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æ£à
Kriminológiai Tanulmányok 2021
£·¢ȱ æ£ȱ ·ûǰȱ ȱ ¤ǰȱ ¢ȱ ¤ǰȱ ȱ ȱ
ȱȱ¤ȱȱ£¤ȱ·ȱ£¤ȱ¢£ǰȱ·ȱzȱ ¤¤¢ȱ ·ȱ à¤ȱ ¤¢ǯȱ ¤à¢ÿ·ȱ · ·eǰȱǰȱȱ¢ȱÇ¤ȱ·ȱ¤Çȱȱȱàȱ·ȱ
¢àȱ¢¤ǯȱ ȱ£ȱ£ȱ¤ȱûæǰȱ¤¤ȱ
¤£¤ǰȱ £ȱ û¢·£ȱ ȱ ¤ȱ Ç¤ǯȱ ãûȱ £ȱ øȱ
·ȱ £ȱ ·£ȱ £àȱ ȱ ·ȱ àȱ ¤ȱ û·ȱ ¤£ȱ
·ȱȱȱȱ¤ȱȱ·æǯ
Korinek László Panopticonban élünk Çÿȱ ¤¢ȱ ȱ ȱ æȱ i¤¤ǰȱȱ£¤ȱ·ȱ£¤ȱûã£·ȱ£¤ȱàȱ·£æȬ
àǯȱ£ȱ·ȱ·£·¢ȱȱ¤ȱ·ȱȱ¤£¤ȱ
£û··ȱ¤ȱÇ¤¤ȱȱã£·¤ǯȱ£ȱȱ··ǰȱ¢ „a jelenlegi
intézményrendszer alkalmas-ȱ£ȱøȱ·ȱæȱȱ¤¤Ȅǯ q¢ȱ·ǰȱ
¢ȱ £ȱ ¤à¢ÿ·ȱ ·ȱ -£·ȱ ȱ ¤£¤¤ȱ ã£·ȱ
£û··ȱ¤ȱ£ȱ·ȱ£ȱø¤ǯȱȱdȱȱȱ
ȱÇ¤¢ȱ£·ȱãÿȱ£¤¤àǰȱȱ¤ȱȱÇȱ
ȱ£¤ȱ£¤ȱ··ǯȱ„Kiindulásképpen rögzíteni kell, hogy a bizton¤ȱ£û·ȱæ·ȱû·ȱã¤ȱȱȱ£·¢ȱ£ȱǰȱȱ£ȱ
·Ç··ȱ£¤àȱ£ȱ¤ȱã£ûȱȱ¢ȱ··ȱ¢ásolható közhatalomtól
¤¤ǯȱ£ȱ£ȱ¤àȱȱ£û·£ÿȄ – ¤Çȱȱȱ££æǯ
Deres Petronella Digitális tér – ÿã£·ǯȱ Aktuális helyzetkép Çÿȱ Ç¤ȱ
¢ȱ£ȱ¤àȱàȱæ··ȱ¤¤ȱ£¤ǰȱlȱ£ȱ£ȱ¢ȱæȱæȱÿã£·ȱȱã£é¢eǯȱ ¤Çǰȱ ¢ȱ ȱ ¢ȱ ¤£¤ȱ ȱ ȱ £ȱ £¤ǰȱ £ȱ
£ã£ãȱã£¤ǰȱ£ȱ¤à£¤ȱ·ȱ¤ȱøȱȬ
Ç¤ȱã£·¢·ȱ àÇ¤ȱ £ȱ ȱ£¤Ç¤ȱ·Ȭ
·ȱ £àȱ£¤¢ǯȱȱ¤¢ȱȱÿã£·ȱ £àȱȬ
ȱ £ã£ȱ àȱ ȱ £¤ǰȱ ȱ ãȱ ã£ãȱ £àǰȱ
¢ȱ £ȱ ·ȱ ·æȱ £·¢ȱ ȱ ¤¤¢ǰȱ ȱ –19
ã£·¢·ȱæȱÿã£·ȱ¤¤ȱ£ǯȱȱ££æȱ¤Ǳȱ
Ǯȱà¤ȱȎ¤ȍȱÿã£·ȱ¢ȱæǰȱȱȱàȱ¤l£¤ȱû·¢·ǰȱȱ£ȱøȱà¤ȱàȱ¤ȱràȱ·ǯȱ
¢ȱÿã£·ȱ¤ȱȱnagymértékben függnek a technológi¤àǯȄ
7

¢¢ȱ¢ȱ·ȱ¤ȱ£ȱ¤¢ǰȱȱÿ££ȱûæȱ£¤¢£ása és a bizonyítás nehézségei a jogszabály-àÇ¤ȱæ ȱûæȱ·ȱȱàȬ
ȱ ã£ãȱ ¤ȱ ·æȱ ··ȱ £¤ǰȱ £ȱ ȱ ÿ££ȱ ȱ
¤ȱ·ȱ£¤ȱãûȱ¤ȱ¤¤ȱ·ȱ¢ȱȬ
Ç··ǰȱ £¤¤ȱ ·£·ǯȱ ȱ ££ȱ ÿã£·ȱ àȱ
ã£Ç·ȱ·ȱȱûæȱ·£·ȱã£ãȱûã·ȱãȱ ûæȬ
ȱ £¤ȱ æ·ȱ ¤ȱ ·ȱ £ȱ £æȱ ààȱ ·¤ȱ ǯȱ ȱ
££æ¤ȱ£¤ȱȱÿ££ȱ¤¤ȱàȱ·ȱȱ·ezéséȱ ¤£¤ǰȱ ·ȱ £¤ȱ £ȱ £ȱ ȱ £¢¤ȱ ·¢£æǰȱ
e¢ȱ ¤££¤ȱ ȱ ȱ £¤ȱ ··ã·ǯȱ ȱ ¤¢ȱ ȱ
·ȱ£¤ȱ·£ǰȱȱǰȱȱ¢ȱzûȱ£ȱÇ·ȱȱ
·ȱ¤¢ȱã£ãȱã£Ç·ȱ£¤¤¤ǰȱ£ȱé·ȱ¤¤ǯ
Ritter Ildikó A hazai narkógazdaság és hatósági észlelésének mintázatai Çÿȱl¤¢ ȱ¢ȱȱ¤ȱ££·ȱ·ȱȱȱÿãé·ȱ£¤ǯȱ¤£ȱǰȱ¤ȱ¤ȱd·¢ȱ
£¤ȱ ŗŖŝŝȱ û¢ȱ ¤ȱ ·£Çȱ ¤£ȱ Ç·éȱ £¤ȱ ȱ
ȱ¢ȱ¤ȱ¤£¤ȱ·ȱÿãæȱǯ Ȭ
¤¤ȱ·¢ȱ£ȱǰȱ¢ȱȱ£ȱà£¤ȱȱ¤ǰȱǰȱ
¤ȱ ȱ ¤ȱ ã£ǯȱ Ǯ¢ȱ ÿæzési és szociálpolitikai
szempontból figyelmet érdemel, hogy ȱ£àȱ·àȱ¤ȱ¤dȱȎø·ésé£ȍȱȱȱ[…] ·¢£ÿȱ£ã£ȱǲȱȱiszolgáltatottság és a lehetæségek
¤¢ȱ£û·£ÿȱȱÿã£·ȱ·ȱȱæǰȱ¤ȱározȱ£ȱȱ·æȱ¢ǰȱ
ȱ··ǰȱÇȱ¤ȱûȄ – ¤Çȱȱȱ££æǯ
ȱ£ȱ£ȱû¢·£ȱ··¢ȱ£ȱæȱ– ¢ȱÿ£sgálat alapján ÇÿȱÇ¤¤ȱ £ȱ ȱ ··ȱ £ȱ ǰȱ ·ȱ ȱ £ȱ eeȱ ȱ ··ȱ æÇǰȱ ȱ ûæ¤¤ȱ £¤¤ȱ ãǰȱ £ȱ
¤£ȱÇǯȱ£ȱ û¢·£ȱ ûæ¤¤ȱ ããȱ£ǰȱ £ȱ¤Ȭ
¤ȱ ·£ȱ ȱ ¤ȱ ȱ ȱ £ȱ ȱ
··ȱ··£ȱ·ȱ£··£ǯȱ¢ȱ··¢ûæǰȱÿûæǰȱ ȱ ·¤ȱ ȱ ·¤àȱ ȱ ȱ ¤¢ȱ eȱ
·ȱ ·ȱ eȱ ȱ ¤ǯȱ ȱ ¤¢ȱ £ȱ ȱ ¤¢ȱ àȱ ££ǰȱ
¢ȱ ȱ£ȱû¢·£ȱ£¤¤ȱ£ȱæȱȱ·£éȱ ·£ȱ æȱ ŗŞşȱ û¢·£ȱ £·ȱ ··ȱ ȱ ¤£ȱ ¤ȱ ·£ȱ
··ǯȱ £ȱ ȱ ¤£ȱ ¤àȱ £¤ȱ ¤Ȭ
Çǰȱ¢ȱ£ȱû¢é£ȱ££¤¤¤ǰȱ£ȱ·£û·ȱȱǰȱ¢ȱ
ȱ£¤¢¤£¤ǰȱ£ȱ¤¤ȱ··ȱȱàȱ·£·ȱãæȱ
·ȱ·¢ȱ¤ȱȱ£ȱ£ȱû¢ǯȱA¢ȱ£ȱû¢·£ȱ££ȱ
·ȱ¤ȱ £ȱ¤£ã£ø¤ȱ£ã£ȱÇ¤¤ǯ
8

ȱ £ȱȱûæ¤¤ȱæ£ÿ··ȱ·£àȱegyes újítások empirikus megközelítésben Çÿȱ Ç¤¤ȱ ȱ ŘŖŗŞǯȱ øȱ ŗ-·ȱ ¤¢ȱ ·ȱ ûæ¤¤si
ã·¢ȱ øÇ¤ȱ ¢ȱ £¤¤ȱ £¤ǯȱ ¤¤ȱ ã£ȱ
eleȱ £ȱ ¤¤ȱ æ£ÿ··ȱ ·£àǰȱ ·£·¢ȱ ¤ǰȱ Ç¢ȱ £ȱ
û¢·£·ȱ ·£·ȱ ¢ȱ ¤£ȱ ¤¤ȱ ¢£·ǰȱ ȱ ¢£¤ȱ ¤ȱ
ããȱ ¢£·ȱ ·ȱ £ȱ ¢£·ȱ ãæȱ Çà¤ȱ ¤¤ǰȱ ȱ £ȱ
æ·£Çæȱû·ǯȱȱ¤¢ȱȱǯȱ¤¢··ȱ·ȱȱŘŖŗşǯȱȱřŗǯȱãȬ
£ãȱ æ£ȱ æȱ £ȱ û¢ȱ £ȱ ã££ǯȱ ȱ àȱ
ãéȱ àd£ȱ £ǰȱ £ȱ ·ȱ ȱ £¤£¤ȱ ¤ȱ £ȱ
ǰȱ iȱ ¤ǰȱ øȱ ·ȱ £ȱ ¤¤¤ȱ Ç··ȱ
¤ȱãûȱȱ·¤ǯȱ··¢ȱ£ȱǮȱǯȱøǰȱȱ£ã££ȱ
adott a jogalkalmazó kezébe, amiȱ ȱ ȱ ȱ £ǯȱ ȱ ¤ból kiderül,
hogy ȱ£ȱ£ȱ£æȄǯ
¤ȱ ǯȱûȱ – Farkas Krisztina – Kiss Anna ¤¢ǰ £ȱøȱǯȱ¢ȱ
meghatározó jogintézményei  ûæ¤¤àȱ £ààȱ ŘŖŗŝǯȱ ·ȱ ǯȱ ã·¢ȱ øj¤ǰȱàÇ¤ȱ£ǯȱȱ££æȱ£ȱãæǰȱ£ȱ¤£ȱ·ȱȱ
ã£ã·ȱ¤¤ȱ£¤¤ȱ¤ȱ·£·¢Ǳȱȱã£Çæȱ¤¤ȱǻ¤àǼǰȱ£ȱ¢£·ȱ·ȱȱûãȱ¤¤àȱ£¤àǯȱȱȱȬ
¤ȱ ·¢ȱ £ȱ £ȱ øȱ ûæ¤¤ȱ ã·¢ȱ ȱ ·ȱ ·ȱ
·¢ȱ ··¢ûǰȱ Ç¢ȱ £ȱ ¢ȱ £¤¢ȱ ȱ ·ȱ é·ȱøȱȱûãȱ¤¤àȱ·¢æȱ£·¢ȱÇ·ȱȱǯȱ
Ǯȱ ¤£¤ȱ ££¤¤ȱ ¢ȱ ¤ǰȱ ȱ ÿ·¢ȱ ¤ȱ ãzûȱ·ȱ·ȱȱ¢ȱæǰȱ¢ȱ¢ȱ·ȱ£¤osabb bünæ¤¤ȱ£ȱ¤¤£Ȅ – ££¤ȱȱȱ££æǯ
Nagy László ȱ ȱ ¤ȱ ·¤¢ȱ ûæȱ ···æȱ ¢ȱ ȱ ¤ȱ
kapcsán Çÿȱ ȱ £  ¤ȱ ȱ ûæȱ ·ȱ ȱ àȱ £ȱ
¤ȱûǰȱȱûæȱ·àȱȱã·ȱ¤£¤ǰȱ·ȱsz¤Ȭ
ȱ·£·ǰȱ£¤ȱ·£·ȱûȱȱȱ¢ǯȱȱ££æ
ãȱ ·£ȱ ȱ ȱ ¢ȱ ȱ æ£ȱ ÿ·¢ȱ ȱ ·ȱ iàȱ ¤¤ǰȱ ȱ Ç¤¤ȱ £¤ȱ øȱ ¤Ç¤ȱ Ǳȱ ŘŖŗś-æȱ
¢·ÿȱ ¢·£ȱ ȱ ¤ȱ £¤¤ȱ £ȱ ã·ǰȱ ¤s·£ȱ ȱ
£¤ȱ£¤¤ȱ·££æ·ǯȱȱ¤¢ȱȱã·æȱe£ȱ¤ȱæȱ££¤ȱ·¢ȱȱǱȱȱŘŖŗşǯȱ·ȱȱl£¤ȱ¤ȱŝŖȱÿ·¢ȱ £¤ǰȱ¢ȱŝŚȱȱŝřȱ¤£ȱ·l·ȱ ãȱ ǯȱ ȱ ¤ȱ ȱ ȱ £¤ȱ û¢ȱ £æȱ ·ȱ ¢ȱûæȱûæȱ··ȱȱǰȱȱ£ȱ¢ȱ·ȱȱ
ã·ȱ·¢¤¤¤ȱȱ£ǯ
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Garai Renáta ȱ æȱȱ·ȱȱ¢ǵȱ øȱ··ȱãt sze¡¤ȱÿ·¢ȱȱ·¢ȱû·ȱÇÿȱ¤¤ȱ£¤ȱȱȬ
øȱ ûæȱ ··ȱ ãȱ £¡¤ȱ ÿ·¢ȱ û¢ǯȱ ûȬ
ãȱ ȱ ȱ ·ȱ ø¢ȱ ÿe·¢ǰȱ ȱ £¡¤ȱ ·¢£Ç·ȱ ·ȱ ȱ
£¡¤ȱ æ£ǯȱ ȱ £¤ȱ ŘŖŗŝ-ȱ ȱ £ȱ ȱ ÿ·¢ȱ lã·ȱ£ȱ·ȱ·ȱŜśȱ£¤£·ȱ£¢ȱ·ȱȱǰȱȱ·Ȭ
ȱã£ȱşŖȱ£¤£·ȱȱ£ȱãæǱȱ¤ǰȱ¤ȱȱ¤ǯȱ
ȱ £ȱ ȱ ûãȱ ¤¤sàȱ ã·ȱ £àȱ ·£éȱ
ŘŖŘŗǯȱ¤ȱŗ-·ȱ·ȱ·ȱ¤£¤iǯȱ¤Ç¤ȱ£ȱǮ£ȱøȱǯȱ
øȱ£·ǰȱ·ȱ£ȱȱ¢¤ȱ·ȱ·æȱ¤£¤ȱ·ȱ£·ȱ·iÿ£éȱ ãȱ ȱ Ç·ǯȱ ȱ ãæȱ æȱ ȱ etünk mást, mint alappal bizakodunk
ǰȱ ¢ȱ ȱ øȱ ··ȱ ãȱ £¡áȱ ÿ·¢ȱ ¤¤iban
·· fogják Ȏ£¤ȱmerni ȱ£ȍǰȱ·ȱ¤lȱã£àȱȱà¤ȱ£æȱ
··ȱ£¤ǯȄ
Csapucha Bernadett A kiøȱàȱ¤ȱ¤¢£¤¤ȱûæȱãényi
tényállás egy aktakutatás tükrében Çÿȱ¤¢¤ȱã£ȱ··  ¢eȱ··ȱ·æȱÿ·¢ȱã£ûȱȱøȱàȱ¤ȱȬ
¤¢£¤ȱ ûæã·¢ȱ ·¢¤¤¤ȱ £¤ǯȱ ȱ ¤ȱ ·ȱ  e¤ǰȱ·ȱ£àȱȱøȱàȱ¤ȱ¤¢£¤ȱ
·ȱȱûæȱ£ã££ǯȱȱ££æȱȱŘŖŗřȱ·ȱŘŖŗŝȱã£ãȱ£æȱ
śŜȱ û¢ȱ ¤¤ȱ £ǰȱ ·ȱ £ȱ ȱ æ£ȱ ¢ȱ ¤¤£æȱ
ã··ȱ·ȱ·Çàȱ¤£¤ǯȱ·ã£·ȱ£ȱȱû·s£¤ȱ ·ȱ ··¢ȱ ¤¤£ȱ £ȱ ¤àȱ Çà¤ȱ £ȱ ¢ȱ û¢ȱ ãȬ
¢ȱæȱ¤ȱȱûæȱ·£·ȱ£¤¤ǯȱȱ¤Ǳȱ
Ǯȱ¤¢ȱ¤¢¤ȱ·£æȱȱ¤ȱ¤·ȱàȱ£ȱȱûetæȬ
jog ultima ratio jellege, hiszen csakis számos feltétel együttes teljesülése esetén lehet szó a
ûæȱæ·ȱ¤Çá¤àǯȄ

***

„A tudós halandó, de embersége és tudása örök”
£ȱ £ȱ ·ȱ ȱ £·ȱ £ȱ ȱ ¢ȱ ¤¢ȱ ·ǰȱ ûããȱ
£ȱ£¤ȱ àȱ ·£ȱ£¤¤ǯȱ£ǰȱ£ȱ¢ȱǰȱzàȱ·ȱ¢ȱ¤àȱàȱȱ£ûǯȱȱ¢¤¢àȱ·æȱ
¤¢ãûȱ ·ȱ ¢-¢ȱ ¤ȱ Ç¤ȱ £ûȱ l·¤ȱ
¤¤ȱæǯ
ŗŖ

··ȱ ȱ û·-·¤ȱ ȱ æ··æȱ Çÿȱ Ç¤¤ȱ Vókó professzor
¢ȱ·ÿȱ£ȱ·ȱãȱ£¤¤ȱ££ȱǱ
„Minden £·ȱȱ¢ȱȱæȱ¤àȱ¢£æȱȱéǰȱȱã£æȱȱȱ¤ȱøȱ¢ȱ··ǰȱ¤¢ȱ·¢ȱ¢ȱ
jogalkotási szempontokat hozhat felszínre, amelyre ugyanúgy, mint az egész összefüggésrendszerre, a kialakult emberi értékek alapján nyomban oda kell figyelûǯȄ
£ȱ¢ȱ·£ȱ¤¤ȱ·¢·ȱã££æǰ ȱÿ·¢ȱ¤ȱ
··ǯȱ ȱ ÿ·¢ȱ ȱ ·ȱ Ç¤ȱ ȱ ¢ȱ ûæ ÇȬ
ÿȱã¢·ȱMészáros Ádám Ç¢ȱÇǱ
Ǯȱ¤£ȱȱæ·ȱ·ȱ¤¤ǰȱȱ·ȱ¤£¤¤ȱ
ǰȱȱ¤£ȱà£ȱ£ȱ– reményeim szerint – alkalmas arra, hogy átte·ȱȱȱ£ȱûæȱ¤ȱ¢ȱȱ£·æǰȱ·ȱȱȱ
segítséget, más eȱ ȱ ¢øȱ ȱ ûæȱ ¤ȱ ·ææǯȱ ȱ
··¢ȱ£ȱȱ£¤àȱȱ£ȱøȱÇ£ȱ·ȱ¤ǯȱ ¢ȱȱȱ
·£ȱȱ¤£-ǰȱÇ£ȱ·ȱøȱ¤ȱûǯȄ

ǯȱ¤ȱǯȱû
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VÓKÓ GYÖRGY

Elmélkedés a büntetés-végrehajtási jog
æ··æ

Bevezetæ
ȱ¤¢ȱ¡¤ȱæȱ– így a büntetés-végrehajtási jogtudomány
ȱ ¢ȱ ¤ȱ øȱ ·ȱ øȱ £·ǰȱ £ȱ ··ǰȱ øȱ ·ȱ
øȱȱȱǯȱȱæ·ȱøȱàȱǰȱ·ȱ¤£ȱȱûe·ȱ·ȱ£àȱ¤ǰȱȱûæȱ£·ǰȱȱȱûæȬ
ȱ·ȱ·£·¢ǰȱȱæȱȱû·-·¤ȱȱ£abá¢£¤ǰȱ
£ȱÇ·ȱȱ¢£ǯ
A ¤¢æ·-·ȱ£¤£ȱȱȱ¤ȱȱ
æ·£··ȱ·ȱ£¤àȱæȱȱàȱ·£æ··ǯ
ȱ ÿã£·ȱ ȱ ¤ȱ ·ǲȱ ȱ ÿã·ȱ ȱ £·¢·ȱ
·ǲȱ ȱ ÿã£æ·ȱ ¤¤ȱ ǰȱ ¤ȱ ȱ £ȱ ¢·ȱ ·ȱ ã¢£ȱ ã£ãȱ
ȱǰȱææȱàȱ£ȱ£ȱǯ
ȱ û·ȱ ȱ ȱ £ȱ ã£ûãȱ ȱ ¤¤ǰȱ
ȱ ȱ ȱ ·ȱ ãû·¢ǰȱ ¢æȱ ȱ ¤ǰȱ l£ȱ ȱ ȱ £ǰȱ ȱ ȱ ȱ ·æȱ £¤¢·ȱ ã£ûǯȱ ·ȱ
·ȱ £ȱ ·ǰȱ ¢ȱ ȱ ÿȱ ¤ȱ £ȱ ·ȱ ¢ȱ ȱ
£ǰȱ £ȱ ¤ȱ £ȱ ȱ ¢ø¢ǰȱ £¤ȱ ȱ ȱ û·ȱ
hivatott helyreállítani.

A büntetés-vég¤ȱȱæ·
¢ȱ ÿû¢ȱ ¤ǰȱ ȱ ȱ ȱ £àȱ ¤¢ȱ àȱ ·ȱ £r£ȱã£·¤ȱ – ȱȱ·ȱ ·ȱ¢¤ȱ – £ȱȱ éǱȱ ¤¢ȱ ȱ àȱ ǻæ£ǯǼǱȱ Büntetés-végrehajtás az igazság védelmében. Tanulmánykötet. Büntetés-·¤ȱ £¤ȱ ¤ǰȱ ǰȱŘŖŗşǰȱ Řŗś–ŘŘŜǯȱǯȱ ȱ
ȱ £æǱȱ „A büntetés-·¤ȱ ££·ȱ ·æ£·£ǰȱ £ȱ ¤£ȱ ãæȱ
¢£¤ȱ ·¢ǰȱ ȱ £¤ȱ £ȱ ¤ȱ £ȱ ŗŖŗş-ben történt felszentelésének ezredik
·à¤ȱ ȱ ȱ ·ȱ ¤ȱ ȱ ȱ ¤¢ȱ ã£ãȱ ȱ ¢ȱ û·-végrehajtási
££ȱȱ£æ·ȱ·ȱ¤ǰȱ¢ûȱ¤ȱȱÇ¤ǯȄ

13

ààȱ ¢ã¢

·ȱ·ȱ£·ȱȱ¤ǰȱ¢æȱ£æȱ£¤¤ȱrlátjaǰȱ¢ȱȱ¢ȱ¢ǰȱȱ¢ȱ£ȱ¤¤ȱȱ
¢ȱ ·¢ȱ ¤àǰȱ ¢ȱ ¤ȱ ¢¢ȱ ·ȱ
·ø¢ȱ£ȱàȱ£¤¤ȱ·ȱȱȱûã£ǯ
àȱȱûæȱ·ȱȱû·-végreha¤ȱȱ·ȱ£àȱp·ȱã£ǰȱȱ·ȱ£àȱ·ȱȱ·¤ȱ£···ȱȱ
ûã·ȱ ¤ȱ ¢ȱ ø¢¤ǯȱ ȱ ·¤ȱ £¤ȱ i¢ȱû·ȱ·ǰȱȱ·¤ȱ·ȱ··ȱ¢ȱnem lehet
£Çȱȱû·ȱ··ǯ
A büntetés-·¤ȱ ȱ ȱ ûæȱ ·ȱ ȱ ûæ¤¤ȱ ȱ ·ûȱ
ǮȄǰȱ£ȱ£ȱ·ûȱǮ¤Ȅǰȱã·ȱà¤ȱ¤ǯȱȱ
·£¤£ȱ·ȱ£ǰȱ¢ȱ¤ȱȱø¢£Ǳȱ ãããȱ£rve£·æȱ ·ȱ £¤¤àȱ ûȱ £ȱ ·£ȱ ûæ£ȱ ǯȱ ȱ Çà¤ȱ ǮȄ
¤Çȱȱû·ȱ·ȱ·ȱ···ǰȱȱ¢ȱȱû·ȱ·ȱȱ·¤ǰȱ£ȱ
£ȱ Ç·ȱ ¢···ȱ ûȱ ȱ ·¤ȱ à¤ȱ ȱ øǯȱ ¢ȱ ¢ȱ ǰȱ
ȱȱȱ·¤ȱǯ
Ǯ ¤ȱ£ȱ¢ȱȱ¤¢ȱÿ·ǰȱȱû·æȱȱà¤ȱ£ása
és ·ǰȱȱ£¤ȱȱ£¤ǰȱȱȱ·£·ȱȱȱz¤ȱ·¤Ȅ – £ȱȱ£ȱŗŞŖŖ-ȱ·ȱæȱ·ȱȱ£ȱ
ãǰȱ¤ȱǰ £ȱû¢·£ȱ£ȱã£Çǯ 1
ȱ  ǯȱ £¤£ȱ ··ȱ ȱ æ ·ǰȱ ãȱ ȱ ¢æ£ȱ ··ȱ
ø¢£ǰȱ¢ȱǮȱãããȱ£ȱ¤¤ȱȱã££¤ǰȱ¤ȱȱ
¤ȱ·ȱ£ȱ¤ȱà¤ȱ£·¢ȱǰȱȱȱ£¤£·ȱûe·ǰȱȱȱæȱȱ·ǰȱȱ¤ǰȱȱ£æȱ¤Ȅ 2.
ȱ ûæ-·¤ȱ ¤¢ȱ ŗŞŞŘ-ȱ à¤ȱ £ȱ ¢ȱ ã¤àȱ n£·ȱ ǰȱ ȱ ȱ ¤¢¤ȱ ã¤à¤¤ȱ £¤ȱ £æȬ
ãǯ 3 ȱ¤ȱ£ȱ ¤¤ȱȱÿ·£ȱ£ǰȱ¢ȱȱ û·-végre¤ȱ·£¢ȱ£¤¢£àȱȱȱûæȱ¢ȱ·ȱ¤¤ȱȱȱ
ã¤àǰȱ ȱ ûȱ ǯȱ £ȱ à¤ȱ ȱ ¢·ÿȱ l-

¤ȱ ȱ £ȱ ŗŞŚŖǯȱ ·ȱ £¤¢ÿ·ȱ ¤ȱ ¢·ȱ ǻȱ ¤¢Ǽȱ ¢ÿ··ȱ ãȱ
ã£ãȱ £ȱ ȱ æǲȱ £ȱŗŞŚŗ-ȱ ȱȱ Çȱ ȱããÇǯȱ ¤ȱ æȱ ààȱ ¢ã¢Ǳȱ
Büntetés-·¤ȱ ǯ Egyetemi jegyzet. ȱ ȱ ¤¢¢ȱ - és
¤¢ȱ ǰȱ ·ǰȱ ŗşşŜǰȱ śǯȱ ǯǲȱ ȱ ààȱ ¢ã¢Ǳȱ A magyar büntetés-·¤ȱ ǯ
àȱȱ àǰȱ–·ǰȱŗşşşǰȱŗřǯȱǯ
Ř
ȱ æǱȱããû¢ȱ£¢ȱ¤£ǯȱ¢ȱ ¤£¢ȱ1£·ǰȱřşǯȱãǯ
ȱ¢ǰȱǰȱŗŞŞŞ
3
ȱǱȱA börtönügy. ¤øȱǻ¢ȱ·ȱ ¤Ǽȱǯȱǯǰȱ·ǰȱŗşŗŞǰȱřŝǯȱǯ
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àȱ¤ȱ£ȱȱû·ȱȱ··ȱÇȱȱû·-végre¤ȱǰȱȱ û·-·¤ȱà¤ǯȱ ¤£ȱ £·ȱȱ
£ȱ Günther Kaiser ·ȱ àȱ Ç¤àǰȱ ¢ȱ ·¤ȱ ȱ ȱ ·ȱ ȱ ·ȱ
ã·¢æȱǯ 4
£¤ȱ ¢ȱ ¤ǰȱ ¢ȱ  és Irk Albert ¤ȱ ȱ ǯȱ £¤£ȱ ·ȱ
¤ȱ ǰȱ ¢ȱ ȱ û·-·¤ȱ ȱ ··ȱ ã¤àȱ
£¤¢£¤ȱ ·¢ǯȱ ȱ ȱ ¤ȱ ȱ ¤àȱ ·ææȱ ·£s·ȱ£ȱȱȱûæȱȱȱȱãȱ¤ȱæȱ·£Ǳȱ¢ǰȱárási és végrehajtási jogra. ś ȱ £¤£¤ȱ Ǯ¤¢ȱ Ȅȱ lǰȱ ȱ ££¤¢ǰȱ ȱ £ȱ ¢ȱ ã£æȱ ¤¢ȱ ǰȱ ȱ
¤¤ȱã·¢ȱÇ··ǯ
£ȱøȱ·£ǰȱ·£¤£ȱȱ¤ȱ¢ȱ·£·ȱ··æãȱȱ
büntetés-·¤ȱ ǯȱ ȱ ¢ȱ ··¢û·ǰȱ ·¤ȱ ûãȱ
ȱ¤¢ȱ£ûȱà¡ǰȱã·¢ȱ£ȱã·ǰȱ£ȱȱ£·ȱ
£¤àȱ ȱ ¢ǰȱ ¤¢ȱ æȱ £ÿȱ ¤ȱ ø¤ǯȱ
ȱàȱ¤ȱ£ȱ ¤ȱ ȱøȱ£¤£ȱã·ǰȱÇ¢ȱ¢£¤ȱ
ǰȱ æ£ãȱ ȱ û·ȱ ·ȱ £ȱ ·£·ȱ ·¤¤àȱ £ààȱ ŗşŝşǯȱ ·ȱ ŗŗǯȱ
ã·¢ÿȱ ȱ ø¤ǰȱ ȱ ȱ ¤ȱ ã·¢ȱ £¤àȱ
ŗşşřǯȱ ·ȱ  ǯȱ ã·¢ȱ ¤ȱ àÇ¤¤ȱ ·ȱ ·£Ç··ǯȱ ȱ ŘŖŗřǯȱ ·ȱ
ǯȱã·¢ȱȱ¤ȱæȱ£ȱȱȱ£ÿ·ȱ¤ȱû·végrehajtási jogot.
æǰȱ¢ȱȱû·-·¤ȱȱ£¤¢£¤ȱ¢£¤ȱ
·ȱà-£ȱøǰȱ¢ȱ¤£ǰȱ£ȱ£¤£¤ȱ·ǲȱȱ¤ȱ
ǰȱ ȱ ¤¢ǰȱ ȱ ãȱ £ã£ȱ ¤¤ȱ ¤ȱ £ȱ
¢ȱ ȱ ǯȱ ȱ ȱ ·ȱ ȱ ãæȱ ã£øȱ ûæȱ £¤g£¤¤ȱ £¤àȱ ȱ ûæȱ ¢ȱ ·ȱ -¤¤ȱ ȱ £¤¤ȱ
feltételei és formái mellett fontos a büntetés-végrehajtási jog is. A penitenciális
ȱ£¤ȱȱȱȱ¤ǯȱȱûæȱæ·ȱ¤ȱȱ¤aȱ £·¢ȱ ···ȱ ã·ǰȱ ȱ £àȱ ȱ eȱȱ¤£¤ǰȱ£·ȱȱ·¢¤ȱ·ȱȱã·¢·ȱ··ȱȱûȱ
£ȱȱ·ǯ

4 ãǯȱààȱ ¢ã¢ǱȱMagyar büntetés-·¤ȱǯ àȱ à–àȱȱ àǰȱudapest–·ǰȱŘŖŗřǰȱŞŜǯȱǯ
ś
ãǯȱ¢ȱǱȱȱããû¢ȱȱ¤ȱ·ȱ··ǯ Grill Káro¢ȱ ã¢àȱ¤aǰȱ ǰȱ ŗşŖŚǰȱ Şǯȱ ǯǲȱ ȱ Ǳȱ ȱ ¢ȱ ¢ȱ ûæǯ ¤øȱ ·ȱ ¢ȱ
ã¢àȱ·ȱ¢ȱǯǰȱ·ǰȱŗşřřǯ
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·¢ȱ £ȱ ÿæȱ ¤ǰȱ ã·¢ǰȱ ¤ȱ ·¢ǰȱ
¢ȱ ȱ ÿãææȱ ȱ ȱ ·ȱ ȱ ãȱ ȱ – ¤ȱ
¢¢ȱ ·ȱ ·ø¢ȱ £ȱ àȱ £¤¤ȱ ·ȱ ȱ ȱ ûtã£ȱ ȱ ȱ ¤ȱ –ǰȱ ¢ȱ ȱ ÿã·ȱ £¤¤¤ȱ
æȱ¤£¤ȱȱȱȱ£ȱȱȱ··ȱpcsoȱ¤ȱ¤¤ǰȱȱã·¢·ȱã·¢·ǰȱ ££ȱ ȱ¤l¤ȱ£ǯ Ŝ
ȱ ÿã£·ȱ ȱ û£ȱ ȱ æ£ÿǰȱ ¢ȱ ȱ ȱ ¡¤áȱ ¢£ȱ £¤ȱ ¤£ȱ ȱ ÿȱ ȱ û£ãã·ûȱ ··ǯȱ
A bünte·ȱ·ȱȱ£ȱȱȱ¤ȱ·¢ȱȱȱo£ǯȱȱǮÿã£æȱ£¤Ȅȱ·ȱȱ¤ȱ£¤ȱã£ãȱȱȱáȱ ȱ £ȱ ȱ ¤ǯȱ ȱ ȱ ȱ ··ǰȱ ¢ȱ
¢ȱ ÿæ£·ȱ ·£·ȱ ȱ £û·ǲȱ ¢ȱ ·ȱ ȱ
·Çûǲȱ ¢ȱ ·£·ȱ ȱ ·¢ǲȱ ¢ȱ ȱ £Çȱ
££ȱ ȱ æȱ ·ǯȱ ȱ û·ȱ ¤¢¤ȱ ¢ȱ £oȱã£ûȱ£ȱãæȱ£·¢··ǰȱȱȱ¢àȱ¢ȱÇûȱȱ
¤ȱ £·ȱ Çȱ ·ȱ ǯȱ ȱ ÿã·æǰȱ ££ȱ ȱ jogȱ ···æȱ ȱ ¢¤Ç¤¤ȱ àȱ £øȱ ȱ ¢·ȱ ·£·ȱ ȱ
£¤ȱ ȱ ¢ǰȱ ¢ȱ ûãã£æȱ £ȱ ·¢·ȱ pàȱ¢¤£ǯȱȱ¢£¤ȱ¤ǰȱãǰȱ¢ǰȱȱȱd££ÿȱ£¤ǰȱȱ¢ȱæǰȱ¢ȱȱ¤ȱulásában
¢ȱȱ·¢£æȱ¢ȱ¢ȱã£û·ȱ¤£ȱ£ǯ
£¤ȱÇȱȱãæȱȱÿû¢ȱ¢¤àȱà¤ȱ¤ȱáàȱ¢·ȱ– ·£ȱ£ȱ·ȱ£àȱ£éȱ ¤¤ȱ – £ȱ ·ææǰȱ ¤ȱ ãȱ ȱ ȱ ǯȱ £ȱ £æȱ
æȱÿã·ȱ·ǯ
¢£¤ȱ ã£··ȱ ȱ ÿãæ £¤¤ȱ ã··ȱ eȱ¤ȱǻ£ȱŗşşśǯȱ·ȱŗŘŗȱ££ȱ·ȱŘŖŗŝ-ȱ¤ȱȱãȱȱşŖȱ£ȱ
ÿãæȱ£¤ȱȱà¤Ǽǰȱ·ȱȱȱt ŝ-ȱ£eȱȱûȱæ·ÿȱ¤¢ȱȱãȱ£ȱ·ȱ¤ȱǻ£ȱŗşşśǯȱ·ȱã£ȱ
řŝȱ £¤£·àȱ Řśȱ £¤£·ȱ ¤Ǽǯȱ £ȱ  ȱ ŘŖŗŝ-es adatai Ş £ȱ ȱ £¤g£·ȱ ·ȱ ã£·ÿȱ ¤ȱ øȱ ã£ãȱ ȱ ŘŖȱ £¤£·ȱ

ãǯȱȱǱȱȱû·-·¤ȱû¢·£ȱã·¢·ȱû¢·ȱ£·æǯȱ
ããû¢ȱ£ǰ ŘŖŖŞȦŗǯǰȱŗ–Řǯȱǯ
ŝ
¢·ȱ¢£àȱà¤ȱ·ȱt¢·£·ȱÿû¢ȱ£ȱ£ǯ
Ş æȱ £ȱ ûæ¤¤ȱ ¤ȱ £ȱ ǯ £¤ȱ Çà¤ȱ
ǰȱ
ǰȱŘŖŗŞ
Ŝ

ŗŜ
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ãȱ ȱ £æǰȱ ȱ £ȱ ã£ȱ ãȱ û·ȱ ȱ ·ǯȱ ȱ şŖ-ȱ ·ȱ
¤ȱ ·ȱ ·ȱ ȱ £æȱ ÿãæȱ ã£ȱ ȱ ã£ããȱ £æȱ
ǰȱ¤ȱ£ȱ£ȱ¤¢ȱȱřŞȱ£¤£·ȱãȱ£ȱtȱȱ£ǯ
ȱ û·ȱ £¤¤¤ȱ ûȱ £ȱ ¤ȱ ȱ £Ç¤ǰȱ ¢ȱ ȱ
·¤ȱ £¤¢ȱ £ȱ Ç·ȱ ¢ȱ ·£·ȱ ·£ȱ ¢ûȱ ȱ ¤àȱ¢·ǯ
¢ȱ £àȱ ¤ȱ ȱ £·ȱ ȱ ·¢ȱ û£æǰȱȱ ȱ ÿs··ȱ£·¢·ȱ····æǰȱ¢ȱ£ȱÇ·ȱ¤ȱàȱ£l£··ȱ£Ç¤¤àǰȱȱæȱ¢·ǰȱã¢£ȱ·ȱ¤¤ȱ
£ȱ·ûȱ£ȱȱ·ȱ·ÿ£·ȱ£ǰȱæȱ£ȱ¢¤¤ȱȱ·æȱǯȱ
£¤ȱ £û·ȱ £ȱ Ç··ȱ ¤ȱ ǻàǰȱ ¤Ǽȱ ¤ǰȱ e¢ȱȱȱ£ȱ¢·ȱ£¤ȱ··ǰȱȱȱȱ£·¢ȱ
£æ·ǯȱ£ȱȱû£ãã·ȱ··ȱ·£ȱ¤ǰȱ¤¤ǰȱ
£¤ȱ¤ȱ£·ȱãÿȱ¢ȱȱÇȱȱÿȱȱ·æȱ
¤ǰȱ ȱ ·ȱ ȱ ¢¤Ç¤¤ȱ ¢¤ǰȱ £ȱ ãæȱ
¤ȱ ££··ǰȱ ȱ ¤ȱ ·ȱ ȱ ûæȱ æs·ȱ¤ȱ¢¤ȱããȱ£ǯȱȱû·ȱ¢ȱûæȬ
ȱ ·£·ȱ ·¢¤ȱ ¢··ȱ ûȱ £ȱ £¤¤àǰȱ ȱ
¢··æǰȱ·ȱ£ȱȱȱ£ȱ·¢·· £Ç¤àȱǯ
ȱû·ȱ·£ȱ¢ȱ à·ǰȱȱ£ȱȱ·£··ȱȱ ¤tǰȱ ȱ àȱ £¢ǯȱ £ȱ £ȱ ȱ ȱ ¤ȱ ·££ǰȱ ȱ
ǯȱ £ȱ ¢ȱ £æȱ ȱ æǰȱ ȱ æȱ ·ȱ ·ȱ
ÿãæ·ȱ¤àȱȱ¤¢ȱȱû·ȱ·ǯ
ȱ £à£ȱ ȱ ȱ ûæȱ æ·ȱ ¤ȱ ȱ £a£¤ȱ – Ç¢ȱ ¢·£ȱ ȱ ·¤ȱ ££ǰȱ ¤·£ȱ ȱ û·ǰȱ ȱ £àȱ
à··ȱȱ– øǯȱ£ȱøȱÿã·ȱȱ¢ àǰȱ£o¤£àȱ¢ȱã¢£ȱǰȱ¢ȱã£ããÇǰȱ¤ȱȱûn·ȱȱ£Çȱ¤¤ǯ
ȱ·ȱ¤ȱȱÿ·¢ȱ¢¤ȱȱȱ¢ø¢ȱ¢¤í¤ǰȱ ¢ȱ ȱ ûæȱæ·ȱ¤ȱ ¤¢ȱ ȱ¤àȱ£·¢ȱ·£·ȱ
·¢··ȱ ¤¤¢ȱ ¤àȱ ã£·¢ȱ ǰȱ ȱ ȱ ££¤¤ȱ
¢ȱ ¤¤ȱ ȱ ££¤¤ȱ £ȱ ¢ø¢ȱ ¢¤Ç¤ȱ ȱ æȱ ãl·¢ȱ ··¢û··£ǯȱ ȱ ȱ û·-·¤ȱ ã·¢ȱ ŗǯȱ ·ȱ
£ã£Ǳ „A szabadságvesztés büntetés-·¤ȱ£ȱã£·Çȱȱ¤aȱ ··ǰȱ £ȱ Ç·ȱ û··ȱ ·ȱ ȱ ·ȱ ·ȱ ȱ ȱ ¤ȱ
£··ȱ ¢ȱ ȱ ¤¤¤ȱ £û···ȱ ȱ ··ǰȱ ¢ȱ £ȱ
érintett felæ·ȱ·ȱ·ȱ·ȱæ£æȱ¢ȱøȱÿ·¢ȱöŗŝ

ààȱ ¢ã¢

·ǯȄ A magyar büntetés-·¤ȱã·¢æȱȱàȱ£ȱȱàí¤ȱ ¤ȱ ¤Çǰȱ ¢ȱ ·£ȱ ȱ £ãÿȱ Şřǯȱ ȗ-àǰȱ aȱŗřǯȱȗ-àȱǯȱ
A cél ¤ȱãȱ·ȱ¤¤ȱ£ȱȱȱ¤ǰȱȱȱ£Ȭ
àȱ·¢¤¤ȱã·ǰȱ·ȱ£ȱÇ·ȱ££··ȱÇ·ǯ
ȱ £ȱ ·ȱ £ȱ ǮȄȱ Ç·ȱ ¤ȱ £ȱ £àȱ ã£ãȱ üã·ȱ·£æȱȱ¤ǰȱ£ȱ¢ȱ¤ȱ£ȱÇ·ȱȱ¤-válto£¤¤ȱ¤ȱȱ·Çȱȱȱ·ȱȱ£ȱ¢¤àȱ·¢£æȱã£·ǯȱ
ȱ¢ȱȱ¢ȱȱ£¤£·ȱÇ¤ǰȱ·¤ȱȱ¢ãæ·ǰȱ£ȱȱû¢ǰȱȱ· £¤ǰȱȱ£¤¤ ãiÇ·ǯȱ ûȱ ¢ȱ ··ǰȱ ¢ȱ æ-ȱ £ȱ ·¤ȱ
£¤¢ȱ£ȱȱã¢£ȱ·¢£æȱȱ¢ǰȱ¢ȱ¤ȱ
ȱ£ȱȱÇ·ȱȱ£ȱÇ·æǰȱ¢ȱ¤ȱȱȱȱa bün·£¤ǰȱ ȱ ȱ ÿãæȱ æ·ȱ ¤¤ȱ ¤ȱ ȱ
£ȱȱ·ȱȱȱ£¤¤ȱǯ
ȱ ¢ȱ ··ȱ ·ȱ ȱ ¤¢ȱ ÿæǰȱ ȱ àǰȱ
£àȱ ·ȱ ȱ ãæȱ ȱ £ȱ ··ȱ ȱ oldására
ã£ã£ǯȱǮȱ¢ȱ·ȱ£ȱ·ȱ¢¤ȱȱǽǯǯǯǾȱȱ¢ȱ·¤ȱe¤¤ȱ£ȱ·ȱ¤ȱ¤¢ǰȱ£ȱ·ȱȱ– lássuk be – ¤£ȱ·y¤ȱ·ȱ£ȱȱ¢ǯȄ ş
ȱ ¤¢ȱ ·ȱ ȱ ¢ȱ ã£¤ǰȱ ¢ûÿã·ǰȱ ¢ûn¤ȱ ·ûȱ £ȱ ·£æȱ ȱ ¤ȱ æ··ǯȱ £ȱ ·ȱ ·ȱ ȱ
¢ȱ£ȱã££¤¤ȱȱàȱ¤ǰȱ£ȱȱ
·ȱ £ǰȱ ·¤£ȱ ãǯȱ ã£ãȱ ·ûǰȱ ¢ȱ ¢ȱ £·ȱ idat
¤ȱ ȱ ·ȱ ·ȱ ¢ȱ ã£ãǰȱ ¢ȱ ȱ ãæȱ û·végrehajtási joga épülhet.
£ȱ àȱ ȱ ¢¤¤ȱ ·£·ûȱ ȱ ÿû¢ȱ ûǰȱ Ç¢ȱ ȱ
büntetés-·¤ȱȱ·ȱǯȱ£ȱ£ȱàȱt¢·£ȱ £Çȱ¤a
ȱ ûããȱ ¢ȱ ȱ £ȱ àȱ ¤ȱ £ȱ £¤¤ȱ £ȱ
àȱ ãã£¤¢àȱ £ààǰȱ ¤£ȱ ·£ȱ ǻŘŖŖŜǼȱ Řǯȱ ¤á¤ȱ£¤¤ȱæÇæȱûãȱ¤¢¤¤ǯ ŗŖ
ȱ ûæȱ æ·ȱ ¤ȱ ǰȱ ££ȱ ·¤ȱ ££¤ȱ
àȱȱȱæȱÇ·ȱ¢ȱ¤ȱà¤ȱ¤£¤ȱãȱûn-

ȱ¤£àǱȱ àȱ –II. ¢ȱ ã£ã¢ȱ- ·ȱ ã¢àǰȱǰȱŘŖŗŖǰȱŘŞŞǯȱǯ
ãǯȱ ȱ ·ȱ – ààȱ ¢ã¢Ǳȱ £ȱ û¢·£ȱ ·ȱ û·-·¤ȱ à¤ȱ ã£ãȱ
ȱà¤ǯȱããû¢ȱ£ǰ ŘŖŗŘȦŗǯǰȱşǯȱǯ

ş
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æȱ £àǰȱ ûæ¤¤ȱ ȱ ·¢£·£·ȱ ¢ȱ ¤ȱ à¤ǰȱ
Ç¢ȱ £¤ȱ £àȱ ·¢ȱ ¤ȱ ·£æȱ £¤ǰȱ ¤£¤ǰȱ
·ȱ ȱ ã·¢ȱ ¤£ȱ ··ȱ ·ȱ ¤ǯȱ æȱ ȱ
¤£¤¤àȱ ȱ £àǰȱ £·ȱ £æȱ ·ȱ ȱ ¢øȱ £ȱ ȱ
£··ȱ£ǰȱȱȱ£·ȱãÿȱ£ȱȱ£íǯȱ£ȱÇ·ȱȱ£ȱÇ·ȱ·ȱȱã·¢ȱ¤£ȱ¤¤¢ȱ
·ǰȱ £ȱ ¤¤ȱ ¤¤ȱ ȱ ¢£ȱ ã£æȱ ¤£¤ȱ ȱ
··ȱ ȱ û·-·¤ȱ ȱ ¢£ȱ ǯȱ ȱ ȱ £ȱ Ç··ǰȱ
ȱȱ·¤ȱ·¢ȱ¤ȱȱȱ¢ȱ¤£¤ǯ
ȱ £·¢·ȱ ·ȱ ¤¤ȱ £ȱ ȱ ȱ ãȱ æ·ȱ
£û·£ÿȱ ȱ ȱ £ȱ £ȱ ·¢ǰȱ ¢ȱ ø··ûȱ ȱ ÿãæȱ
Ç···ǰȱ ȱ ¢£·ȱ ǻȱ ·ȱ ã£·Ǽǰȱ £ȱ ··¢Ç·éȱà¤ǰȱ£ȱ£ȱ£¤¢£àȱû·-·¤ȱȱ£·ǯ
ȱû·ȱȱ¤£ȱ£ȱȱȱȱûæȱ·ȱûntetés-·¤ȱ ȱ ¤ȱ à¤ǲȱ £ȱ ȱ £ȱ ¢¤¢ȱ
··£ȱ·ȱȱ¤¤ȱÇ¤ȱ·£ǯ
£ȱ Ç·ȱ ȱ ¢£ȱ £ȱ £ȱ ·£ȱ û·ȱ £ȱ ·¢·ǰȱ ·ȱ
££æȱȱ¤¤ǯȱȱȱ¤¤ȱæȱȱ·ȱãe£·ȱ ¢ȱ ··¢ûǰȱ ¢ȱ ȱ ·ȱ ȱ û·ȱ
·¤ǰȱ ȱ ·ȱ talmat a büntetés-·¤ȱ £¤¢ȱ ǯȱ
¢ȱæ·ȱ¤ȱ¤¢ȱȱ¤àȱȱ¢£·ȱ£ȱȱ·£·e¢ȱ ǰȱ ȱ ȱ ¤ȱ £ȱ ¤ȱ ¤Ǳȱ ȱ ȱ £¤àȱ ¢ȱ
··ȱ¤£ǰȱ¢ȱ··ȱȱã·¢ȱǯȱȱȱ
ȱ¤¤¤àȱȱ£àǰȱȱ£ȱ¢à¤¤àȱǯȱ£ȱ¤l¤ȱȱ¢ȱ·£ȱ£ûȱȱ·¤ȱǰȱ¤ȱ·£ȱ¤£ǰȱøȱ
·£ȱ¤ȱ··¢ûǯȱȱ£ȱ û·-végrehajtási joȱ·ȱãe£·ȱ ¤¤ǰȱ¢ȱȱ ȱ ·¤ȱæȱ ȱ ¤¢ǰȱ ȱ
¤¤ȱ¤ȱ£ǯȱȱûæȱ·ȱ£¤ȱæ·ȱ¤ȱá¢ȱ¤ȱûȱ£·¢ȱȱ£Ç¤ȱȱȱ¢ø¢ȱ¢¤Ç¤ȱllȱ ȱ £¤¢ȱ £æȱ ¤ȱ ££·ȱ ·¤ȱ ···ȱ Çȱ
æȱȱ·¢¤£ȱ£û·ȱ··ÿȱ¤ȱã·ȱÇ··ȱ
ã£ȱ ã··ǰȱ ȱ ȱ Ç¢ȱ ȱ ã·ȱ ã£ȱ ȱ ȱ
¢£ȱ£àȱ£·ǰȱȱȱæ·ȱ¤ȱ·ȱã£ãǯȱ
ȱ ȱ ȱ ǰȱ £ȱ Ç·ȱ £·¢ȱ ¤¤¤ȱ ȱ £ȱ £ȱ
ȱ£¤ȱ¤¤¤ȱǯȱȱû·-·¤ȱ£ȱã£·Çȱ
ȱ ¤ȱ ··ǰȱ £ȱ Ç·ȱ û··ȱ ·ȱ ȱ ·ȱ ·ȱ £ȱ Ç·ȱ
¤ȱ £··ȱ ¢ȱ ¤¤¤ȱ £û···ȱ ȱ

ŗş

ààȱ ¢ã¢

··ǰȱ¢ȱ£ȱ·ȱæ·ȱ·ȱ·ǰȱ·ȱæ£æȱ¢ȱ
øȱÿ·¢ȱã·ǯ
ȱûæȱæ·ȱ¤ȱȱ££¤ȱ¤ȱȱȱȱ¢ȱ
figyelem a tett mellett.
ȱ ¤ȱ ȱ ûæ¤ȱ æ£æȱ ·ȱ £ȱ Ç¤ȱ ǰȱ
¢ȱ ȱ ÿ·¢ȱ ãæȱ ·ȱ ȱ ã£ã·ȱ ã£ãȱ ·ãȱ ȱ
£¤¢£¤¤ȱȱÿȱãæȱ·ȱàȱ¤ȱæ·ȱ¤ǰȱ
ȱ£ȱÇ·ȱøàȱ¤à¤ȱ£àȱ¤ǰȱ£ȱ·g£ȱ£¤ȱ¤ȱûãȱǯ
ȱ ûæȱ æ·ȱ ¤ȱ ¤¢ȱ ¤ȱ ûæȱ £·¢ȱ ȱ û·végrehajtási feladatoȱ¤àȱ£ȱû·-·¤ȱ£¢ȱûǰ
ȱȱû·ȱ·¤¤ǰȱ£ȱ·£·ȱÇ¤¤ȱȱ£ȱ·ȱ
ȱã£ȱã£ãȱ£¢ȱȱȱ£¤¢££ǰȱ¢ȱ¢ȱȱȱ··ȱ·e£ǯȱ ȱ £ȱ ÿã··ȱ ¤£àȱ £¤¢ȱ ã£··ȱ ȱ û··¤ȱ ȱ ãȱ ǰȱ ¢ȱ ¢ȱ û·ǰȱ ·£·ȱ ·£ȱ
¤££ȱȱ·¤ȱ·¤ǰȱǰȱà£ǰȱȱ·¤ȱ£æȱ
£·¢ȱ ·ȱ £ȱ ȱ ¢£·ǰȱ ȱ ȱ ·ȱ ã·ȱ ·vényesí··ȱ
à¤ǯȱ¤ȱ¤àȱ·æȱ·£¢ȱ£¤¢£ǯ

[££æȱ
A magyar büntetés-végrehajtási jog tudományos fogalma egy mondatban a
ã£æ·ȱ £àȱ Ǳȱ ȱ û·-·¤ȱ ȱ £ȱ £ȱ ã¤àȱ
¤ǰȱ ¢ȱ ȱ û·ǰȱ ȱ ûæȱ ·£·ǰȱ ȱ ûæ¤¤ȱ ãr·¢ȱ ȱ ø¢ȱ ¤£¤ȱ ¤àȱ ·¢£·£·ǰȱ ȱ
£¤¤£¤ȱ ȱ £àȱ £¤ȱ £àȱ ·¤¤ǲȱ ȱ
æ·£Ç··ǰȱ £··ȱ ·ȱ ·ǲȱ ȱ ààȱ ¤·ȱ ǰȱ ȱ
ã£ÿãæȱ £ȱ ·ȱ £·¢ȱ ǰȱ ȱ ·¤ȱ ¤¢ȱ ȱ ¤àȱ
£·¢ȱȱ¢£·ȱǻȱ·ȱã·Ǽǰȱȱ¤ȱàȱ££e··ǰȱȱ£··ȱà£ǰȱȱȱ·ȱã·ȱ··¢í··ȱ à¤ȱ ǻû·-·¤ȱ ¤¤Ǽǲȱ ȱ æ·ȱ ȱ £·¢ȱ ¤rȱàȱ££··ǰȱ¤à¤ȱ£¤¢££ȱȱã£ȱ
ȱ ¤ȱ £Ç·£ȱ ǻû¢·£ȱ ã·¢·ȱ û¢ǰȱ £·ȱ ãÿȱ
büntetés-·¤ȱÇàȱ¤¤ǰȱ£ã£ȱæ£·ǰȱ¤ȱ·£·Ǽǯȱ
ȱ £·ȱ ȱ ¢ȱ ȱ æȱ ¤àȱ ¢£æȱ pȱ·ǰȱȱã£æȱȱȱ¤ȱøȱ¢ȱ··ǰȱ¤¢ȱ
·¢ȱ ¢ȱ¤ȱ £ȱ £ȱ£Çǰȱ¢ȱ¢ø¢ǰ
ŘŖ

··ȱȱû·-·¤ȱȱæ··æ

ȱ £ȱ·£ȱã£û·£ǰȱȱ ȱȱ··ȱ ¤ȱ¢mban ȱȱ¢ûǯȱȱ£¤ȱ··æȱȱ£àǰȱȱ¢atos felàǯȱ ȱ ã·¢·ȱ ·ȱ ¤ȱ ã·¢ǰȱ int a haté¢¤ȱ
·¢ȱ £ȱ ·£ȱ ¤ȱ æȱ ··ȱ £ȱ ȱ û·-végrehajtási
ǯȱ¢£¤ȱȱȱ£¤£¤ȱàȱ¢ȱæãǰȱȱ¤ȱ
¢ȱøȱ·ȱøȱã·¢ȱ¤£ȱȱ£ǰȱȱ£ȱȱæ·ȱ
a büntetés-·¤ȱ ȱ ¤¢¤ȱ ·ȱ ȱ ȱ ã¤àȱ
¤¤¤ȱ ·¢£ǯȱ ȱ ¢ȱ ¤ȱ ·£¢ǰȱ ȱ ¢ȱ ¤ȱ
ûȱ ȱ ¤ȱ £Ǳȱ ¤ȱ £û··ȱ ¤ȱ £ȱ ¢ȱ £·ȱ ãÿȱ ·ȱ
ã¤àȱȱ£·ǯ
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ȱÿ·¢ȱ¤ȱ··
ȱÿ·¢ȱȱ·ȱÇ¤ȱ
ȱ¢ȱûæ 1

£·
A kötet alapjául szolgáló kutatómunka az Országos Kriminológiai Intézetben
(OKRI) folyt, egy évtizeden keresztül. 2008-ban az OKRI felvette a munkatervébe ȱûæȱæ·ȱ¤ȱ··ǯȱ¤ȱ£·¢·ȱ·ȱûæ· Çÿȱ¤ǰȱ¢ȱ– többek között – azt vizsgálta meg, hogy mi okozza a társadalomra veszélyesség körüli valós vagy vélt bonyodalmakat, a társadalomra veszélyesség milyen viszonyban áll a (materiális) jogellenességgel, illetve
ȱ¢ȱȱ£¤ȱȱÿ·¢ȱȱ¤¤ȱ¤¤¤ǯ
2010-ȱȱ¤ȱ·ȱ¢¤·ǰȱ·ȱ£ȱæã£ȱã£ȱgszabál¢ȱ¤£¤ȱ¢ȱȱæ£æȱȱ·ȱøǰȱŘŖŗŚ-ben pedig a jogos védelem megváltozott szabályait tekintettem át és elemeztem, ki·ȱȱûæȱæ·ȱ¤¢£ȱ·æȱæȱ··ȱǯ
ȱûæȱæ·ȱ£¤ta körében 2015-ben ȱÿ·¢ȱpȱȱ¢ȱûæ Çȱ£ȱ¤ǯȱ£ȱæȱ¤ȱ·ȱ£ȱȱlȱÿ£ȱȱ·ǰȱ¢ȱȱÿ·¢ȱ·ȱ·ȱ£¤¤ȱ
¤ȱ¤ȱ££¤ȱȱÿ·¢ȱ¤ȱ¤oz. A kutatás folytatásaként 2016-ban a ÿ·¢ȱã·ȱ¤ȱ£ȱÇ¤ának kidolgozására került sor. 2017-ben az elkövetési magatartáson kívüli objektív
tényállási elemek (elkövetési tárgy, eredmény, okozati összefüggés, szituációs
elemek, tettességhez szükséges ismérvek) körébe vonható csoportosítások kidolgozása volt a feladat. A 2018-ȱ¤ȱ·ȱȱÿ·¢ȱ¤ȱ£bÇȱ·ǰȱȱÿã·ȱ£¤¤ȱà£¤ǯȱȱàȱàȱ··ȱ
(2019) azokat a tö·¢ȱ ·¢¤¤ȱ ȱ £æȱ ǰȱ £¤éȱȱ¤ǰȱ¢ȱÿ·¢ȱ·ȱȱæȱ£ȱ
általános törvényi tényállás elemeinek. Ezeket lehet voltaképp Ǯ·¢¤¤ȱÇûȱ
Részletek Mészáros Ádám: ȱÿ·¢ȱ¤ȱ··ǯȱȱÿ·¢ȱȱ
·ȱ Ç¤ȱ ȱ ¢ȱ ûæȱ Çÿȱ monográfiájából. OKRI, Budapest, 2020, 253.
ISBN: 978-963-7373-28-2
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·¢¤¤ȱ Ȅ nevezni. Szintén 2019-ȱ £¤ȱ ȱ ûæȱ æ·ȱ
¤ȱ··ȱ¤æȱ¤ǰȱȱÿã·ȱàȱæ·ȱ¤ã··ȱ
vizsgálatával.
£ȱ ¤ȱ ȱ ¤ȱ ·£ȱ £¤¤·ȱ ȱ £ȱ ÿ·¢ȱ
ȱ·ȱ¤ȱ··ȱȱÿ·¢ȱȱ·ȱȱ ÿ·¢ȱ
£¤¢£¤ȱ ¤ȱ ǯȱ ȱ ¤£ȱ ȱ æ·ȱ
probléma megoldására, de még vázolására sem, a választott módszer azonban
– reményeim szerint – ȱǰȱ¢ȱ¤·ȱȱȱ£ȱûæi
¤ȱ ¢ȱ ȱ £·æǰȱ ·ȱ ȱ ȱ Ç·ǰȱ ¤ȱ ȱ
ȱ¢øȱȱûæȱ¤ȱ·ææǯ

ȱã¢ȱã££··ȱȱ
£ȱ £¤ȱ àȱ ·£ȱ ȱ ûæȱ æ·ȱ ã·ȱ
csaknem egy évtizeden keresztül folytatott kutatómunka eredményei a követ£æȱ£ȱàȱã£ȱãǯ

ȱÿ·¢ȱ
¤ȱȱàȱȱÿ·¢ȱ¤ȱȱûæȱã·¢ã¢ȱa¤££ȱ ǽŚǯȱ ȗȱ ǻŗǼȱ ǯǾǰȱ ȱ ȱ ȱ àǰȱ ¢ ·æȱ ȱ ·£ȱ ȱ
ÿ·¢ȱ– nem csupán didaktikai szempontból lényeges – „tudományos” meghatározása is. A legelterjedtebb fogalmi váz szerint ȱÿkmény
olyan ·¢ǰȱ ¢ȱ ·¢¤¤£ÿǰȱ ȱ ·ȱ ÿãǯ A tényállásszeÿ·ȱ
általában az objektív és szubjektív tényállási elemeket, illetve a tettességhez
£û·ȱ·ȱȱ¤ǰȱȱÿã·ȱȱȱgtöbb rendszerben a szándékosságra és a gondatlanságra korlátozódik. Véleményem szerint a
fogalmi váz és az azt kitöltæȱȱ£ȱ¢£·ȱàȱ£oǯȱ¤ȱ¤¤ȱ£¤ȱ¤ȱȱæȱ·ȱȱö£æȱltak: a
ÿ·¢ȱ¤ȱ¤£¤ȱ¤ȱȱntosabb követelmény,
hogy annak alapján mindenkor el lehessen dönteni, hogy egy cselek·¢ȱÿn·¢ȱ æû-e, vagy sem; ȱ ·¢¤¤£ÿ·ȱ Çȱ ȱ
¢£·ǲȱȱȱ¤¢ȱûãÇ·ȱȱÿ·¢ȱ·¢¤llásától; a szubjektív
·¢¤¤ȱȱ£·ȱȱ·¢¤¤£ÿ·ȱã·æǲȱȱsséghez szükséges ismérvek áthelyezése az objektív tényállási elemek közé. Törekedtem
ugyanakkor a fogalomalkotás általánosságára (olyan definíció alkotására,
amely egyrészt nem rugaszkodik el teljesen a de lege lata hatályos törvényi
ÿ·¢-fogalomtól, másrészt akkor is helytálló maradhat, ha a törvényi fogalom egyszer netalán ismét formálissá válik), az objektív és szubjektív
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elemek ¢·ÿȱ elválasztására, és arra, hogy minden szükséges fogalmi
elem helyet kapjon a rendszerben, azonban minden elem csupán egyetlen helyen szerepeljen.
ȱ æȱ ÿ·¢ alatt azt £ȱã·ȱ æȱã·¢ȱ¤ȱ bünȱȱ·¢ȱǻûæȱ·¢Ǽ értem, ¢ȱ£ȱãæȱÿãǯ
A ûæȱ ·¢ ¤ȱ £ȱ ǻÇǼȱ ·¢¤¤£ÿ·ȱ ǻ££Çà£eÿ·Ǽȱ ·ȱ ȱ ûæ-ellenesség tartozik. A ÿã· £ȱ ãæȱ ·¢¤¤s£ÿȱ ǻ££Çà£ÿǼȱ ·ȱ ûæ-ellenes cselekménye miatti, anyagi jogi
æ··£ȱ£û·ȱ£Çȱ·ȱlenti.

ȱÿ·¢ȱȱ·¢
ȱ ÿ·¢ȱ ȱ ·ȱ ¤ȱ £ȱ £û·ȱ ǰȱ
¢ȱ£ȱ¤ȱ¤ȱÿ·¢-fogalomban a ·¢ nem önálló
elem, azaz nem kap önálló dogmatikai funkciót, szerepe csupán a fogalom
összetartása ǻÇȱ ·¢Ǽǯ Ennek oka az, hogy a cselekmény à·Ȭ
· ·æȱ ȱ £ȱ ã·ȱ ¤ȱ ·ȱ ¤ȱ ȱ ·ǰȱ
¢ȱ £ȱ ã·ȱ ¤ǰȱ ¤ȱ ·¢¤¤£ÿǰȱ ¤ȱ ££Çà£ÿǰȱ
azt követeli meg, hogy külvilági változást hozzon létre, vagy tartson fenn. Az£ȱȱà··ȱ£ȱã·ȱ¤ȱ££ǯȱ£ȱȱȱæǰȱ
hogy egy magatartás ûæȱ £à ·¢ȱ æûǰȱ £ȱ
ȱ æûȱ ¢£ȱ elkövetési magatartásnak, illetve ha a magatartás
nem hatóképes (gondolati szakban marad), akkor eleve nem is kerülhet sor a
vizsgálatára. Az ¤ȱã·¢ȱȱà¤ȱȱÿ·¢ȱ
szubjektív oldalához kapcsolódik.

£ȱÇȱ·¢¤¤£ÿ·ȱǻ££Çà£ÿ·Ǽ
ȱ ·¢¤¤£ÿ·ȱ ·ȱ ££Çà£ÿ·ȱ ûãÇ·ȱ ȱ ÿ·¢ȱ ogalmi elemei tekintetében indokolt, mivel a diszpozíció és a tényállás nem teljesen azonos fogalmak.
ȱÿ·¢ȱã·¢ȱ·¢¤¤át a Btk. Különös része határozza meg,
ȱ£ȱȱ¤ȱÇ¤¤ǯȱûæȱæ·ȱ·æȱl£·ȱ £ȱ ¤àȱ £ȱ ¤ȱ ·£ȱ ǰȱ ȱ ÿ·¢·ȱ
ȱ¤ȱȱȱ·ȱȱ¤ȱ£ȱÿ·¢ȱȱ£ȱ
æ·ǯȱ £ æ·£ûǰȱ ȱ Ç·ǰȱ ȱ ¤ȱ ·ȱ ȱ ÿ·¢ȱ ¤ȱ ȱ
ã·¢ȱ¤ȱ·£ȱ¤££ȱǰȱ£ȱȱûæȱ¤ǰȱ££ÇȬ
àk, azonban nem tényállások. Az átfogó kategória a diszpozíció: annak leírása,
¢ȱ ȱ ûæȱ ȱ Ç£·k milyen magatartást kell, szabad, vagy
ŘŚ
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ȱ£ȱøÇǯȱ£ȱæ£æȱ··ȱ£ǰȱ¤ȱȱ·¢¤¤ȱ
diszpozíció, nem minden diszpozíció tényállás.

£ȱÇȱ·¢¤¤ȱ
Az Çȱ ·¢¤¤£ÿ·ȱ ǻ££Çà£ÿ·Ǽ kategóriája mentes minden szubÇȱøȱæǯȱ£ȱÇȱ·¢¤¤ȱǱ
a) az elkövetési magatartás;
b) az elkövetési tárgy;
c) az eredmény;
d) az okozati összefüggés;
e) a szituációs elemek; illetve
f) a tettességhez szükséges ismérvek.
Mint említettem, a ·£ȱ£û·ȱ·ȱȱûæȱ·¢ȱǻbÇȱ·¢¤¤£ÿ·Ǽȱȱã£·ȱûǯȱȱǰȱ¢ȱȱ¤·ȱ
ûããȱÿ·¢ȱ·ȱȱ·¢ȱûæ··ȱȱsséghez szükséges ismérv alapozza meg, így pé¤ȱȱ·æ£·ȱ·ȱȱkö£ãû·ȱ ǻ£¡¤ȱ ·¢Ǽȱ ££ȱ ¤ȱ ûæ·ǰȱ ȱ ¢ȱ ¤ȱ oȱ ã£ãȱ ã·ȱ ǽǯȱ ŗşşǯȱ ȗȱ ǻŗǼȱ ǯǾǯȱ ȱ ÿ·¢ȱ ¢¤ȱ Çȱ
ȱ··ãȱǻæȱ·ǰȱ£¤Ç¤ȱ··Ǽȱ¢ȱȱÿãsség körében vizsgálandó. Mindezek alapján nem tartom szükségesnek külön,
ã£æȱ·¢¤¤ȱ·ȱ¤¢ȱȱ·£ȱ£û·ȱ·ǯ
£ȱ ø¢£ȱ £Çȱ ·¢¤¤ȱ  (különösen a szándékosság/gondatlanság) kívül maradnak az Çȱ·¢¤¤£ÿ·ǰȱ·ȱ£¤ólag a bÿȬ
nösség elemei közé kerülnek. Ezt az objektív és szubjektív elemek egy·ÿȱ
ûãÇ·ǰȱæȱȱ·¢¤¤£ÿ·ȱ·ȱȱÿã·ȱ¤¤ȱǯȱ
A szándékosság/gondatlanság voltaképp a több elembæȱ ·ûæȱ ÿã·ȱ
ã£ȱà¤ǰȱ·ȱȱȱ¢ȱȱ·¢ǰȱȱ¤ȱ£ȱãæȱ
£æǯ

ȱ·¢¤¤ȱÇûȱ·¢¤¤ȱ
ȱǯȱ ûããȱ·£ȱ¢ȱÿ·¢ȱ£¤ȱ¢ȱéȱ¤£ȱȱûæȱæ·ȱ·æǰȱ¢ȱȱàȱȱ
a tényállási elemek (az általános törvényi tényállás elemei) körébe. Az öngyil¤ȱ¤ȱ¤Çàȱȱȱ£ȱæ·ǰȱȱ£ȱã¢¤ȱȬ
Ç·ȱ ¢ȱ ãǲ a kényszerítés akkor írható £ȱ ãæȱ ·ǰȱ ȱ ¤ȱ
ÿ·¢ȱ ȱ àȱ ǲ æǰȱ ¢ȱ ȱ ȱ ¤ȱ ¢ȱ ÿkményre vonatkozik, ¢ȱ £ȱ ãæ·ȱ ȱ ã·¢ȱ ·¢ȱ àȱ £¤Ȭ
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£·ȱȱ¢ǯ £ȱ¢ȱãû·¢ȱ ã£ãȱ£æǰȱ¢ȱ ¤ȱ ÿncselekmény törvényi tényállásában (annak alap-ǰȱ æÇǰȱ ȱ
£¤ȱ £·Ǽȱ £ǰȱ £ȱ ÿ·¢ȱ ·ȱ
ȱæȱ£ȱ¤¤ȱã·¢ȱ·¢¤¤ȱǯȱ£ȱȱaképp
Ǯ·¢¤¤ȱÇûȱ·¢¤¤ȱȄ nevezni. Ebbe a körbe soroltam a büntetheæ·ȱ¢ȱȱæ··ȱǻ¤ȱûæ·ȱ·Ǽǰȱȱ££i¤ȱ £¤·ǰȱ ȱ ȱ æÇæȱ ãû·¢·ȱ £æȱ ø¢evezett egyéb
objektív ismérvet.
ǽǳǾ
A ££¤ȱ £¤· értékelését az határozza meg, hogy milyen hatással
Çǯȱ¢ȱ£¤ȱ£ȱȱ£ȱ¢ȱ¤ȱÿ·¢ȱǻÿncselekményi körrel), ezáltal a halmazat a törvény szerint látszólagos, és valójában
ã·¢ȱ ¢·æȱ ȱ £àǯȱ £ȱ £ȱ ȱ ȱ £øȱ ££¤ȱ
(alternativitásnak) nevezni. Ebben az esetben teljes a vagylagosság, sohasem állȱȱ£ȱȱ£¤·ȱ·ȱ¤ȱÿ·¢ǯȱ¢ȱȱ£¤adék nem zárja ki az alaki halmazatot más, azonoȱ ¢ȱ ··ȱ ø¢ȱ ÿelekménnyel, van szó relatív szubszidiaritásról. Ebben az esetben csak akkor kizárt
£ȱ ȱ £ǰȱ ȱ ȱ ¤ȱ ÿ·¢ȱ ø¢ǯȱ ȱ £ȱ £ȱ
ø¢øȱ¢ȱ¢·ǰȱ£ȱȱ£ȱà¤ȱȱ·ȱÿ·¢ȱã£ãtt.
A æÇæȱãû·¢ ȱÿã·ȱã·¢ȱȱæȱÇ¤ȱ£eȱ ·¢ǰȱ ø¢£ȱ ¢·ȱ Çȱ ·ǰȱ ȱ ¢·ȱ £Çȱ s·ȱǯȱ£ȱø¢£ȱ¢·ȱÇȱ· ¤ȱ£àȱæÇæȱãû·¢ȱ
nem sorolhatók be kivétel nélkül a tényállási elemek közé. Emiatt válik szüksé·ȱ ȱ ·¢¤¤ȱ æȱ ûãûȱ ¤¢¤ǯȱ £ȱ £ȱ ȱ ûæȱ
æ·ȱ ·ȱ ȱ ãû·¢æǰȱ ¢ȱ ȱ ãû·¢ȱ ã£··ȱ æȬ
··æȱàȱ¤ǯȱȱÿã·ȱ£atok (szándékosság/gondatlanság) ezekȱ £ȱ ȱ ·ȱ ȱ ·£æǰȱ £ȱ ȱ Ǯȱ Ȅȱ
ȱȱȱ£àȱȱÿã·ȱàȱæ·ȱ¤ã··æǯ

ȱûæ-·
ȱûæȱ£ȱ¤ȱȱ·ȱ£¤a során ¢ȱ a
Ǯûæ-·Ȅȱ à¤¤ȱ ££ǰȱ ·ȱ ȱ Ǯûæ-ellenesség”
à¤ȱ·£Çȱæ¢ǯȱȱàȱûãã£æ·ȱ¢¤£atához onnan érdemes kiindulni, hogy a jogrend a jogellenességnek a fogalmát
ismeri. ȱȱ¢··ȱ·æȱã£ȱ£ǰȱ¢ȱ·¤ȱȱ¤ȱȱ
£ȱ ¤àȱ ·ȱ £¤àȱ ȱ ã£ûȱ ȱ ûæȱ ȱ
alkalmazhatók, különben értékellentmondás keletkezne, ha valamilyen jogterületen megengedett magatartás a büæȱ ûæȱ ǯȱ ȱ ¤ȱ
26
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àȱ£ȱȱûæȱ·ȱȱ·ȱȱ¤àȱeà¤ȱûȱ£ȱ·£æǯ
ÿ·¢ȱ ȱ ûæȱ £¤àȱ ȱ ǻ£Ǽȱ kmény lehet csak, a más jogág (polgári jog, szabálysértési jog) szempontjából jogȱ ·¢ȱ ȱ ·ûȱ æûȱ ÿ·¢ȱ ǻûæȱ
££¤Ǽǯȱ ȱ ûæȱ ·ȱ ¤£¤¤àȱ ȱ £ȱ ãe£ǰȱ ¢ȱ ȱ ·¢ȱ ûæȱ £¤¢ȱ ȱ ûã£ȱ ·ȱ ûæȱ
£àȱȱ¢ȱǯȱȱ·ȱàȱ£æȱ¤ȱ£ǰȱ
hogy egy ¤ȱȱûæȱ£¤àȱǯȱ£·ȱ¤ȱe£æȱȱǮûæ-·Ȅȱà¤ǰȱȱȱǮûæ-jogellenesség”
használatát.
ǽǳǾ

ȱÿã·
ȱÿã·ȱ ÿ·¢ȱ·ȱ £ȱãæȱ·¢¤¤£ÿȱǻz£Çà£ÿǼȱ ·ȱ ûæ-ȱ ·¢ȱ ǰȱ ¢ȱ ȱ æégéhez szükséges szubjektív ismérveit jelenti. Definíció szerint azt a felróható
£·ȱ £¢ȱ ãȱ ǰȱ ¢ȱ £ȱ ãæȱ ·ȱ ûæ-ellenes cselekménye, illetve ennek következménye között feszül.
A £·ȱ£¢ voltaképp a szándékosság/gondatlanság, ami azt fejezi ki,
¢ȱ£ȱãæȱ·ȱ£¢ȱȱ·¢·£ǰȱȱȱãz·¢·£Ǳȱ Ç¤ȱ £ǰȱ ¢£ȱ ǰȱ ã¢ÿȱ Ç£ȱ ȱ adásában (hanyag gondatlanság esetén a pszichés viszony hiányzik). Mindezek
£ȱ ȱ ȱ ·ȱ ȱ ȱ £¤¢à¤ȱ ···æǯȱ ȱ Ȭ
àà¤ £ȱ£ȱ£ȱ··æȱǻÇǼȱȱǰȱ¢ȱȱ¤£ȱǰȱȱ
ȱȱæȱ·ǰȱȱ£¤Ç¤ȱ··ǰȱȱ¢ȱ¤ȱ·ȱ£ȱ
elvárhatóság tartozik. Az egyébként szándékos vagy adott esetben tudatos
ȱ ·¢ȱ ȱ £ȱ ààȱ £ȱ ãæǰȱ ȱ æȱ ·tkorral és beszámítási képességgel rendelkezik; a hanyag gondatlanság esetén
az elvárható figyelem vagy körültekintés hiánya alapozza meg a felróhatósáǰȱȱȱàà¤ȱ¤¢¤ȱ££ȱǰȱȱȱ£ÿȱ¤stól való tartózko¤ȱ£ȱãææȱȱ¤àǯ
ǽǯǯǯǾ

ȱÿ·¢ȱÇ¤
ȱÿ·¢ȱÇ¤¤ȱ azt szükséges kiemelni, hogy
£ȱȱȱÿ·¢ȱ¤£¤¤ǰȱȱȱ£ȱ¤ǰȱ£· fele-

27

Mészáros Ádám

æ·ȱæȱ·¢æȱàȱ¤¤¤ǰȱ·ȱȱȱ ȱ ÿényeknek a törvény különös részi felosztását jelenti, hanem olyan – alapvetæȱ
ȱ ã£Ç·ÿȱ – kategóriák vizsgálatát és felállítását, amelyek –
szorosan kapcsolódva az általános törvényi tényálláshoz – ȱÿ·¢ȱ
egészére vonatkoztathatók. A kiindulópontként a XIX. és XX. század eleji hazai, illetve a korabeli ·ȱȱȱûæȱȱȱ¤zǰȱàȱȱȱȱûãȱ£ȱ£ȱȱÿ·¢ȱ£¤¢ozásának. Természetesen a mai német – és magyar – ûæȱ ȱ ûãÇȱ ȱ
ÿ·¢ȱ ¢ȱ ǰȱ Ç¢ȱ ȱ ÿeket és vétségeket, illetve
ȱȱÿ·¢ȱãȱ¤¤ȱǻ·¤ȱȱ¤–¤ȱÿncselekményeket).
ǽǯǯǯǾ

£ȱã·ȱ¤ȱȱ·ȱȱÿ·¢ȱ
ȱÿ·¢ȱ·¢¤¤ȱã£ȱà¤¤ǰȱ£ȱã·ȱ¤ȱȱ
ã£æȱ £ȱ ·ȱ ¢ȱ £Ǳȱ ȱ ûããȱ ·£ȱ ã·¢ȱ
·¢¤¤ȱǻ¢ȱ¤¤ȱ·£ȱ££ÇàǼȱãȱ¢ȱȱ¤ǰȱ
¢ȱû¤ȱ¤£¤ȱ£ȱ·ǰȱȱǰȱ¢ȱȱ·£¤¤ȱȱǻ·¢Ȭ
ȱ¢ȱ¤ȱà·Ǽǰȱ·ȱȱȱÇȱàȱ·¢·Ȭ
ȱ¢ȱ£¤ȱ£ȱãæȱ£ȱ¤ȱ£Çȱ·ȱȱã£ǯ
Az elkövetési m¤ȱæȱ·ȱ¤ȱ Ǳȱ £ȱ Çȱagatartás (tevékenység) és a passzív magatartás (mulasztás). A fenti meghatáro£¤àȱã£æȱȱÿ·¢ȱ£ȱã·ȱ¤ȱ£ȱpæȱ £¤àȱ ·ǰȱ ȱ £¤àȱ £¤ȱ àÇàȱ ÿ·¢ȱ ǰȱ ȱ ·£æȱ ¢ȱ ÿ·¢ȱ ǰȱ elyek
tevékenységgel és mulasztással egyaránt megvalósíthatók, illetve olyanok is,
amelyek valamely (jogellenes) állapot fenntartásában nyilvánulnak meg.
A £¤ȱ ÿ·¢ esetén minden esetben vizsgálni kell, hogy
honnan származik az a kötelesség, amelynek a teljesítését valaki elmulasztotta.
£ȱ øȱ ·¤¢ȱ ·-évtizedben íródott általános részi tankönyvek azonȱȱǰȱ¢ȱȱæȱészletességgel térnek ki erre a kérdéskörre.
1ȱȱ£·ȱȱÿ·¢ȱ£¤ȱ¢·£ȱàȱȱ£mpontból, hogy valójában min alapul az elmulasztott cselekvési kötelezettség,
másrészt hogy kit terhel a cselekvési kötelezettség.
A büntetæȱ¤¢ȱ·àȱȱ·ȱûãã£ȱ£ȱø¢£ȱ¤Ȭ
- ·ȱ £ȱ ø¢£ȱ àȱ ÿ·¢ǯ æȱ £ȱ £æǰȱ ¢
valamely jogellenes állapot fenntartásában áll. Tipikus példaként a személyi
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£¤ȱ···ȱ·ȱȱæ¢verrel visszaélés tartásos változatát szokásos
£ǯȱȱ·ȱÿ·¢ȱãȱ¤£¤ȱ– alapos vizsgálódás után –
ȱ £¢ȱ ·ǰȱ ·ȱ ÿȱ £·ȱ ûãȱ £ȱ
¤¢ȱȱȱ¤ȱ¤¤ȱààȱÿncselekményeket is.

ȱÿ·¢ȱȱ£ȱã·ȱ¤¢ȱ£
A Btk.-ȱ£æȱ·¢¤¤ȱ¤·ȱ¤ȱ¤Çàǰȱ¢ȱãe·ȱ ¤¢ȱ ȱ ȱ £·¢ȱ ¢ȱ ȱ ǯȱ ȱ æȱ £û·sȱÿȱ£ȱã·ȱ¤¢ fogalmát kiterjeszteni, és a hagyományos definíciót akként módosítani, hogy ã·ȱ ¤¢ ȱ ã·¢ȱ ·¢¤¤ȱ ãȱ
£·¢ǰȱǰȱ¤ȱ¤ȱ¤¢ǰȱȱ¢ȱ¤ǰȱ ¢ȱȱȱÿ·¢ȱ
ã·ȱ¤ȱ¤¢ǰȱ¢ȱ¤ȱ¢ǯ
Ahhoz, hogy az elkövetési tárgy a törvényi tényállásban szerepeljen, to¤ȱȱ£ȱǰȱ£æȱȱȱȱ·¢¤¤ȱǯȱ¤ȱȱ
· æȱárásjogi kategória, mégis helyet kap a rendszerben, mivel
ȱ ¢ȱ ÿ·¢ǰȱ ¢ȱ £Çȱ ¢ȱ ȱ £ǰȱ
azonban sértettjük lehet.
ǽǯǯǯǾ

ȱÿ·¢ȱȱ£ȱ·¢ȱ£
Az ·¢ȱ £ȱ ã·ȱ ¤ȱ ã£û·ȱ ã£æǰȱ ȱ ·¢¤¤ȱ
ãȱ û¤ȱ ¤£¤ǯ ȱ ǰȱ ¢ȱ ȱ ÿ·¢ȱ £mpontjából eredményként csak a ·¢¤¤ megjelölt külvilági változás (követ£·¢Ǽȱ æȱ ¢ǯȱ ȱ ÿ·¢ȱ ¢··ȱ ãkezménye,
¢ȱ£ȱȱ·¢¤¤ȱǰȱ·¢ȱȱæǯ
ǽǯǯǯǾ
Ebben a körben külön kellett foglalkozni a rizikó–veszély–sérelem témakörével.

ȱ·£ȱ£û·ȱ·ȱ£ȱÇ¤
ȱãȱÿ·¢ȱã¤àȱȱ¤ȱǰȱ£ȱ£ȱø¢£ȱã£ã·Ȭ
ȱ ÿ·¢ ǻȱ Ǽǯȱ ȱ £ȱ ¢ȱ ÿények, amelyeket csak olyan személyek követhetnek el tettesként, akik rendelkeznek a törvényben megkívánt személyes kvalifikáltsággal vagy körülménnyel.
£ȱ£ȱø¢£ȱûããȱÿ·¢ ǻȱǼǯȱ£ȱøǰȱ
ȱãȱÿ·¢ȱ·¢¤¤ȱ¢ȱȱȱãȱǻ£ȱȱ·ȱ
azt, hogy adott esetben társtettesek is csatlakozhatnak az elkövetéshez), vannak
£ȱ ¢ȱ ÿ·¢ǰȱ ¢ȱ ·¢¤¤¤ȱ ȱ à¤á29
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£ȱȱãȱȱã£ÿã·ȱ£û·ǯȱȱ£û··ȱãȱã£ÿȬ
ã· ǻȱ Ǽȱ ·¢æȱ ·¢¤¤ȱ àÇàȱ ãȱ ãæȱ
ã¤àȱ·ȱǰȱȱ¤ȱã£ÿã·ȱ£¤ǯ
ǽǯǯǯǾ

ȱÿ·¢ȱȱȱÿã·ȱ£
A ÿã·ȱ £ȱ ãæȱ ·¢¤¤£ÿȱ ǻ££Çà£ÿǼȱ ·ȱ ûæellenes cselekménye miatti, anyagi joȱ æ··£ȱ £û·ȱ £Çȱ
ismérveit foglalja magában, azt a felróható pszichés viszonyt jelenti, amely az
ãæȱ ·ȱ ûæ-ellenes cselekménye, illetve ennek következménye kö£ãȱ £ûǯȱ ȱ ÿ·¢ȱ ÿã·ȱ £ȱ £¤¢£¤¤n a szándéǰȱ ȱ ǰȱ ·ȱ £ȱ ø¢£ȱ ¢ȱ ÿã·ÿȱ ÿ·¢æȱ
kell szót ejteni.
ǽǯǯǯǾ

ȱ¢ȱÿã·ÿȱÿ·¢
ȱ ÿ·¢ȱ ȱ ¤ȱ ·£ȱ ȱ £û·ȱ £ǯȱ
Ennek eredményeként az állapítható meg, ¢ȱȱ¢ȱÿ·¢ǰȱ
amelyek ¤ ãæȱ¢ȱÿã·ȱǰȱȱ¢ȱ·¢¤llástanilag £û·· ȱ¢ȱÿã·ȱãæȱǯȱàȱãȱ
nevezem £ȱ·ȱȱ¢ȱÿã·ÿȱÿ·¢ǯ
Fontos megemlíteni, hogy a ¤ȱÿ·¢ nem azonos a
£ȱ ·ȱ ȱ ¢ȱ ÿã·ǯȱ ȱ ¤ȱ ÿk·¢ȱ¤ȱȱȱȱȱûæȱ¤¢ǰȱȱȱȱ·ȱ
szoros értelemben vett ¢ȱÿã·ÿȱÿ·¢ǯȱ£ȱæȱ·pȱ £ȱ ǰȱ ¢ȱ £ȱ ãæȱ æ··ȱ ¢ȱ ·¢ȱ ¤££ȱ ǰȱ
¢ȱȱ£¤·¤ȱøȱã£ȱǯ
ȱ ¢ȱ ÿã·ȱ ¤£¤ȱ ¤ȱ £ȱ ȱ ££ȱ ȱ kérdéssel, hogy az ilyen bÿ·¢ȱ£¤·ȱ¢ȱȱæû-ǰ
ȱ¢ȱã£·¢ȱȱȱ¤ȱǻæ·ȱȱÇ·Ǽȱ·ȱȱ
ãȱãæȱæ·ȱǻ·£·ǰȱ¤·Ǽȱ£¤¤ǯ
··¢ȱ £ȱ ȱ ÿ·¢ȱ ¢··ȱ ll kezelni, és ma¤àȱ ȱ ÿ·¢æȱ ȱ ãǰȱ ¢ȱ £¤·ȱ ¢ȱ -e.
¤ȱ¤ȱȱǯȱ£ȱȱÿ·¢ǰȱ¢ȱ¢ȱ·£·ȱ£ȱ
ãæȱ ȱ ¤ȱ ǰȱ æȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ
lehet szándékos ÿ·¢ǯȱ ã£··ȱȱȱæÇeni. Különbség abban a tekintetben sincs, hogy horizontális alaptényállási ele30
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æǰȱ ¢ȱ ¤ȱ ǻ·¢¤¤ȱ ·ȱ æÇæȱ ·¢Ǽȱ ·¢¤¤ȱ eæȱ -ȱ £àǯȱ ȱ ȱ ¢ȱ ÿã·ÿȱ ÿselekmények nem lehetnek
£¤·ȱÿ·¢ǰȱÇ¢ȱ·ȱ¤ȱ£ȱȱã·¢ȱl£·ǰȱ ¢ȱ £¤·¤ȱ ãȱ ǯȱ ȱ æȱ i£¤ȱȱÇ·ǰȱȱ¤·ȱ·ȱȱ·£·ȱȱ¢ȱÿã·ÿȱÿényekben, tekintet nélkül arra, hogy azok potenciálisan vagy szoros értelemben
ȱ¢ȱÿã·ÿ-ǰȱȱ¢ȱȱ¢ȱÿã·ȱ£ȱȱûǰȱ
¢ȱ£ȱȱ·ȱȱæÇæȱ·¢ȱ·ȱ£-e.

£·ǵ
ȱ··¢ȱ£ȱȱÿncselekmény £ȱã·ȱæȱã·¢ȱ¤ȱbüntetȱȱ·¢ǰȱ¢ȱ£ȱãæȱ ÿãǯ ȱ ȱæȱÿȬ
ȱȱǰȱ£ȱȱȱ·ȱÿǯȱȱ ·£ ·¤ȱÇȱÿ· 2 kezdte
hasonlóan. Mindezzel természetesen távolról sem szeretnék párhuzamot vonni
ȱ ÿ·¢ȱ ȱ àȱ ¤ȱ ·ȱ ¤ȱ ȱ ãsz££·ȱã£ãǯȱ ¤ȱ£·æȱ·ȱãȱ¢¤¤ȱ¤£ttam Tokaji ¤ȱ tól ãã£ãǰȱ £æȱ £¤ȱ ȱ nkám befejezéséül: ǮǽǾ££ǰȱ¢ȱȱ¤àȱȱ£àǰȱ£ȱ£·ǰȱ¢ȱ
¤ȱ ǰȱ æȱ ¤ȱ £ȱ ··ȱ ȱ ¤àȱ ¤ȱ ȱ £ȱ ȱ ¤Ç¤ǰȱ
¢ȱȱȱ¢ȱ·ȱ£ǰȱ ȱȱ¤£ȱȱȱ··¢·ȱȬ
¤ȱ¢£ȱȱȱ··Ȅ 3ǯ
ȱ ··¢ȱ £ȱ ȱ £¤àȱ ȱ £ȱ øȱ Ç£ȱ ·ȱ ¤ǯȱ
bemutatott téziseim esetleg változnak-ǰȱÇ£ȱ·ȱøȱ¤ȱûǯ

2
3

Tokaji Géza: ȱÿ·¢ȱȱȱ¢ȱûæǯ
ǯȱŗŗǯȱǯ

¢ȱ ȱ

ǰȱǰȱŗşŞŚ
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ȱ¤ȱ£æȱ¢ȱȱÇ··ǰȱ¢ȱȱȱ¤£ÿȱæ··ȱȱe£æȱ£ààȱ¤àȱ¢ÿ··ȱ£¤¤ǯȱq¢ȱÿǰȱ·ȱ··ȱȬ
ȱ¢ȱ¤ǰȱ¤ȱ··ȱȱȱ£æ ȱȱÇ··ȱ¤ǯȱȱã·sȱ £ȱ ¤ȱ £ȱ ȱ ȱ ȱ £æȱ ¤ǰȱ ȱ ȱ ȱ
·¢ȱÿã·ȱ·ȱȱ¢¤¤ǯ ȱ¤¢ȱ£ȱȱ··ãȱ¤ȱãûǯ

A megfigyelt társadalom
Ismeretes, hogy a Panopticon ¢ȱ találmánya, és nem más, mint egy
ȱøȱãã·ûǰȱȱȱã£·àȱ¤ȱ¢ȱæȱȱæ£eti a kör alaprajz kerületén elhelyezett cellákban a rabokat. 1 A praktikus, költség- ·ȱÇ·æȱ¤ȱȱ¤ȱ£¤ȱ£ȱøutat az építészeti és szolgálatszervezési problémákon. Bentham szerint ugyanis a
¤ȱ– nem csupán az elítéltet – regulázni kívánó büntetést kiválthatja
£ȱæ£·ǰȱȱȱ££¤ȱààȱ¢£·ǯȱ·¢esen az akkor
ǻ¢ȱ ȱ  ǯȱ £¤£ȱ ··Ǽȱ £ȱ ûããȱ ¢ȱ £à£ȱ
·ȱ £ȱ ȱ ã£Ç·ȱ ¤ǰȱ ø¢ȱ ȱ £ǰȱ ¢ȱ æàȱ
volt. Még akkor is, ha a Panopticon eszméjében már óhatatlanul benne volt a
személyiség és a£ȱ £ȱ ààȱ ã£·ȱ ¤£¤ǰȱ ȱ £¤ȱ ȱ
¤ȱȱæȱ£ã£··ȱ¤ǯ 2
ȱ ǯȱ£¤£ȱ£æãȱȱ¢ȱ¤ȱ·ûæȱûæoȱ¤¤ǰȱ¤ȱȱȱ¢£ǰȱ¢ȱȱȱÿȱǰȱȱȱȱ
van ȱã£¤ǰȱûããȱ£ȱ¢£ÿȱ·ȱ·£ÿȱ¤£ȱeæȱ ã·¢£¤ȱ ã·ǯȱ ȱ û·ȱ £ȱ ȱ û·ȱ ¢ȱ ¢ȱ
¤ȱ£ȱæ£·ȱ¤ȱ¢à¤ǯȱȱȱ¤ȱȱ¤ȱȱ
kíváncsi, hogy az emberek megsértették-e a törvényt, hanem arra is: milyen

1

A Panoptionnal kapcsolatos elképzeléseit Bentham számos írásban – jegyzetekben, levelekben – ȱǯȱ¤ȱȱċ²ȱǻǯǼǱȱ ¢ȱǱȱȱȱǯ Verso,
–New York, 1995
2 ȱ¢Ǳȱȱ¢Ǳȱȱ¢¢ȱǯ Open University Press, Buckingham, 2001
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ȱã··ȱ·ǯ 3 ȱæȱûȱæ·ȱȱ£élyesség  ¤ȱ¤¢ȱ£ȱǯ 4
ȱ ȱ ¢£æȱ ¤ǰȱ ¢ȱ ȱ àȱ ££¤ȱ ȱ
Panopticonja. £ȱ¢ȱ¢ȱ¢û··ǰȱȱȱÿã·ȱà¤ǰȱȱ
azután lényegét tekintve valósággá vált. Az igazságszolgáltatás államosítása
¤ȱ ¢ȱ ¢£ȱ ¤ȱ ãȱ ·ǰȱ æ·ȱ ·ȱ ȱ øȱ ã··ȱ
tanúvallomások segítségével való rek¤¤¤ǯȱ££ȱ£ȱȱ¢£æȱ
¤ȱȱû¢ȱ·ȱ£ȱ£ȱààȱ£¤ȱ·ûȱȱ£·rǰȱ¢ȱ£ȱ¢·ȱ·£ȱàȱæ£·ȱÇ··ȱ¤ȱȱ
normák érvényességét. 5
ȱ¢·ȱȱ£ȱȱ·ȱ¢¤¤¤ȱȱ·ȱ·ȱ·zȱ£ã£ȱȱ¤£ȱ¤ȱ¤ȱæ·ȱǯȱȱ£¤ȱ
··ȱ·ȱàȱã£¤ȱȱȱã£ȱ·£·¢ȱ¢ȱáȱ£ȱǰȱ¢ȱȱȱȱ¢ȱszélyek bekövet£··ȱæ£··ǰȱ¤Ç¤¤ǯȱ¤àȱ·æǰȱ¢ȱ£ȱȱ¢aȱ ȱ ·¢ȱ ·ȱ à¤ȱ æȱ ¤¤ȱ ȱ ȱ
¢ÿǰȱȱ£ȱ£ǯȱ ȱ·£·ȱȱȱ£û·ǰȱ¢ȱ£ȱ
emberek – £ȱ ȱ ·£·ȱ £û··ȱ æȱ £ȱ ȱ áȱ£àȱûȱȱ– ¢··ǰȱȱ¤ȱ¢¤á¤ȱ ¤·ȱ··æȱûûȱ¢ȱæ·ǯȱ£ȱ ȱ¢ÿ·ȱ
olyan méreteket ölt és olyan mélyrehàǰȱ¢ȱȱ¤ȱ·ȱȱa¤£¤¤ȱȱûæȱǯȱãȱàȱ£ȱȱȱ¢û··ȱȱi¢·ǰȱæ£ã·ǰȱæȱȱû¢ȱ¢ȱ¤ȱȱ·¢·ǯ 6
Látni kell azt is, hogy a jelenség ma már távolról sem csupán a hatalom és az
¢·ǰȱ ȱ ȱ ȱ ¤ȱ ã£ãȱ £¢£ȱ ·£ǯȱ ȱ £n¤àȱàȱ¤ȱ¤ȱ·¢ǰȱȱ·£ȱȱǰȱoȱ·ȱ¤ȱ·¢ȱ·£··ȱȱȱà¤¤ǯȱȱ¤£ȱ¤alom egyik j£æȱ·ȱȱ¤£¤ȱ·¢·ǰȱ£ȱȱ£ȱ
££ȱ£·ȱãȱàȱ·ǯ 7

Michel Foucault: û¢ȱ·ȱû·ǯ ǰȱǰȱŗşşŖ
Michel Foucault: £ȱ£¤£¤¤ȱ·ȱ£ȱ£¤£¤¤ȱ¤ǯȱȱÿǰȱǰȱ
1998, 71. o.
5 Uo. 67–74. o.
6
Irk Ferenc: ·æȱàȱ– ȱ£à¤ȱ¤£à¤ǯ Çȱ àǰȱǰȱ
2012, 110 –111. o.
7 Ulrich Beck: Risikogeselȱ ȱ ȱ – Zwischenbilanz einer Diskussion. In:
³ȱ Ǳȱȱȱǯ ǰȱǰȱŗşşřǰȱśřś–557. o.
3
4
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·ȱ¤ȱȱ¤Çȱȱãǯȱȱ¤ȱȱ¢·ȱ¢ǰȱȱ
ȱ·ȱ·ȱȱȱ··ȱȱ£æǯȱȱ·£æ arcának a
¤£¤ȱ·¤ȱȱȱȱ·ȱ£·ȱȱȱǰȱ¢ȱ
¢£·ȱ£ȱæǱȱȱǰȱȱ¤ȱ¢ȱ¤ǯ 8 A biztonsági
£ȱøȱ£ȱ¢ȱ¤¤ȱȱ·£·ȱã£·ȱ¤¤ȱ
is alkalmas lehet. 9 Çûȱȱ£ȱ·ȱàȱ¢·ȱȱ
ȱǯȱȱ£·¢ȱ£ȱȱ¢¤àȱȱsegítȱ£ȱ·¢ȱ··Ç·ǯȱ£·ȱȱ¤¤àȱ£·¢·ȱ·ȱ£ásaiȱ ȱ ¢ȱ Ç··ȱ ¤ȱ ¢ȱ à£ȱ £¤¤ȱ ȱ gæȱ
æ·ȱȱȱã··ǯ 10
Igaza van ȱ ǰȱ ȱ £ȱ ¤ȱ ȱ ¢··ȱ ȱ
£û··ȱ ȱ £¤-¤ȱ æ·ǰȱ ȱ ȱ £ȱ ¤àǯȱ
£ȱ æȱ – ·¤ ȱ ¢£ààȱ – ££ȱ øȱ ȱ
æ·ȱ £ȱ ȱ ¢£Çàȱ Ç¤¤ǯȱ ȱ ȱ ã£ȱ ¤£ȱ
ǰȱ Ç¢ȱ £ȱ ¤ȱ ¢ȱ £ȱ ã¤¢£ȱ àȱ £¤¤ȱ
anélkül növekszik, hogy az általuk végrehajtott – és az emberi jogi garanciákkal valamelyest ellensúlyozható – Çȱ£¤ȱȱ£ûǯ 11
¢ȱ ȱ ·ȱ ££ȱ ȱ ã£·ǰȱ ¢ȱ ȱ ¤ȱ àȱ ȱ i¢·ȱ ¤¤ȱ ·ûǯ 12 £ȱ ȱ ¤àȱ ȱ ûãã£æȱ ·æ£ȱ £ûȱ ȱ ȱ à¤¤ȱ ȱ £·ȱ ãrȱ ¢ȱ ·ȱ ·£·¢ȱ ¢ȱ ¤ȱ ¤àȱ ãgzítésnek.
ȱ £·¢·ȱ à¤¤ȱ ·ȱ ȱ ¢ȱ ··¢esülhet,
¢ȱȱ£ȱ£ȱûã-ûãȱ¤ak, nincsenek összekapcsolȱø¢ǰȱ¢ȱ·ȱã£Çȱ·ȱ£¤ȱ·ȱàǯȱ
ȱ £·¢ȱ £ȱ ¤ǰȱ £ȱ ȱ ¢¤¤ȱ ȱ £¤ȱ £ȱ
¢·Ç·ǰȱ ¢ȱ £ȱ æȱ ¢ÿãȱ ȱ ¤ȱ Ǯȱ à¤ȱ ȱ

8

Volvo’s Face Recognition System to Monitor Driver’s Fatigue. https://www.techno
£ǯȦ--recognition-system-to-monitor--the--is-
9
ȱ ȱ – Mansour Alsulaiman – ¢ȱ ȱ ȱ – ȱ Ǳȱ ȱ
Facial-¡ȱȱ¢ȱȱ ȱ ȱȱȱǯȱ ȱǰ
vol. 5, no. 1, 2017. https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=7941992
10
ȱ Ǳȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ¢ȱ  Ǳȱ ȱ ¢ȱ
ȱ ¢ȱ ¢ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǯȱ ȱ
ȱ¢ǰȱȱȱȱ ȱ ǰ vol. 29, no. 2, 2019, pp. 611–685.
11
ȱǱȱȱȱȱȱǱȱȱȂȱȱǯȱ ȱȱ
¢ǰȱvol. 30, no. 1, 2019, pp. 25–39.
12 ȱ ȱ ȱ ǻǯǼǱȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ¢ȱ – ȱ ȱ ȱ
ȱ¢ȱȱȱȱ ǯ Ȃȱ¢ǰȱǰȱŘŖŖŜ
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·£ȱæȱȎ£·¢·ȍǰȱ¢ȱ¤ȱ£ȱ£àȱã·ȱȬ
££ǰȱȱ¢ȱ£ȱ·ȱȱãȱøȱ¤£¤ȱ£ȱ£l¤¤ȱ£Ȅ 13ǯ

Európai tendenciák
ȱȱæȱûȱ£æǯȱŘŖŗŖ-ben ¢ȱ¢ azt
Çǰȱ¢ȱ£ȱ£ȱȱ··ȱȱȱ¢ȱȱ¢·ȱ£ȱ
a kiépítésében. 14 ȱ¤ȱǰȱ¢ȱ¤ȱæ£·ȱ£ȱà¤ǰȱȱ¢l£·ȱ£ȱ£Çæǯ
Az Európai Unió kiberbiztonsági ·¤ȱ£ȱ 15 a magánszektor és
£ȱ ¢·ȱ ȱ ¤¢àȱ £¤Ç¤ȱ ÿ·¢ȱ æ£·ȱ ·ȱ
¤Ç¤ȱ·¤àǯȱ£ȱ¢ȱ¤Çǰȱ¢ȱȱ£¤Ç¤ȱÿlköæȱ ¢ȱ ȱ à£ȱ ȱ ȱ £ȱ ációs renszeǰȱȱȱȱȱ¢ȱãȱ¤¤Çȱ¢ȱ¤atokàǯȱȱȱ£ȱ£ȱàȱÇûȱ£¤ȱ¤¢ȱ¢·ȱ·ȱ
ȱ¤ȱ¤ȱæ£·ȱ·¤àȱȱ£·ȱȱrtérrel. Az európai
·£·ȱ·¢ǰȱ¢ȱæ£Çȱ£ȱȱ£ságot, és szavatolja az
æȱȱ£ȱ¤¤ȱ£ȱ£¤ttal kapcsolatban.
2016-ȱ £ȱ àȱ àȱ ȱ ·ȱ ¤ȱ ȱ £ȱ ¤¤ȱ
·ȱ ȱ ǻ Ǽ 16, ami a korábbiaknál sokkal szigorúbb normáȱ¤£ȱȱ£ȱ¤àȱ£··ȱ£àǯȱŘŖŗş-ȱȱ£ȱ
æȱ£ȱȱ¤ȱàȱ£¤¢£¤ȱæ·£Ç·ǯȱ
ȱæǰȱ¢ȱȱã·ȱȱ ȱ£·£ȱàȱ£Çást célozzák. 17
¢ȱ ·ȱ £ȱ ȱ ã·ǯȱ ȱ ȱ ¢£ȱ ·ǰȱ ¢ȱ ȱ
£¤¤ȱ ȱ ·ȱ ··ȱ ȱ ȱ ȱ ã£ȱ ¤ȱ i¢·ȱ ȱ ûǯȱ ȱ ££¤ȱ ££·ȱ ȱ ȱ
egyáltalában nem ·ȱǻŗŜǯȱǼǯȱȱÿû¢ȱ¤ȱȱǰȱ¤ȱ£ȱé·ȱæ·ȱȱ¤ȱ £ȱ ¤¤ȱ ·ȱȱȱ
ǻŞŜǯǰȱŞŞǯȱǼǯȱ£ȱøæȱȱȱ·ȱȱ¤ȱȱ¢ȱ¤ȱ
ŚŜȦŗşşśǯȱǻ ǯȱřŖǯǼȱȱ¤£ǯ
¢ȱ ¢Ǳȱ ȱ ȱ ȱ £ȱ – ȱ ȱ ¢ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ  EU.
ȱǭȱǰ vol. 51, no. 3, 2010, pp. 1–12.
15 Az Európai Unió kiberbiztonsági stratégiája – nyílt, megbízható és biztonságos kibertér.
Brüsszel, 2013. 02. 07.
16
A£ȱàȱȱ·ȱȱ¤ȱǻǼȱŘŖŗŜȦŜŝşǯȱȱȱ·£ȱ£·¢ȱȱ
s£·¢ȱȱ£·ȱ·ȱã·æȱ··æȱ·ȱ£ȱ¢ȱȱ£ȱ¤m¤¤àǰȱȱȱşśȦŚŜȦ ȱ¤¢ȱ¤¢ȱÇûȱ¢£··æǯ
17
https://euobserver.com/science/145707
13
14
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szabályozást is – igaz, csupán irányeȱ¤¤ȱ– ȱÿ·¢ȱȱ
··ȱ·ȱæǯ 18 Az irányelv 51. pontja megjelöli azokat a te·¢·ȱûȱ·ȱ¤ǰȱ¢ȱ£ȱ·ȱȱ·ȱ£Ȭ
¤¤ȱ ·£ȱ ¤£ȱ ¤ǯȱ £ȱ ·æȱ æȱ ȱ ·ȱ
££·ȱ·£·ȱȱȱǻśřǯȱǼǯ
[£··ȱàǰȱ¢ȱ£ȱàȱ·ȱ£øȱ·eȱ¤£ȱȱ£ǰȱȱȱ££¤ȱ··ȱ¢¤¤ȱ
ȱ ·ǰȱ ȱ ÿ·¢ȱ £ȱ ·£·ȱ ã·ȱ ȱ £·ȱ
ãȱȱ··ȱ£ȱ¤¤ȱ£¤¢àǰȱȱ¤ȱ£ȱ·£ÿǰȱ
ȱ æ·æȱ ûæȱ £¤¤ǯȱ ȱ ÿûã£·ȱ ¤¢ȱ – mint ilyen – a
nemzeti jogszabályokon keresztül érvényesül, amelyek azonban csak a ·ȱ
£ȱã··ȱ¤¢¤ȱ£ȱȱàȱǽŗǯȱȱǻřǼȱ£·Ǿǯ

Megfigyelések az Egyesült Államokban
¤ȱ ¢æȱ ÿãȱ £ȱ ȱ ·ǰȱ ¢ȱ ȱ ȱ ·ȱ nȱ æȱ ¢·ǰȱ ȱ £ȱ ȱ ·ûæȱ ãȱ manipulációt
·ȱûæ·ȱǯȱ ··ȱ£ǰȱ¢ȱǯȱ¤ȱȱǮg¢æȱ¤ȄȱǻȱǼ ȱ·£·ȱȱ¤ȱ¤¤ȱǯ
ȱ¤ȱ¤¤ȱ¤¢àȱã·ȱȱæȱ·ǯȱȱhȱ æ·ȱ ã¤ȱ ȱ ¢ȱ ·¢£æǰȱ £ȱ ã£¢£ÿȱ £¤Ǳȱ ȱ
ȱ ȱ ȱ £Çǰȱ ȱ £ȱ ȱ ȱ ûǯȱ ȱ £ȱ ¢ȱ ȱ
£¤·ȱȱǰȱ¢ȱȱ£æȱ£ȱ¤ȱȱ¤ȱeȱæ·ȱû··ǯȱ£ȱ¢ûȱȱ·£ûȱ£e·æȱ··¢ûȱ·¤ȱȱ£ȱȱ··ȱ¤ø·ȱã·æȱo¤ǯȱ £ȱ ã£ûȱ ·ȱ ȱ àȱ ¤¢¤ȱ ǰȱ £ȱ ȱ ȱ
·¢ȱ ·£ÿȱ ¤ȱ ȱ ¤¢ȱ ȱ lkoznia. Így ¤£ȱ ȱ ÿ·¢ȱ ȱ ǰȱ ¢ȱ ¤ȱ –
legalábbis a közhatalmi kontroll szempontjából – ûȱ ȱ ûæȱ aàã·æǯ 19 ȱ ȱ £ȱ ȱ ¢¤¢ȱ £ǰȱ ȱ £ȱ l-

£ȱàȱȱ·ȱȱ¤ȱǻǼȱŘŖŗŜȦŜŞŖȱ¤¢ȱ£·¢ȱȱ£ȱékes
à¤ȱ¤ȱȱÿ·¢ȱæ£·ǰȱ¢£¤ǰȱÇ·ǰȱȱ¤¤¤ȱ¢áȱ¢ȱûæȱ£àȱ·¤ȱ·¤àȱ·£ȱ£·ȱintetében a természetes
£·¢ȱ ··æȱ ·ȱ £ȱ ¢ȱ ȱ £ȱ ¤¤¤àǰȱ ȱ ȱ ŘŖŖŞȦşŝŝȦ ȱ ¤ȱ
¤£ȱ¤¢ȱÇûȱ¢£··æǯ
19
ȱǯȱȱ– ȱǱȱȱȱȱȱ¢Ǳȱǰȱrevolutiǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǵȱ ȱ ȱ ȱ uȱ Ǳȱȱ ȱ ȱ ȱ ȱȱ ȱ ǯȱ ȱ  ȱ
 ǰ vol. 75, no. 2, 2006, pp. 489–535.
18
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ȱ ȱ ·£··ȱ ã·ȱ £¤ȱ ȱ ¤Çǯȱ n·ȱ ·¢ǰȱ ¢ȱ ȱ ȱ ã£Ç·ȱ ȱ ȱ ¢·ȱ £ȱ
¤£ȱ¤¢ȱ¤ȱ¤ȱã·ǰȱ£ȱ£ȱ·æȱãéæȱ¢ÿ·ȱ¤ȱ £ȱ·ȱÇ··ȱȱ ȱȱÇǯȱm
£ȱæȱ¢¤£ȱ£ȱǰȱ¢ȱȱ¢·ȱããȱ¤àȱ
øǰȱÇûȱ£·¢ȱÿ·¢¤ȱ¤ǯ

ȱ¢ȱ¢£æ
Az említett európai normák természetesen hazánkban is érvényesülnek. A
közterület-û¢æȱ£àló 1999. évi LXIII. törvény szabályozza a kamerákȱ ȱ û·ȱ ã·æȱ ¢£··ǰȱ ÿã··ǰȱ ȱ ȱ ·ȱ
z¤¤¤ǯȱȱ·¢ȱ£ǰȱ¢ȱ¤àȱȱ¢·æȱ£ȱȱ
tájékozȱ ǰȱ £ȱ ·¢æȱ £ȱ ¤¤ȱ ǯȱ £ȱ ·ȱ
jogok érvényesítését a jogszabály nem zárja ki, £ȱȱȱ·ȱalos ren··ȱ øæȱ „ȱ·ȱ£æȱ£·¢ȱ¤ǰȱ ȱ¢¤ȱ
·ek·ȱ Çȱ ¤¤ £¤àȱ Ȅȱ ǽŝǯȱ ȗȱ ǻŜǼȱ ǯȱ ǯȱ Ǿ. 2009-æȱ £ȱ ȱ
kimonȱȱ£¤¢ȱǻŝȦȱȗǼǰȱ¢ȱ„…ȱû¢ȱ£Çȱȱ¤¤ǰȱ¢ȱ
ȱ ·ȱ £æȱ £·¢ȱ – ȱ ·ȱ ã··ȱ æ¤ȱ – ȱ ȱ àȱ
·£ûȱ·Ȅǯȱ·¤ȱ£¤àȱ¤¢ȱæûǰȱogy egy 2018-as
àoÇ¤ȱ ǽŝǯȱ ȗ ǻśǯǯǼȱ ǯǾȱ ¢¤ȱ ȱ ã£û-û¢ȱ ¢ûȱ ȱ ÿȬ
ãȱ ȱ ¤¢ȱ ¤ȱ ãȱ ã£ȱ ¤¢£¤àǯȱ ȱ ·ȱ –
¢ȱ ȱ ÿ£ȱ ·ȱ ȱ ·ȱ ȱ – ȱ û¢ȱ ȱ rmány által kijeãȱã£ȱ£¤àȱ¤ȱ£Çȱ¤¢ȱã£Çǯȱnciaként visszaã£ãǰȱȱ·£ȱȱ£¢ȱã£ãȱ¤ȱȱ··¢eûȱȱȱȱǱȱȱ¢ȱ¢æȱȱ¢ǯ
£ȱ ·ȱ ȱ £¤¤ȱ ¢£¤ȱ ȱ ȱ
£ÿȱ£¤¢ȱ¤ȱǯȱAz arcképelemzési nyilvántartásról és az arckép£æȱ£æȱ£ààȱŘŖŗśǯȱ·ȱ ǯȱã·¢ȱ£øȱ·£ȱãȱ
a tevékenység végzését, valȱ£ȱ£ȱàȱ££¤··ǯȱȱȱãzȱ·øȱÿã·ǰȱȱȱ£øȱ£¤àǯȱ£ȱȱ£ȱr¤àȱ ã£·ȱ ȱ ·ȱ ȱ àȱ ¤ȱ ȱ ǰȱ
ȱ¢àȱ·ȱȱ£àȱ£ȱ¤àȱ¤ȱǯ
·£ȱȱȱ£û·ȱûãȱȱ£ȱȱȱ
··£ǯȱ ȱ ¤ȱ ã·¢ã¢ȱ £ȱ £ȱ £ã£æȱ ûûȱ
¤££ȱȱȱ·¤£ȱ·ȱȱ·£ȱÿ£ææȱǯȱ£ȱ£ȱ¤¤ȱ
szabály, hogy más eȱ¤¤£àǰȱȱȱ¤ȱ£àȱ¢ȱ·£Çé·£ȱ·ȱ£¤¤¤£ȱ£ȱ·ȱ£·¢ȱ££¤¤¤ȱ£û·ǯȱ£ȱàȱ
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·ȱ ȱ ã·ȱ ¢ȱ ȱ ¢¤ȱ ã£·ȱ £·ǯ 20 Az értelmezés
tekintetében van ugyan némi eltérés az Alk¤¢Çà¤ȱ·ȱȱȱ£¤g£¤¤ȱ ǻ·ȱ ȱ æ¤ȱ A·æ¤Ǽȱ ¤¤ȱ ã£ãǰȱ ·pȱ ¤Çàȱ £ǰȱ ¢ȱ ȱ ¢ȱ ȱ £æȱ ¤àȱ á¢¤ȱ £ȱ ǯȱ ȱ ã£·¢ȱ £Çàȱ æãȱ ·¤ȱ ȱ
ã££æǰȱȱȱ¤·£¤£ȱàȱȱȱã£·æ·ȱûÇȱȱ£e·¢·ȱ ȱ ··£ȱ ÿ£ææȱ ·ǯȱ £ȱ ¤¢Çà¤ȱ £ȱ „a
·¤ȱ¢¤¤ȱ£¤ȱȱȱ£ȱȱ¢¤ȱ·¢æǰȱ
£·¢æǰȱ¤- ·ȱ·£æȱ·£ûȱ·ǰȱȱ¤ȱ£ȱ¤¤£¤ȱ
àȱ ȱ ¢·ǰȱ ȱ ȱ ·ȱ ã£¤¤ȱ ããÇȱ ȱ ȱ ¢¤¤ȱ æȱ
£ȱ·¢Ȅ 21ǯ
ȱ àȱ £àȱ ǰȱ ȱ £¤ȱ ã£ȱ ··ȱ ȱ û·ȱ £ȱ
£·ȱ £àȱ £¤¢ȱ ǰȱ ȱ àȱ ¤ȱ ··¢esülnek. Ez Magyarországon azt is jelenti, hogy az ilyen tevékenység végzése
¤ȱ£ȱȱ¢£·ȱ·ûȱȱ£ȱàȱ– vagyis titokban
– ȱ ¢ÿǯȱ ȱ ·ȱ ȱ ¤¤ȱ ȱ ¢ȱ ȱ £ÿȱ ãȱ
¢àǯȱȱ·ȱȱȱ·¤ȱȱ£¤£¤ǰȱ¢ȱ-e egyálta¤ȱ ¢øǯȱ ··ȱ ·¢ǰȱ ¢ȱ ¢ȱ £¤ȱ ·¢£ǰȱ ȱ
¤ȱ¤£àȱÇ·ȱÇàȱ·¢£ȱãȱȱã·¢ǯȱ£ȱilyen
garancia azonban illúzió. A bíró – £·æ·ȱȱ£¤Çȱ– nyilvánvaàȱ ȱ ȱ ¤ǰȱ ¢ȱ ¢ȱ £·¢ȱ ¢ȱ ÿ·¢ȱ ãæ·ȱ
szóba jöhet-e.
·ȱ¢ȱ ·ȱ ȱ ¤àǰȱȱÿûã£æȱ¤àȱæégének az intézményesítése. £ȱ ¤ £ȱû¢·ȱ¢¤àȱÇȱ¢ȱ
¢ȱǰȱ¢ȱȱæ¢ȱ¤¤¤¤ȱ– ȱ¢øǰȱȱȱ¤ȱ£ȱ–
·£·ȱ àȱ £·¢ȱ ȱ ¢£àȱ ¢£ȱ ¤ȱ ȱ ·¢ȱ
beszerzésre. 22 ȱ£ȱ££æȱ£ȱ ·¤ȱȱ£ȱǰȱ¢ȱȱæ·ȱ
ȱ£ȱã·¢ȱæ·ȱãȱ¤Ǳȱȱÿ·¢ȱg¤¢£¤¤ȱ ·£ǰȱ ȱ £æǱȱ ¤ȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ ¢ȱ
minél közelebb jusson az elkövetéshez.
ȱȱǰȱ¢ȱ£ȱ¢ȱæȱÿã·ȱȱǻŘŖŗř-Ǽȱ·ȱlȱǰȱȱȱ¤ȱ¢£¤ȱ¤ȱã·¢ȱȱǯȱȱûæ¤¤s-

ŘŖŗřǯȱ·ȱǯȱã·¢ȱŘǱŚŞǯȱȗ
28/2014. ( ǯȱŘşǯǼȱȱ¤£ǯ
22
£ȱ ¤Ǳȱ ȱ ÿ·¢ȱ ¤¢£¤¤àǯȱ Ǳȱ £ȱ ·£ȱ – Korinek
László – ·ȱ£ȱǻ£ǯǼǱȱtȱãȱȱŝŖȱ·ȱ¤ȱ·ȱ£·ǯ Belügyminisz·ǰȱǰȱŘŖŗŞǰȱŗŚŗ–142. o.
20
21
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àȱ£ààȱŘŖŗŝǯȱ·ȱǯȱǻȱ¤ǱȱǯǼȱŘŗśǯȱȗ-ȱ¢ȱø¢ȱ£ǰȱ
¢ȱ ȱ £ȱ £ã£ãȱ £¤ȱ ¤ȱ ȱ £¤àȱ ȱ ȱ
ǽǻŝǼȱǯǾǰȱȱ£ȱ£àȱ£ȱǮȱȱ£ȱ·ȱ£·¢ȱ¤ȱø¢ȱ
ÿ·¢ȱã·ȱ·ǰȱȱ¢ȱȱãȱ£Ȅȱ ǽǻŞǼȱǯǾǯȱ
ȱȱ¢ȱȱàÇ¤¤ȱ¤££ǰȱȱȱ£¤·ȱ¢áÇ¤¤ȱ¤ȱæ·£ûȱ£ȱȱȱ·¢ǯȱ¢ȱȱ£ȱûeæǰȱ ¤ȱ ǯȱ ȱ ã·¢ȱ ·£ȱ £ã·æȱ ¢·ÿȱ ûǰȱ
¢ȱ ȱ à¤ȱ ·ȱ £ȱ ã·ȱ ¤¤ȱ ¤¢£¤¤ǰȱ ¢ȱ ·ȱ
azért, hogy a nem ¤ȱæ·£ûȱȱ ·¢ȱã·ǰȱ ¢ȱgalább a kísérletig eljuttassa.

A totális megfigyelés
Ç¤ȱ£ȱȱ£·¢·ȱÇȱ¢£ȱȱȱà¤ǯȱȱȱiæȱæȱ£ȱ·ȱȱ££¤ȱààȱ¢¤¤ȱ¤ȱÿãǯ
ã£ȱ·¢ǰȱ¢ȱȱÇȱ£¤ȱ·ȱ¤ȱæ·ȱ – helyesebben: alakulása – ¢ȱ ¤ȱ ȱ £ȱ ·£ȱ ¤ǯȱ £ȱ æȱ à¤ȱ ãe·ȱ ǰȱ £ȱ £¤ȱ ȱ ¤ȱ ȱ ¤ȱ æȱ ȱ ã£·ȱ £ǯȱ £ȱ ȱ
æ·ȱ¤£ȱȱ¤£¤øǯȱX¤ȱ¤ǰȱ¢ȱ
ȱȱȱ£ȱ¤ȱȱȱ¤ȱ¢¤ǰȱ
ȱ·£ÿȱ– ¢ȱȱ·ȱȱ– ȱ¤ȱøȱ£e·ȱ ȱ ¤···ȱ ǯȱ ã£ ȱ æ·ȱ æ·ȱ ¢ȱ ãz·¢·ȱ £ȱ £¤ȱ ·£·ȱ ȱ £¤ȱ ȱ æȱ ãeȱ ȱ £·¢ȱ ·ȱ £ȱ ¢£ȱ ã£ãȱ ûã·ǰȱ ££ȱ ¢ûȱ ¤ȱ –
így nemzetiségi, vallási – £û·ȱȱ£ȱ·£·ȱȱ kormányozhatóság szempontjából. 23
ȱ Çȱ £·ȱ ȱ ȱ ã£·ȱ ǰȱ ¢ȱ £ȱ ¤à¤¤ȱ
ȱ ǰȱ æȱ ȱ £ã£ȱ ȱ ȱ ¢¤¤ǯȱ £ȱ
ȱ ȱ ¤ǰȱ ¢ȱ ŗşşŚȱ àȱ ¢ȱ £ȱ £ȱ
¤ȱȱ£¤¤ǰȱ¤£ȱ¢ȱÇȱ·æ··ǰȱæǱȱ£¢ȱ
tartalmak megismerését. £ȱ- ȱ£æȱ£Çàȱû··æǰȱŘŖŗŘ-æȱ
£æȱ¢ȱø¢££ȱ£ȱ£¤ȱã·¢·
a létezését, szorgalmazza annak gyakorlását. Az állam – a párttal a háttérben –
ȱ·ȱȱ·¢ȱȱȱæȱ¢¤¤ǯȱà¤ȱȱ¤ȱ¤àȱ

23
ȱ ¢ȱGries – ¢ȱǱȱ Ǳȱȱȱȱȱȱȱ
21-ȱ ¢ȱ ǯȱ Ǳȱ ȱ ¢ȱ ȱ – ¢ȱ ȱ ǻsǯǼǱȱ ȱ ȱ ¢ȱ ȱ Řŗȱ
Ce¢ȱǱȱǰȱȱȱǯȱǰȱ ȱǰȱŘŖŖŚǰȱǯȱŗ–23.
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£·ûǱȱ£ȱȱ£¤¤ȱ£ÿÇȱãȱ££¤·æȱ£ã£ȱȱ
a párt és a kormányzat aktív manipulációs célokra használja.
Ç¤ȱ ¤ȱ ȱ ¢£ÿȱ £ȱ æȱ £ȱ £¤¤àǰȱ aȱ ȱ ¢ȱ ¤ȱ ¢æȱ £ȱ £··æȱ ȱ £àǯȱ ȱ £ȱ ȱ
·¢ǰȱ¢ȱ£ȱ£¤ȱȱ£ȱ¢¤-négyszázmillió lakosáról nyilvántart¤ȱ£ǰȱ£ȱ££ȱ£ȱæȱ¤¤ǰȱæǱȱ£e·ȱ £ȱ ····ǯȱ ȱ àȱ ·¢ȱ ·æȱ ûãã£æȱ £·¢ȱ ǻàȱ
ǰȱàȱ¢ȱǯǼȱȱǰȱ¢ȱ£¤ȱ·ȱȱȱ£¤s£¤ȱ¤£¤¤ȱ·s más hátrányokkal kell számolniuk az embereknek.
2015-ȱȱ£ȱǮ1ȱ£Ȅȱǰȱȱ·æȱ··ȱ£ȱ
ȱȱûȱȱ·æǰȱȱ··ȱ¤à£ȱǰȱ¤àȱÿȬ
ãæȱ ·ȱ ¤ȱ æ£æǰȱ £ȱ ·ȱ ȱ ¤ȱ àȱ £ȱ
kiépítését, ami azóta lényegében meg is valósult. Százhetvenhatmillió kamera
¤ȱÿãȱȱã£ûȱ·ȱ¢¤ȱ¢ǰȱ£ȱ·£ȱ··ȱ£ȱŜŘŜȱ
àȱÇ¤¤ȱãǯȱ ··ȱ·¢ǰȱ¢ȱ£ȱȱ¢·ȱ£ȱ ma¤£·¤ȱ ã£ûȱ ȱ ·ǰȱ £ȱ £ȱ £¤àȱ ȱ
£ǰȱ¢ȱȱã£ȱ££·ȱ£¤¤ȱȱ·£ȱ£øȱ¤ǯȱ¢nȱȱȱÇǰȱ¢ȱȱȱ··ȱ£¤àȱà¤ȱȱztik Kínában, abból a célból, hogy a lehallgatott embereket azonosíthassák. 24
Kína törekszik arra, hogy a leírt megközelítést, valamint az ahhoz alapul
£¤àȱ ¤ȱ £ȱ ȱ æȱ ¤¤£¤ȱ ã£ÿã·ével, valamint helyi szervek által kötött megáll¤ȱø¤ǯȱȱ£ȱæȬ
ȱ¢¤£ǰȱ¢ȱà·£·ȱæȱ£ȱǰȱ¤ȱ
£ȱ ȱ ǯȱ £¤ǰȱ £øȱ ·ȱ  ·ȱ ȱ g£æȱȱ£·ǯ 25
¢ȱ ȱ ··æȱ ·¢·ȱ ·£ még Kínában sincs
æȱ £àǰȱ ȱ ¤ȱ ¢ȱ £ȱ ·£ȱ ààȱ
ȱ ·£ȱ ǯȱ ȱ ûȱ £à¤·ǰȱ ȱ ȱ £ã¢ÿȱ à¤ȱ ȱ
Ç¤ǰȱȱ£ȱȱ¤ȱȱ££ûǯ 26
ȱ¤ǰȱ¢ȱȱ¤ȱ¢·ȱ£ȱȱȱ£·ȱé·ȱ £¤ǯȱ ȱ £ȱ ·ȱ ȱ ÿã£·ȱ ȱ û£ȱ £ȱ
ȱ Ǳȱȱ ȱ ȱ ȱ Ǳȱ ȱ Ȃȱȱ ǯȱ ȱȱ
¢ǰ vol. 30, no. 1, 2019, pp. 53–67.
25
ȱǱȱȱȱȱȱǱȱ  ȱȱ ȱȱȱ
Repression. ȱȱ¢ǰ vol. 30, no. 1, 2019, pp. 40–52.
26
https://mobile.abc.net.au/news/2018-09-18/china-social--a--citizen-in-a-ȦŗŖŘŖŖŘŝŞǵƽǭ ƽŖ
24
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létrehozott – ·ȱ £·ȱ ȱ ¤àȱ – £ǰȱ ȱ £ȱ ȱ ÿãæȱ
algoritmusokat természetesen emberek, konkrétan a Kínai Kommunista Párt
£ȱ ··¢Çæȱ £ȱ £¤ȱ ǯȱ ¢ȱ ¢ǰȱ ȱ £·¢·ȱ
øȱ ¤ȱ æ·ȱ æȱ ¤ȱ ¢¤àȱ ··ȱ ȱ
£ȱ¤¢ȱ¤ȱ¢ȱ¤ȱ¢·ȱ·¤ȱ£ûã£··ǯȱȱ¤ztatás persze nem lehetetleǰȱȱ£ȱȱ¢·ȱȱȱ·£ǯȱllett – ahogyan azt az intelligenciatesztekkel kapcsolatban már sokan kimutatták 27 – £ȱæȱ¤¤ȱ···ȱȱ£ȱàȱ¤¤ȱûã£ǰȱ·ȱ¤ȱ
£·ȱȱ£Çǯȱ ǰȱ¢ȱ ÇȱÇûȱ£Çÿǰȱ£i·ÿȱ £¤ǯȱ A¢ȱ £ȱ ¢·Ç·ȱ £û··ȱ £ȱ ·æȱ ø¤ǰȱ £áȱ£ȱȱ£·ǯ
àȱ£ȱ£¤ȱȱÇȱ£·ȱȱǰȱȱȱ¢ȱ¢ȱ£n¤ȱ£ȱǰȱȱ£ȱã·¢ȱ£ȱàȱ··ȱǯȱȱãrvények uralmáról a polgári alkotmányosság értelmében semmiképpen nem be£·ûǰȱ ȱ àǰȱ ¢ȱ ȱ ȱ ã·¢ȱ ·ȱ ¤ȱ ¤ȱ ¤ȱ
gyakorolják. 28
ȱ ·ȱ ȱ ·ȱ ȱ ¤a és a jog semleges·ȱǯȱȱ··ȱ·¢ȱ·ȱ£¤ȱ·ûȱȱ·£æȱ£ǰȱ
¢ȱ ȱ £ȱ ã·ȱ ȱ £ȱ ¢¤ȱ £¤¤ǯȱ ȱ £ȱ
àȱ£ȱ ¤·ȱ¢¤àȱ ȱ£¤¤ȱ ȱ£·¢·ȱ £ȱ
k£¤¤ȱ¤¢¤ȱǯȱ£ȱøæȱ£ȱã£ǰȱ¢ȱȱ
Çȱ£·ȱ£Çȱàȱ£¢ȱ£¤ȱ·£ȱǻ·¤ȱǰȱ
ǰȱȱȱȱ¤ȱãæȱǯǼǯȱȱûȱ£ȱã·æȱ¢Çȱ··ȱ
ã¤ȱ ¤ǰ ¢ȱ ¤ȱ ȱ ¢æ-¢£æȱ £ǰȱ ¤ȱ ȱ ȱ
szabályozás gátolná az emberi jogok tömeges megsértését.
£ȱ·£·¢ȱȱ·¤ȱøæȱ££ȱȱ£¤ȱǰȱ¢ȱȱ
¢æǰȱ Ç¢ȱ ¤ȱ £ȱ æȱ £ȱ ȱ ¤£ǯȱ £ȱ ¢omatok
£Ç¤¤£ȱàȱȱȱ¢ȱ¤ȱ¤ǯȱȱ£ȱã£í¤ȱ £¤ȱ £¢ȱ ¢£ȱ ȱ ·ȱ àȱ ǯȱ ȱ ¤í¤àǰȱ ȱ ȱ ¢£·ȱ £¤ȱ ·¢£æȱ ¢¤ȱ £ȱ ¢¤ȱ Ç·ȱ
·¢·ǰȱûãã ǰȱȱ£ȱã£Ç¤ȱ·ȱ¤ȱãr-

ȱ ¢ȱ– ȱ ȱǻǯǼǱȱȱȱȱǱȱ ¢ǰȱǰȱȬ
ǯȱȱǰȱ ȱǰȱŗşşś
28
ȱ ȱǱȱ ȱȱȱȃ-by- Ȅȱǵȱȱ ȱ ǰ vol. 67, no. 3, 2019,
pp. 793–821.
27
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ténik. 29 £ȱ æȱ £ȱ ȱ ȱ ¤ȱ ã£ûȱ £¤ȱ
szakember szerint a legkevésbé megbízható. 30
ȱ ȱ æ··ȱ £ȱ ȱ ¤ȱ £Ç¤ȱ ¤¢ȱ ãǰȱ £ȱ
Egyesült Államokban 2018-ȱŖǰŞȱ£¤£·ȱ··æãǰȱȱ¢ȱ£erek a 0,2 százalékos hibahatárig is eljutottak. 31 ¢£æȱ £¤ǰȱ
¢ȱ £ȱ ·ȱ æȱ £ǰȱ ¢ȱ ȱ ¤ȱ ȱ Ç·ȱ ȱ
ø¢ȱÿ·¢ȱã·ȱ.
£·ȱ £ȱ ȱ ã£·¢ȱ £¤¤ȱ ȱ æȱ ȱ lȱ ȱ ǯȱ ··ȱ Çæȱ £ȱ ȱ Çȱ ǰȱ ¢ȱ ¢ȱ
¢¤ȱã££ȱ¤àǰȱã£ȱ£æ·ȱ¤Ç¤ȱ·ȱ££ǰȱ
hogy átment az úttesteȱ ȱ ¤¤¤ǯȱ àȱ ûǱȱ ¢ȱ à£ȱ ¤ȱ
£ȱȱ·ǰȱ£ȱ·£·ȱȱǰȱȱ¤ÿȱȱ·ȱȱ£¤ȱȱ¤ǯ 32

A fejlemények kriminológiai értékelése
ǰȱ ¢ȱ ȱ ãȱ ¢ÿ·ȱ ·ȱ -£¤ȱ ȱ ÿû¢ȱ
¤¢ȱ¤àȱã£Çȱȱæ¢ǯȱ£ȱ·ȱÇȱ
ȱ ÿãæȱ £Ç¤¤ǰȱ £ȱ ¤àȱ ȱ æ£·ȱ £¤àȱ ȱ
··ȱ ǯȱ ȱ ·¤ȱ ·ȱ ȱ ·£æȱ ¤¤¤ȱ
·£æȱ·ȱ£æȱ£·ǰȱelyek nyilvánvalóan a balesetek elkerülését,
így emberi életek megmentését is segíthetik.
£ȱȱãȱã£Ç·ȱ·ȱ£¤ȱ¤ȱȱȱ¤ȱȱ
következtetni lehet.
Çȱàȱ£·ȱ£ȱȱǰȱ¢ȱȱ¢·ȱrláto£¤ȱ ǻ¤ȱ ¤ȱ ø¢ǰȱ ¢ȱ £¢ȱ æȱ ¤ȱ ȱ ·ȱ ȱ ȱ
ÇǼȱ¤¢£ȱȱȱÇ··ǰȱÇ¢ȱ£ȱãæȱûn··ȱ ǯȱ ȱ ¤ȱ ·ȱ £¤ȱ ȱ ȱ ã£ÿȱ ·ȱ £à¤·ǰȱ ¢ȱ

29 Németh Attila – àȱ
¢Ǳȱ æȱ £ȱ £¤ǯȱ û¢ȱ £,
2019/1., 130–131. o.
30
£ȱ ¤£à·Ǳȱ à£ǰȱ ¤ȱ ȱ ȱ ·ǰȱ -azonosításban.
û¢ȱ£ǰȱ2019/1., 119. o.
31 ȱ
ȱ Ǳȱ ¢ȱ ȱ ȱ Ǳȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ȱ ¢ǯȱ ȱ ȱ ¢ȱ  ȱ  ǰ vol. 34, no. 2, 2018, pp. 1073–1102.;
https://iapp.org/news/a/this-little-known--recognition-accuracy-test-has-big-Ȧ
32 ȱ¤Ǳȱ ȱ¤£ȱȱÇȱæȱ£ǯȱ ǯǰ 2018. november 26.
https://sg.hu/cikkek/it-tech/134076/hatalmasat-hibazott-a-kinai--£
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£ȱǮ£ȱȱ£Ȅǰȱ¢ȱ£ȱ·ȱ¢ȱȱÿȱltalmazását is jelenti a hatóságokkal és az igazságszolgáltatással szemben. 33
£ȱ£ȱ¢¤ȱ¤ȱ·£¤ǯȱȱøȱ·ȱã·ȱ·¤ȱ·pȱȱà¤ȱ¤¤¤ȱÇǰȱȱȱûæ¤¤ȱã£ÿãæȱ£é¢ȱ ·ȱ ·ûȱ ȱ ȱ ȱ ¤ǰȱ ȱ ȱ £ȱ £ȱ
æÇȱ ȱ £¤ȱ £·ǯȱ ȱ ¤·ȱ ··ȱ – ami a jelenlegi Alaptör·¢ûȱ ·ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ¤·ȱ ȱ galma£àȱ –ǰȱ Ç¢ȱ ȱ ȱ ȱ ¤¢ȱ ȱ ȱ ·ȱ ãæȱ £á¤ȱȱȱ·¢ȱ£·ǰȱæ·£Ç·ȱ¤ǯ
·ȱûã·ȱȱȱ£ȱ¢ȱ¤¤ȱ·ȱȱ££¤ȱpààȱ £ȱ ã£ãǯȱ £ȱ æȱ ȱ ȱ æ··ȱ ǰȱ
·ãûǰȱ ȱ £¤ȱ ȱ ȱ ¤¢£ȱ ǻ£¤¢£ȱ £nȱǼǯȱȱ£ȱ·ȱȱǰȱȱȱ¤ȱÇȱ·¤ȱp¤ȱ ȱ ¤àǯȱ ·¢·ȱ ȱ ȱ £¤ǰȱ ·ȱ ȱ lgatása, hogy legyen, vagy ne legyen.
¤ȱæȱ¤¤¢£ȱ·ȱ£·£ȱǻÿ£ǰȱ¤ȱǯǼȱaàȱ £ȱ ¢ȱ ¢·ȱ ȱ ¤¤ȱ ¢ȱ ¤ǯȱ £ȱ ȱ ··ǰȱ ¢ȱ ȱ
£¤¤ǯȱ£ȱ·ȱȱ£ȱȱǰȱ¢ȱã¤ȱȱ
ȱ ·ǯȱ ¤ȱ ¢ȱ ǰȱ ȱ ã£ãȱ ¢·ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
££¤ǯȱ·ȱ£ȱȱȱ·ûǰȱȱãû·¢ȱã£ãȱǯȱ¢ȱ
ȱ ·û··ȱ ·¤ȱ ȱ £·¢ȱ £Ç¤¤ȱ øæȱ ¤ȱ ·sságú lehet a vércsoportjára, ¢·ȱ·£·û¢ȱȱ£àȱ¤ǯ
£ȱ ¢ȱ ¤ȱ ·£·¢ȱ ã£ã·ȱ £ȱ ¤ȱ – ahogyan arra
az Alkotmánybíróság is rámutatott – £·¢ȱ ȱ £ȱ æȱ ǯȱ ȱ
àȱ ¤¢¤ȱ ÿæȱ £¤¤ȱ ǻȱ ȱæ·æȱ ûæǼȱ
¤¢¤ȱ æȱ ¤ȱ ȱ ã£ȱ £··ȱ ¤¤ȱ ȱ
ÿã£·ȱ ¤ȱ £¤àȱ ȱ ··æȱ £Çǯȱ £ȱ ¢ȱ l¤ȱ ¢ȱ ¢·ÿȱ £ȱ ȱ £¤¤¤ȱ ȱ ã··ȱ
££ǯȱ¤ȱ¤k szerint – tisztelve és értékelve szituációs és más
·ȱ·¢ȱ– ȱÿ·¢ȱæ£··ȱȱ£¤ȱȱöæȱ ¤ǰȱ ȱ æȱ £ȱ ȱ ȱ ¤£ȱ ǯȱ £ȱ ¤làȱæ£ã·ǰȱȱȱ££¤ȱààȱ£¤lás – ahogyan azt a
Çȱ·ȱȱ– £·æ·ȱȱ£ûȱ£ȱȱ·ȱã£ãéȱ à¤¤ǰȱ ££àȱ ·Ǳȱ ££¤ȱ æǯȱ ȱ ȱ ûæȱ ¤ȱ
·ȱ··ȱ¤ǰȱȱȱ¤àȱàȱ·ȱ¤ȱ¤£à¤ǯ
¤ȱ·¤ȱȱǱȱ£ȱȱ£ȱȱȱ tǯȱȱǭȱ ǰȱǰȱŘŖŖş

33
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Különösen akkor, amikor a polgárt maga a kikényszeríteni kívánt jogszabály
ȱ¢æ£ȱȱȱãȱ£¤¤àǯ
[£··ȱ¤ȱ £ȱȱ ǰȱ¢ȱ £ȱæ£ã·ȱiȱãû·¢ȱã£ãȱȱ£¤ȱȱ£ȱã¤àȱæ·ȱ
¤¤¤ǰȱ ££ȱ ȱ ·£·¢ȱ ¤ǰȱ ȱ ȱ Çȱ ȱ ÿû¢ȱ
àǯȱȱ¤ȱ¢·ȱ£ȱø¢£ȱǰȱ¢ȱ£ȱȱ¤lǱȱ·æȱ¤ȱ£û·ȱ¤ȱ·ȱ¤øȱȱǯȱ£àȱ
sincs tehát a ¤ȱ ¤¤ȱ £··ȱ ȱ ã··æǰȱ ȱ æ·ȱ
£¤¤àǯȱȱ¤ȱ·ȱã¤ȱãããȱû·ȱǰȱ£ȱ
££ȱȱ¢·ȱǯȱȱæȱûæǰȱ£ȱ£ȱ¢¤¢øǰȱȱ
¤ȱæȱøȱû·ȱ hatalomtól (nem csupán a közhatalomtól,
ȱȱ£¤ȱ·ȱ¤ǰȱ£¤¤ȱ£àȱ·¢£ææǼǯ

ȱȱæǵ
£ȱȱ·
¤¤ȱ ã¢ÿȱ ȱ ȱ ¤£Ǳȱ ¢ȱ ¤ȱ ȱ ·Çǰȱ
¢ȱ ·ûȱ £ȱ æ·ȱ ȱ £·lyek elhárítását, hogy le kellene monȱ ȱ ȱ Ç¤¢ȱ ¤ȱ £ȱ £¤¤àǯȱ £ȱ r£ȱÇ¢ȱ·ȱæȱ£à£ÿǯ
æȱ£ȱ ȱ··ǰȱ¢ȱȱȱ·£·¢£ȱ -e
£ȱ øȱ ·ȱ æȱ  ¤¤ǯȱ ¢¤àǰȱ ¢ȱ kæȱ£ȱ·ȱ·£·¢ȱȱæ··æȱȱ£àǯ
¢£¤ȱȱ£ȱ·ȱ·ȱ ¤à£¤ȱ à¤ȱ
ǻ Ǽȱȱã££·ȱ¤¤¤¤ǰȱ·ȱ£ȱæȱ£ȱ£ȱ
¤à¢ÿ·ǰȱ¤¤ȱȱãã£·ȱȱû·ȱã·æȱ£··æǯ 34
·£ûȱ ·¢ȱ £ǰȱ ¢ȱ ȱ ·æȱ ȱ ȱ ¤£··ǰȱ ȱ ȱ
ȱ ¤ȱ ǻÇ¢ȱ £ȱ ·Ǽȱ ¤àǰȱ øȱ £¤¢£¤¤ȱ ȱ
£û·ȱ ¤£ȱȱ£ȱȱ··ǰȱ¢ȱȱȱæ·ȱ·ȱ
£ȱ ·¢ȱ £¤ȱ ȱ ǯȱ ȱ  ȱ ȱ æȱ £ȱ ǰȱ ¢ȱ
æȱȱûãã£æȱ£ȱ·£·¢ȱ– akár konkrét cél nélküli
– ã£¤¤ȱ ȱ ¤¢£ǯȱ Ǯ¤¢ȱ ȱ ǰȱ
ȱ¢ȱ¤ȱ£ȱȱ£·ȱÇ··ȱȱãȱȬ
¢·ȱ£ȱ¤¤ȱǽǳǾȄ 35ǯ

34
35

 -2264-ŘȦŘŖŗŚȦ
Uo. 4. o.
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Kétségtelen tény, hogy a személyiség oltalmazása az állam és részben más
£æȱ¤à···æȱ£ȱ·ȱ·ȱã·ȱǯȱ ··ȱ
azonban, hogy helyes irány-ȱȱ£ȱ·£·¢£ȱȱ¤£·ǯ
£ȱ ȱ ȱ ȱ ǻ·ȱ ¤Ǽȱ æȱ æ£ã·ȱ ¢¤àȱ
összhangban áll a magánélet tiszteletben tartásának Magyarországon immár
æÇȱ ã·¢ȱ ã·¢·ǯȱ ȱ Ǯ··ȱ ¢¤ȱ Ȅȱ nȱǯȱ££ȱ£ȱ·¢ǰȱ¢ȱȱà¤ȱ£ȱȱȱȱ··ȱ
··¢ûǯȱ£ȱȱ¤ȱ·ȱ£ȱæȱ£ȱ£¤ȱȱ
ȱ  ȱ £ȱ æȱ £¤¢£¤ȱ ¤¢¤ȱ ȱ ££ȱ ȱ
£¤ǰȱ ¢ȱ ǰȱ ȱ ·ȱ ¢ȱ ¢ǰȱ ȱ
kilép a lakásából. 36 £ȱȱ¢ȱ·ȱ££¤Ǳȱȱ¤¢ȱ¢ȱ
£¤¢£¤ȱ·ȱ£ȱȱ£ã£ȱ·¤ȱ¤ȱ£ȱæ£·ȱ¢¤¤ȱ
ȱ ¤£àȱ £ȱ ȱ Çûȱ ·£·ǯȱ ȱ ¤¤ȱ ûȱ ȱ
ã£Ç·ǰȱ ȱ £ȱ ·ȱ £¤Çà·£ȱ ààȱ à£ȱ leg¤ȱ¢ȱȱȱ¤£·¤ǰȱȱ£ȱȱ¢·ǯȱȱǯȱŘřŘǯȱȗȱ
ǻřǼ £·ȱ ¤ȱ æ·ȱ ȱ ¤ȱ ¢ȱ ¤ȱ ûȱ ·ã£Ç·ȱ ǰȱ
£ȱȱ·ȱÿ·¢ȱ¢ø¤ȱȱ£û·ȱǽǯȱřŜǯȱȗȱǻŗǼȱǯǾǯ
Németországban a szövetségi alkotmánybíróság megállapította, hogy az in¤àȱ£ȱgbízhatósága és integritása iránti igény alapǯȱ £ǰȱ ¢ȱ ¢ȱ £ȱ ã·¢ȱ ȱ £ǰȱ ȱ ȱ ûȱ £ȱ £ȱ £ȱ
¤¤ȱ£·¢·ȱàȱ£æ 37. Ez azt jelenti, hogy tilos a számító·ȱ¤ȱàȱ¤ȱ¤ȱ¢ÿ·si, akár más célból, hacsak
a törvényi szabályozás alapján a szükségesség és arányosság követelményének
æȱ£ȱ¢àȱã£·ȱȱÿ£æǯ
£ȱ·ȱàȱ·£·ȱ£ȱȱæ£Ç·ȱ·ȱ– és
£ȱȱ -¤¤¤ȱȱismeri – ȱȱ··ȱȱȱûãã£æȱhȱ£·ȱǻ·¤ȱȱàȱ£¤Ǽȱã£·ȱæ¤àȱãȱ
¢ÿ·ȱ··ǯ
¢£æǰȱ ¢ȱ £ȱ £ȱ ȱ ·ȱ ȱ £ȱ ǰȱ ¢ȱ
az elektronikus £ȱ ȱ ã£Çǰȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ
hogy jogszabályon alapuló – ·¤ȱ££¤··ȱ– korlátozásokat alkalmazzaȱ ã£ǯȱ £ȱ ȱ ¢ȱ ã·ȱ £ȱ ȱ ¢£ÿǰȱ
különösen tömeges problémák esetén.

36
37

Uo. 2. o.
 ǰȱŗȱ řŝŖȦŖŝǰȱŘŖŖŞǯȱ¤ȱŘŝ- i ítélet.
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£ȱ· ·ȱȱȱ¤
£ȱȱã£Ç·ȱ£·ȱãȱ·ȱȱ¤ȱ·£·ȱȱ
Çûȱ¤ȱǯ
£ȱ¤àȱã£·ȱȱȱ ȱ¤¤ȱ·¤ȱ Ǯȱ¤ȱ
·¢·ȱ ·£æȱ ££ǰȱ ¢ȱ ȱ ¤¢ȱ £· ȱ ûæȱ
£·¢ȱ£¤àȱ¤ȱ £·¢ȱȱ£ǯȱ¤ǰȱ¢ȱ¤ȱ£·¢ȱ
ȱ ȱ ȱ £ȱ ȱ £ǰȱ ¢ȱ £ȱ ·ȱ £·¢ȱ £ȱ
£·£ȱ£ȱæ£ȱ¤·£¤ȱãæȱ££¤¤ǯȄ 38
Ez £ȱǰȱ¢ȱȱÇæȱ– és a lelkészek – ȱȱ££ȱȱáȱ æ£··ȱ ¤àȱ ȱ ø¢ǰȱ ¢ȱ £ȱ ȱ ¤ȱ ¢¤ȱ
¤ȱ £¤¤ǯȱ £ȱ ¤¢Çà¤ȱ ¤ȱ ǰȱ ¢ȱ £ȱ ȱ £ȱ b£ȱã£·ȱ£ǰȱgy egy vallási közösségen belül (tehát az egymás
·ȱ£ȱ¢¤£ȱã£ãȱ·£·ǰȱȱ¤¤ȱȱ¤£àǼȱȱȱo£àȱ ûãȱ £·¢ȱ ȱ ȱ ȱ ã·¢ȱ ·ȱ ¤¤ȱ ·ȱ
£æǯȱ£ȱã¢ȱ£ȱ·ȱ£·¢ȱ£ȱ££¤¤¤¤ȱ·£ǯ
Az Alkotmánybíróság azonban más következtetésre jutott: Ǯ¢ȱ¤s£¤£ȱàȱ¤ȱȱ¢ȱ¤£ȱ¤ȱã£ã·ȱ·ȱ¢ǰȱ£ȱ
ȱã£ã·ȱûǰȱȱȱã£ãȱǻ£ȱÇ¤¢£àȱ¤ȱ£Ǽȱ¤ȱȬ
¢æ£æ·ǰȱ¤ǰȱ£¤£¤ȱȱ££Çȱȱ··æȱ¢¤àȱȱ£·lûǯȱȱ·ǰȱ¤ȱȱ¤£¤ǰȱ¤ȱȱ££Çȱȱ··ȱ¤¢ǰȱ
ȱ£ȱ¤ȱ£ȱ¤ȱǰ ȱã£ã·ȱûȱ£ȱǯȄ 39
¤Çàȱ ¤ǰȱ ¢ȱ £ȱ ·ȱ ·ȱ £ȱ ȱ ··¢Ç··ȱ
ȱà¤ȱ¤¤ȱȱ¤££ȱ ȱȱ¤ȱ¤àȱ
¢ǯȱ æȱ ȱ ã£ȱ £ȱ ·ȱ ȱ £û·ǰȱ ȱ øa¤ǰȱ ȱ ȱ ¤ȱ ¤àȱ £û·£ȱ àȱ
£Ç¤ȱ·ǯ

ȱȱÇ
¤·ȱã£Çȱǰȱ¢ȱȱ £¤ȱ£û·ȱ æ·ȱülése önmagában csak akkor veszélyes az emberekre, ha azok kielégítését kizáàȱ £ȱ ¤ȱ ã£ûȱ ȱ ¢ȱ ··ȱ ¢¤àȱ ã£àȱ
¤¤ǯȱ £ȱ £ȱ ¤àȱ ȱ £û·£ÿǯȱ ȱ ¤£¤ȱ ·e·ȱ £àǰȱ ȱ  ȱ £ȱ ǰȱ ¢ȱ ·ȱ ȱ ·ȱ ȱ emokrácia kã·¢ǯȱ £ȱ ȱ £àȱ ·ȱ ¢ȱ ãȱ
38
39

ǱȦȦ
ǯǯȦȦȏȏ ȏŘŖŗśȏřşŚŖȏǯ
řŗşŘȦŘŖŗŝǯȱǻ ǯȱŘŗǯǼȱȱ¤£ȱ¤¢ȱ£ȱÇ¤¤àǯ
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¤ȱ·£ǰȱȱ£·¢ȱ£·ȱȱ¤àȱȱ¤ȱóǯȱ àȱ£ȱ£ȱȱ¤£¤ȱ££ȱ£·ȱ£ȱæã·ǯ 40
·ȱ ¤ȱ £ȱ ·ȱ ààȱ ·æȱ ã£Ç·ǯȱ àȱ
ȱ ǰȱ ¢ȱ £ȱ ȱ ȱ £ȱ ¢·ǰȱ ȱ ȱ ¤ȱ ãlããȱȱ¢àȱ£·ȱ·ȱ·ȱ·¢ǯȱ£ȱã£Çȱ
egyebek mellett a Német Szövetségi Köztársaság Alkotmánybírósága is. 41 ûrȱ  1962-ban publikálta ȱ ¤ȱ ¢¤¤ȱ ££¤£¤
Çÿȱ¤¤ǰȱ¢ȱǰȱ¢ȱȱ¤·ȱ£¤ȱ¤¤àȱ·ȱ
£ȱ ȱ ȱ ¤ȱ ȱ ã££ȱ ã£ûȱ ààǰȱ ȱ
àȱ ûûǰȱ æǱȱ annak kritikáját gyakorolva kommunikálnak. Ilyen móȱ ȱ ¤ȱ ¢¤¤ȱ ȱ £¤ȱ ȱ ¤ȱ
æÇǯ 42 ȱ¤ȱ·ȱ£·ȱ·¢ǰȱȱ¢¤àǰȱ¢ȱȱȱ¤ȱ
¢¤¤ȱ ¢ȱ £ã£ǰȱ àȱ ¤ȱ £·ȱ ǻ·¤ȱ ȱ ö£ã·ȱ ·Ǽǰȱ ¢ȱ æȱ ··ȱ ££¤ȱ ȱ ¢¤¤ȱ
ȱ¤¤ǯȱ£¤ȱ¤ȱȱø¢£ȱǰȱ¢ȱȱ¤n£·¤àȱ àȱ ȱ ··ȱ ȱ £ûȱ ȱ £ȱ ȱ ··ȱ ¤¢àȱ
hagyományos szabályozás szükségességét.
£ȱ ǰȱ ȱ ȱ ¤ȱ ¤ǰȱ ȱ ·ȱ ȱ ǯȱ £ȱ ·ȱ
àȱ£ȱȱ·ǰȱ¤¤ȱȱ£¤¤ȱ¤£¤¤ȱ·ûǯȱ
·ȱ ȱ ãǰȱ æȱ £¤Çà·ȱ ¤à¢ÿ·ȱ ·ȱ -olgozás ¤ȱȱǰȱ£àȱ£ȱ¢ȱ·¢ȱãztek be,
¢ȱ£û··ȱ£ȱ£ȱ·£ȱ·ȱ££·ȱø¤¤ǯ
¢ûȱ·¤ȱȱ£¤ȱ·øȱ¤ȱãȱ··ǰȱ¢£ȱ
øȱ¤ȱ£ȱ·ȱæ·ǯȱ£ȱȱ··ǰȱ¢ȱȱ£¤-e a
·ȱ ·£Ç··ȱ ¤£¤¤ȱ ·ȱ Ç··ȱ ¤¢àȱ éȱ¤ȱ£¤ǯȱ·£ûȱ£ȱǮã£æȄȱàȱǻ·ȱ£áȱ¤ȱ¤¢ȱ£¤¤ȱǼȱ£ǰȱȱ·æȱ kutatási
æ··ǯȱȱ·£ȱȱ¤ȱæȱȱ£àǯȱȱÿ·¢ȱ
ûæ·ȱ ȱ ãȱ ··ȱ ãȱ æȱ ȱ ȱ £ÿȱ ǯȱ ȱ ·ȱ
azonban – ȱ·£Çæûȱ£·¢·æǰȱȱ¢æȱ·ȱȱ·ȱ·æȱûæȬ
en – ãȱ æȱ ûǰȱ ¤¤ȱ ȱ ȱ ûȱ Çæǯȱ £ȱ

Ulrich Beck: ȱ ȱ ȱ – Zwischenbilanz einer Diskussion. In:
³ȱ Ǳȱǯȱǯȱśřş–542. o.
41
 ȱŚǰȱŝȱ– ǯ
42
ûȱ Ǳȱ ȱ ¤ȱ ¢¤¤ȱ ££¤£¤ǯ £¤£·– ǰȱ aǰȱŗşşřǰȱŘŖşǯȱǯȱǽǱȱ ȱȱ[ǯȱȱ£ȱȱ ȱ
ȱûȱ ǯȱǰȱȱȱǰȱŗşŜŘǾ
40
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·£ȱ ¤£ȱ ¤¢£ȱ ¢ȱ ȱ Ç··ǰȱ i£ȱȱã·ȱȱà¤ȱ¤¤ȱ¤ȱ£ȱæȱȱ·¢ǯ
A rögzített anyagok – ·¤ȱ ȱ ã£ûȱ ¤ȱ ·ȱ – a magánȱ ·ȱ ȱ ȱ ¤ȱ ££ȱ £¤¤ȱ ȱ ȱ ǯȱ ¢ȱ
ȱȱ¤£ȱ¢ȱȱ£ȱ·ȱ£·¢ȱ£¤¤ȱ£ûkséges – ·¤ȱ ¢ȱ – £¤ȱ £¤¤ǰȱ ȱ ¤ȱ ûæárásbaȱ£ȱȱ£¤¤¤£ȱǯȱ¢Ç¢ȱ·ǰȱ¢ȱ¤ȱæȱ
Çȱȱ£ȱ·ææǱȱȱ¤ȱ¢ȱ¢ȱ£àȱæȱæȬ
ǯȱ £ȱ £ȱ ȱ ȱ ·ǰȱ ȱ ȱ ·ȱ £·¢ȱ
és/vagy szervezet (ez utóbbiak ak¤ȱȱ¤ȱ¤¤àȱ£¤¤ȱi¢·ȱ·¤àǼȱ££¤ȱȱ·ȱ£ȱ£ǯȱȱȱ£¤¢£¤ȱ£ȱȱ
·ȱȱ£ȱæ·ǯ
£ȱ¢ûȱ ¤¢¤ǰȱ¢£¤£ȱàǰȱȱȱæ·ȱ
ȱ ·ȱ intésére legalább akkor, ha az érintett személy az
¤Ç¤ȱ £ȱ £ȱ ǻ¢ȱ ȱ ¢ȱ £Ǽȱ ǯȱ æȱ ã£æȱ
természetesen másokat is láthat, hiszen a képek zömmel nem csupán egy embert ábrázolnak. ȱ kutatásokat végzett arról, hogyan érvényesül ez a
ȱȱà¤ǯȱ¤Çǰȱ¢ȱ£ȱ£æȱǻȱȱȱ£rǰȱȱȱ¤¤£¤Ǽȱ¤¤ȱ£¤à£ȱ£ȱȱ¤¤àǰȱ
·¤ȱ ȱ £ǰȱ ¢ȱ £ȱ æȱ ȱ £ȱ ȱ ·ȱ ǻȱ ó
ȱ¤ȱȱ¤ȱ¤à£ã·ǰȱȱ£ȱÇ¢ȱ¢¤àȱã£Çȱéȱ ·Ǽǯȱ £ȱ ¤ȱ ¢ÿãȱ ȱ ·ȱ ȱ ã£·ȱ ȱ ¤¤£¤ȱ ȱ
¢·ǰȱȱ·£ȱàȱ££¤··ǰȱȱȱ¤ȱ¤ȱ
ã£ãȱã£û· meglétét. 43
£ȱ ·ȱ ã·ȱ ·ȱ ȱ ·ȱ ȱ ·æ£·ȱ ·lûȱ£û·ȱȱȱ¢¤¤ȱ¤£àȱ£¤¢ȱ£¤ȱ£ȱ¤¤ǯ Ez
természetesen a korlátozó-Çæȱã£Ç·ȱ¤¤ȱ hogy jelentse
£ȱ·ȱ£¤ȱǻȱȱ¢Ǽȱ¤¤ȱ£ȱø¤¤ǯ
à·ȱã£Çæǰȱ¢ȱ£ȱȱã£ãȱȱ£ȱàȱ
·£ȱÇûȱ··ȱ£·ǰȱæȱ£ȱȱ
kommunikáció £ã£ȱ£ȱ··ȱ·ȱ£ȱ£ȱ¤ȱ¢øȱæ·ȱ
¤ȱ ·£ȱ £¤¤ǯȱ ȱ ȱ ¢¤¤ȱ ¤£ȱ
à¤ȱ ȱ ··ǯȱ £·ȱ Ç··ûȱ £ȱ ȱ ȱ ¢¤¤ȱ
vagy korlátozására, hanem ellenkezæǱȱȱ¤ȱ¢¤ȱ¤¤¤ǰ a e¤¤ȱ£ȱæ£Ç¤¤ȱȱãǯȱ··ȱÇæȱȱã£eȱǱȱ¡ȱȱȱȱǱȱȱȱȱȱȱȱ
ǯȱȱǰ vol. 53, no. 13, 2016, pp. 2885–2900.
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ûȱ ¤ȱ ·ȱ £ȱ û¢ǯȱ ¢ȱ àȱ¤ȱ £àȱ ǰȱ £¤ȱ ·ȱ
£àȱǰȱ¢ȱȱ¤¤ȱæ¤ȱȱ¤£¤ȱyett a megtekintési,
£¤¤ȱ¤ȱ£·ȱãȱã·æȱ¢¤¤ȱȱá¢£ȱ ȱ ȱ £··ȱ æ··ǯȱ £ȱ ǰȱ ȱ ã£ûȱ ¢¤ȱ ·ǯȱ
£·ȱ ȱ £·ã·ǰȱ ȱ ȱ ã£ǰȱ ¢ÿȱ ·£·ȱ øȱ £ȱ ȱ 
¤ȱ¢ȱ¤ȱȱ¤·£àǯȱ ȱȱȱ·ȱÿ£æȱh£ǯȱ£ȱ¢ȱæ£·ȱ·ȱȱ¤ȱ·ȱȱã£Ç·ȱȱȱhȱ·ȱȱȱ£ȱǰȱȱà¤ȱã·ȱȱ¤ǯ
ȱ¢¤¢ȱ·ȱã£Ç·ȱ£ȱȱ££¤··ȱæȬ
·ȱæÇ··ȱ·£àȱ£·¢£·ȱ– æǱȱ·£·¢ȱ– már ma is markánȱȱȱȱã£·ǯȱ£ȱ£æǰȱ¢ȱ– ¢ȱȱȱyzetre is – szabályozottak és esetenként korlátozottak, ȱ æȱ ·ȱ ȱ
£Çàȱ¤ȱ·ȱ£ȱȱ£·ȱãȱã·æȱz¤¤ȱãȱ·ǯȱ£ȱ£ã£ȱǻ-¤¤Ǽȱȱ·ȱ£ȱáàȱ¤ȱæÇ·ǰȱ£ȱȱ¤ȱ££·ȱæ··ȱȱ£o¤ȱ àȱ ãȱ £ȱ ȱ ¢ȱ ·ȱ ȱ ǻȱ ¤ȱ ¤Ǽȱ
£Çàȱãæȱàȱ£¤¤¤ǯȱ··ȱÇæȱȱ·zû¢ȱ·ȱ ȱ £¤¤ȱ ·ãȱ £ã£ǰȱ ¢ȱ ú¢ȱȱȱȱásmonopóliumának. Alapelv az ingyenesség. 44
¤ȱȱø¢£ȱǰȱ¢ȱ£ȱ·ȱÇ¤¢ȱȱǰȱ
ȱ£ȱǯȱȱ£Çȱã£Ç·ȱ¢ȱȱǰȱȱȱ¤·ȱ
£¤ȱ¢ȱ¤ȱȱ·ȱǻ·¤ȱûæ¤¤ȱȱ¢ȱ
øȱ·Ǽȱ£ȱ¤ǯȱȱ¢¤¤ȱã£ûȱ·æȱ·£o¢ȱǻ·¤ȱȱã£ûȱàȱ·Ǽȱ£ȱ£ȱȱ£·ȱãrȱã·æȱ£¤¤ȱ·ȱ£ȱ£··ȱ¤ȱæ£·ȱȱ
az egyébként ·¤¢àȱ ¤ȱ ·ȱ ··¢û···ǯȱ à¤ȱ £ȱ ȱ
¤ȱ ··¢ûȱ ȱ ȱ £¤¢£¤ȱ ǰȱ £ȱ ȱ £·¢ȱ ȱ
··ȱøæȱȱã£·ÿȱȱ¢¤¤ȱȱã·¢ȱ··ǯȱ
·ûȱ ¤ȱ ¤ȱ £ǰȱ ¢ȱ ȱ æ·ȱ £ȱ àȱ æ¢ȱ ·£Ç·ȱ
¤¢¤ȱ ȱ ǯȱ ¢£æǰȱ ¢ȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ £ȱ ȱ Ǯã£·ræȱ ¢¤ȱ Ȅȱ ¤ȱ ·£·¢Ç· 45 lényegében azt jelenti,
¢ȱȱæ·ȱãȱ¤ǯ

ȱ ȱ– ¡ȱǱȱȱǱȱ ȱȱȱȱ£ȱ
ȱ ȱ ǯ  ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ¢ǰȱ
ǰȱŘŖŗş
45 £ȱ ¤àȱ ã£·ȱ àȱ ·ȱ £ȱ ¤à£¤àȱ £ààȱ ŘŖŗŗǯȱ ·ȱ  ǯȱ
ã·¢ȱřǯȱȗ 6. pont.
44
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Digitális tér – ÿã£·ǯȱ¤ȱ¢£·

ȱ¤¢ȱȱÿã£·ȱ£àȱ·ȱ¤ȱ·ȱȱȱ·ȱ£ãȬ
£ǰȱàȱ·¢æǱȱȱøȱã£ãȱ¤¢ȱȱãȱã£ãȱ£ȱàȱ¤ȱ
2020. àȱ Çûȱ û··ȱ ȱ ¤ȱ £¤àȱ ···ȱ ȱ Ȭ
£ǲȱ ·ȱ ȱ ¤ȱ £¤à£ ££¤¤àȱ àȱ £¤ǲȱ ȱ
2019Ȭȱ ·ȱ ȱ ø¢£ȱ £¤ȱ £¤¢ǲȱ ȱ ȱ
Ȭ·ǲȱ £ȱ àȱ àȱ £¤ȱ t¢ã··ȱ ŘŖŘŖȱ ¤¤ȱ
ã££·ȱȱ¤ǲȱ·£ȱȱ·ȱȱ–19Ȭ¤¤¢ȱÿãȬ
£·ȱ¢ȱ¤¤ǰȱȱȱȱ¢£·¢ȱ·£Çæȱ¢£æã¢£Ȭ
· ¤ȱ£·ǯ

·
ǮȱȬȱ¤ȱ¢ȱ¤¤¢ȱ£ȱ·ǰȱ¢ȱȬ
ȱ¤£ȱȱ·Ȭ ·ȱãû·¢ǰȱ£¤ǰȱ
·£ȱ ¤ǯȱ ǽǳǾȱ £ȱ ȱ £¤Ȭ ·ȱ
¤ȱ£ȱȱ¤ȱøȱ£·£ǯȄ 1

£ȱ¤àȱàȱøȱ·¢ȱ£ȱãæȱ£¤¤ȱȱøȱæéȱÇ¤ǰȱ£ȱȱ¢ȱÇ¤ȱȱȱûæȱ£ȱ£ámára, veszélyezteti hazánk nemzetbiztonságát és infrastruktúráját.
Egyre gyak¤ȱ ¤ȱ£ȱǮ£ã£ãȄȱ·ȱ ȱ·£àȱøȱÿe·¢ǰȱ ȱ ȱ ¢¤¢ȱ ÿ·¢ȱ ȱ ã£ã£ȱ £ȱ øȱ ǻ-)
æ· 2: ȱ ¤ȱ ·¢·£·ȱ æ·ȱ ·ȱ ȱ ·¢·ȱ ȱ
ã·æȱ £¤¤ȱ ȱ ¢¤ȱ ÿ·¢·ȱ ãæ hasz¤¤ȱȱǻȱÿ·¢ȱȱ¢ȱ¤ȱȱ·£ȱãæ 3);
Nagy Zoltán András: ÿ·¢ȱ£¤Çà·ȱã¢£ǯȱAd Librum, Budapest, 2009,
5–6. o.
2
Tom Grubb: ‘The Five A’s that Make Cybercrime So Attractive’. ¢ ǰ 26 April 2010.
http://www.securityweek.com/five-a%E2%80%99s-make-cybercrime-so-attractive
3 Csapucha Bernadett: A „világháló árnyoldala”, avagy a gyermekpornográfia térnyerése az
interneten. t¢·£ȱǰȱ2019/4–5. Lásd továbbá az Országos Kriminológiai Intézet kutatóinak kutatási eredményeit: Szabó Judit – Csapucha Bernadett: A gyermekpornográfia tényál¤ȱ ȱ æȱ Çà¤ȱ Ç·ȱ û·ǰȱ ûããȱ ȱ ȱ øȱ ãæȱ ǯȱ
t¢·£·ȱ£ǰ 2020/2., 22–37. o. http://ugyeszsegiszemle.hu/hu/202002/ujsag#22; továbbá
1
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az elektronikus banki szolgáltatások és az online értékesítés termékeny talaja a
¤ǲȱ £ȱ ȱ ¤àȱ ȱ £¤ȱ ûãã£æȱ ¤ȱ
elkövetésére is használható. 4
£ȱ¢ȱ£ȱ£·æȱ£ǰȱȱȱǮ£¤Çà·ȱÿã£·ȱǻȬ
ȱǼ” 5, „számítógéppel kapcsolatos ÿã£·ȱǻȬȱǼ” 6 és a
Ǯ£¤Çà·ȱ ¤ȱ ãȱ ÿ·¢ȱ ǻȱ ¢ȱ Ǽ” 7, az olyan a
Ǯ£¤àȄȱ à¤ǰȱ ȱ ·¤ȱ ȱ Ǯøàȱ ÿã£·ȱ ǻȬ
¢ȱǼ” 8ǰȱȱǮàȱ¤ȱæÇȱÿã£· ǻ¢ȱȱ
ǰȱ¢ȱ¢ȱȱǼ” 9ǰȱȱǮ¤ȱÿã£·ȱǻȱǼ” 10, és a
Ǯ¤ȱÿã£·ȱǻȱǼ” 11, számtalan kifejezés használható.
ȱ£·ȱÇûȱ¤ȱ££æȱ£ȱȱ·ȦÇ··ȱã·æȱ
ã·ȱ ȱ ø¢££¤Ǳȱ ȱ ûȱ ȱ Ǯÿã£·ȱ ǻ¢ȬǼ” 12 és a
Ǯ¤à£ȱÿã£·ȱǻ ȱǼ” 13 elnevezések bevezetésére is.
ȱÿã£·ȱ¤ȱȱ– talán nem is lehet – egyetlen meghatá£¤ǲȱãȱæȱȱ¢æ¤ȱ¤ǰȱ¢ȱÿ·¢ȱ·ȱatartások széles körére utal. 14

Szabó Judit – Csapucha Bernadett: A gyermekpornográfia tényállása a jæȱÇà¤ȱÇ·eȱû·ǰȱûããȱȱȱøȱãæȱ ǯȱt¢·£·ȱ£ǰ 2020/3., 6–21.
o. http://ugyeszsegiszemle.hu/hu/202003/ujsag#6
4
Jonathan Clough: ȱ ȱ ȱ ¢ǯ Cambridge University Press, Cambridge,
2010, p. 3.
5 ¤ȱ æȱ ȱ ǯȱ Ǳȱ ȱ ȱ ǯ Charles Scribner’s Sons, New
York, 1983.
6 Ȭȱǯ The 11th United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice, 18-25 April 2005, Thailand, http://www.unis.unvienna.org/pdf/05-82111_E_6_
pr_SFS.pdf
7
Richard C. Hollinger: Crime by Computer: Correlations of Software Piracy and Unauthorised Account Access. ¢ȱ ǰ vol. 4, no. 1, 1993, pp. 2–12.
8 Larry E. Coutorie: The Future of High-Technology Crime: A Parallel Delphi Study. ȱȱ
ȱ ǰ vol. 23, no. 1, 1995, pp. 13–27.
9 Sarah Gordon: Technologically Enabled Crime: Shifting Paradigms for the Year 2000. Ȭ
ȱȱ¢ǰ vol. 14, no. 5, 1995, pp. 391–402.
10 F. Gregory Lastowka – Dan Hunter: Virtual Crimes.  ȱȱ ȱȱ ȱ ǰ vol.
49, 2004, pp. 293–316.
11 ¤ȱ æȱ ȱ ǯȱ ¢ȱ – Eric J. Fritsch – John Liederbach: Digital Crime and
Digital Terrorism, 3rd ed. Prentice Hall Press, New York, 2014.
12
The Council of Europe: Convention on Cybercrime. European Treaty Series No. 185.
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Reports/Html/185.htm
13 ȱǱȱȱȱȱȱȱȱȱ ȱǯȱ ȱ
ȱȱȱǰ vol. 1, no. 2, 1996, pp. 109–126.
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¢£¤ȱ æ£ãȱ ȱ · hívta fel a figyelmet a számítástechnikai
æ·ȱȱøȱ¤ȱ·ǰȱ¤ȱȱ¢ȱ¤ȱ
ǰȱ¢ȱȱ£¤Çà·ȱȱÿ·¢ȱ¤¢ȱ·ȱ£ã£ȱȱǯ 15
A ¢ elnevezés használata napjainkban széles körben elterjedt a nem£ã£ȱ £ǰȱ ȱ £¤Ç¤ȱ ÿã£·æȱ £ààȱ ¢£·¢ȱ
ǻȱ ȱ ¢ǰ vagy „budapesti egyezmény”) is ezt alkalmazza,
¢ȱȱÿã£·ȱ¤ȱȱ¤££ȱ ugyan, de útmutató jelleggel
Çȱ£ȱȱȱã·ȱȱÿ·¢ǯ
¢ȱ¤£¤ȱûã·ȱ£ȱȱÿ·¢ȱ
·ȱȱ£¤Çà·ȱÿ·¢ȱã£ãǯȱȱ£ȱȱǮÿã£·Ȅȱ·ȱ
¤¢ȱÿekmények elkövetésekor a tettes a kibertér egyedi jellegzetességeȱ £¤ȱ ǰȱ ȱ ȱ Ǯ¤Ȅȱ ¤£ȱ ȱ ÿ·¢ȱ ·¤ȱ
ǻ£ȱ ãæȱ ãȱ ¢ȱ ¤ȱ £·¢ȱ à¤ǰȱ ££¤·ȱ ¤ȱ à£ǰȱ ȱ
feltölti a fotókat a közösségi méd¤Ǽǯȱȱ£¤Çà·ȱÿ·¢ȱãetése során a tettes a számítógépes technológiával kapcsolatos speciális ismereteket
£¤ȱ ȱ ÿ·¢ȱ ã··£ȱ ǻ£ȱ ãæȱ £ȱ ¤àȱ
tölt le számítógéppel egy meghajtóra, majd eltávolítja azokat az adott forrásból);
£ȱ ãæȱ £¤Çà·ȱ £¤ȱ ȱ ÿ·¢ȱ ã··ȱ – internetet
azonban nem. Az egyik meghatározás a kibertér szélesebb fogalmára, míg a máȱȱǮ·££àȄȱÿ·¢ȱ¤£ǰȱ¢ȱ¤¢ȱszã£ãȱǻ£ȱ¢ȱ£¤Çà·ȱ£·Ǽȱ£¤¤ȱãȱǯ 16
ȱ ȱ ȱ ãûæȱ ȱ ã£û·ȱ ȱ £¤ítógépek leginkább csak az internethálózat végpontjaiként jönnek szóba. 17
ȱ ÿã£· ¤ȱ ·ȱ æȱ ǻ¤ȱ ·ȱ £ÿȱ ·ȱ Ǽȱ
kategóriája 18 ûãã£æȱǱ
1. £ȱ ȱ ã¢£ȱ ¤ȱ æÇȱ ÿã£·ȱ ǻ¢¤¢ȱ ǰȱ£ȱ¤àȱà¤ȱ£æȱã£Çæȱ£ȱ
játszanak – az információs £ȱ ȱ ÿ·¢ȱ ã··ȱ
eszköze);
14

A korábbiakban említetteken kívül egyéb, szintén használt kifejezések: e-ÿ·¢ǰȱ
ȱ ÿ·¢ǰȱ ȱ ã¢£ȱ ¤ȱ æÇȱ ÿ·¢ǰȱ
¢ȱȱÿ·¢ǯ
15
ȱ·Ǳȱȱ£¤Çà·ȱÿã£·ǯȱû¢ȱ£ǰ 1983/6., 60–64. o.
16 Thomas J. Holt – Burruss – Adam M. Bossler: ȱ ¢ȱ ȱ ¢ǯ Carolina
Academic Press, Durham, 2015, p. 7.
17
Kiss Anna – ȱ Ǳȱȱ£¤Ç¤ȱÿã£·æȱȱ·ȱǯȱ Ǳȱ¤ȱȱ– Hack
Péter – ·ȱ ȱǻ£ǯǼǱȱ£ȱ¤£àȱ··ǯ OKRI–ELTE ÁJK, Budapest, 2014, 297–310. o.
18 ¤ȱ¤¤ȱȱ¤Ǳȱ£ȱȱÿã£·ȱȱ¤£¤ǰȱÇ¤
·ȱ¢ȱȱ£ȱæ·ǯȱ ȱȱǰ 2019/1., 145–167. o.
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2. £ȱ ȱ ã¢£æȱ ûæȱ ÿã£·ǰȱ £ȱ ø¢£ȱ £¤
ÿ·¢ 19 ǻȱ ÿ·¢ȱ ã£ûȱ £ȱ ¤àȱ
rendszerrel áll összefüggésben, kizárólag információs rendszerek útján
kövæȱǰȱȱ ÿã£·ȱ¢ȱøȱ¤ǰȱ ¢ȱ £ȱ¤àȱ
technológia nélkül nem létezhetne – az információs rendszer és a rend£ȱ¤ȱȱȱÿ·¢ȱã·ȱ¤¢Ǽ 20.
·£ȱȱ£ȱã£ȱ·£æȱÿ·¢ǯ 21
ȱ ¤¢ȱ ¢ȱ ǯȱ ǻŘŖŗŘǯȱ ·ȱ ǯȱ ã·¢Ǽȱ £ȱ ¢£·¢ȱ æÇ¤ȱ
æȱ ǯȱ£·ȱã¤àȱȱûȱȱȱ££·ȱ·ȱ
£ȱ ¤àȱ £ȱ ȱ ÿ·¢ȱ ǻŚŘŘ–424. §), Ǯȱ ¢Ȭ
ǰȱ¢ȱȱ·¢¤¤ȱ¢·ȱ¤£àȱȱ¤¢ȱ£ȱ¤àȱ£Ȭ
ȱæȱÿã··£ȱ·ȱ£ȱȱȱȱæ£··£ȱÿ£ææȱ¤Ȭ
ȱ ·ȱ ·Ȅ 22. Ezenkívül a Btk. más fejezeteiben is rendelkezik olyan
·¢¤¤àǰȱ¢ȱǻ¢Ǽȱã·ȱ¤ȱȱÿã£·ȱã·ȱ
àǯȱA¢ȱ·¤ȱȱ¢ȱȱÿ·¢ȱã·ȱ£àȱřŝśǯȱȗban ¤¢ȱ ¤àȱ £ȱ £¤¤¤ȱ ãȱ ¤ȱ ÿelekménye, illetve az informatikai/számítástechnikai eszközök igénybevételével
ǻǼȱãæȱ– s így „kibertér-··ÿȄȱ– ÿ·¢ǰȱȱ·áȱȱ£¤ȱǻǯȱŘŘŘǯȱȗǼǰȱ¢¤ȱǻǯȱŘŖŚǯȱȗǼǰȱȱ£¡¤ȱæ£ȱ
ȱæ·£ûȱ·¢ȱǽǯȱŗşŝǯȱȗȱǻśǼȱǯǾǰȱ¢ȱ£ȱnȱȱÿ·¢ǰȱ¤Çà£-kereskedelem stb.
ȱ ·ȱ ȱ ãæȱ ¢ȱ ã£ãȱ £ȱ £ã£ãȱ ã£¤ǰȱ
az információfeldolgozás és adatátvitel új perspektíváinak következményeként
ȱ£ȱÿã··ȱ£¤ȱ¢ȱ¢ȱgondot okoz, és új szabályozási és jogértelmezési kérdéseket hív életre. 23

Láȱ æȱ £¤¢ȱ ¤Ǳȱ ȱ £¤Ç¤ȱ ÿ·¢ȱ ·ȱ £ȱ
elhelyezésük. ¤¢ȱ ã£ã¢ǰ 2012/4., 173–174. o.
20 ¤ȱ ¤Ǳȱ ȱ ÿã£·æǯȱ t¢·£ȱ ǰ 2019/1., 47–52. o. http://ugyeszeklapja.
hu/?p=774
21 Néhány nemzetközileg ismert – ÿ·¢ȱ æÇæȱ ·Ȧ¢ȱ ÿé¢ȱ ã£ûæȱ – cselekmény, amelyeket gyakran a virtuális térben vagy számítógép
Ç··ȱ ãȱ Ǳȱ £¤ȱ àȱ ¤æȱ ǻ Ǽǰ adathalászat ǻǼǰȱ
személyiséglopás ǻ¢ȱǼǰ ¢¤ȱǽȱȱȱǻȱ¢ǼǾǰ
DoS (DenialȬȬȱ Ǽǰ DDoS ǻȬDenialȬȬǼ támadások, rosszindulatú
szoftverek ǻ Ǽǰ internetes zaklatás ǻ¢¢Ǽǰ kiberterrorizmus ǻ¢Ǽǰ
ȱ££¤··ǰȱ¤ǰȱȱ¤à£ȱÿã··ȱàȱ£¤ȱǻǼǯ
22
ȱȱǻ£ǯǼǱȱûæȱ ǯȱ ûããȱ·£ǯȱ  -ORAC Kiadó, Budapest, 2018, 962. o.
23 A kiberbiztonság kérdéskörének általános elemzése jelen írásnak nem tárgya, de feltétlenül
¢£æǰȱ¢ȱŘŖŗśȱæ£·ȱȱȱ£ȱ ·ȱ ·£ǯ
19
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££ȱã£û·ȱæǰȱ¢ȱȱàȱȱÿã£·ǰȱȱÿelekmények, valamint az igazságszolgáltatás folyamatának szinte minden aspektusát átalakítja, számos kihívással kell szembesülnünk a technológiával
ã£ûæȱÿã£·ȱ·ȱ£¤£¤¤ȱ··ȱ¤ǯ 24
ȱà¤ȱǮ¤Ȅȱÿã£·ȱ¢ȱæǰȱȱȱhnológiai változás függvényében, mind az új technológiákkal való társadalmi
interakció tekintetében. 25 ¢ȱ ÿã£·ȱ ¤ȱ ȱ ¢··ȱ ûgnek a technológiától.
ȱÿã£·ȱ·ȱ£ȱ£¤£¤¤ȱà¤ȱã£ûæȱ··ȱanulmányozásának egyik módja, hogy megpróbálunk olyan keretet kidolgozni,
¢ȱ ȱ æȱ ··ȱ ã£ÇǱȱ ȱ £ǰȱ ¢ȱ ÿãȱ ȱ
àǰȱȱȱǻ¢Ǽȱ£ȱ£ ȱÿã£·ȱû·ȱ·ȱ£ȱ£¤£¤atás folyamatában. 26
Nemzetközi kutatások tekintették át – ȱÿ·¢ȱ¤¤ȱeæȱ – £ȱ ¢ȱ ÿ·¢ȱ ípusait és azok mintázatát 27 ǻ·¤Ǳȱ
¤ǰȱ ǰȱ £¤ǰȱ £¡¤ȱ ǽǾȱ ÿ·¢ǰȱ £¡ǰȱ £emélyazonosság-lopás).
ȱ £àȱ ¤¢ȱ ȱ ȱ ÿã£·ȱ ¤ȱ ·Ǳȱ £ȱ
¢ȱ Çøȱ ÿ·¢ȱ ¤ȱ ãæǰȱ ahol létezik kibernetikai
technológia, a tettesek könnyen átlépik a nemzetközi határokat.
ȱ £¤Çà·ȱ ÿã£æȱ ȱ ·¢ȱ û£ȱ ··ȱ £ã£ȱ
£ÿȱ¢ûÿã·ȱȱ£û·ǯ
ȱ·ȱæȱû¢·£ȱÇȱȱ¢ȱ 28, hogy a kiberbiztonság
·ȱ ··ȱ ȱ £ã£ȱ ¢£·¢ȱ ȱ æȱ
24

Nem feltétlenül respektálható az az instrumentalista álláspont, amely szerint – bár tudjuk,
hogy „van valami odakint”, amit számítógépes ¢ȱÿã£·ȱ£ûȱ– másodlagos az, miként kellene meghatároznunk e jelenséget, ahhoz a kardinális kérdéshez képest:
mit teszünk ellene.
25
Gregor Urbas – Kim-Kwang Choo: Resource Materials on Technology-enabled Crime.
Australian Institute of ¢ǰȱǰȱŘŖŖŞǰȱǯȱśǯȱǽȱȱȱȱǯȱ
ŘŞǾǯȱǱȦȦ
ǯǯȦ£ȦȦȦȦŜŝŘŞŚǯ
26 Michael R. McGuire – Thomas J. Holt: ȱ ȱ
ȱ ȱ ¢ǰȱ ȱ ȱ
ǯ Taylor and Francis, 2017. p. 1.
27 Brian K. Payne – Lora Hadzhidimova: Disciplinary and Interdisciplinary Trends in
¢ȱǱȱȱ¡ǯȱ ȱ ȱȱ¢ȱ¢ǰ vol. 1, 2020,
pp. 81–105.
28
A¢ȱȱãȱã£ãȱȱæȱt¢·szség, az Országos Kriminológiai Intézet és a Kínai Népã£¤¤ȱæȱt¢·£·ȱ¤ȱŘŖŗŝ-ben, Budapesten megrendezett ¤ȱ£¤Ȭ
ȱ ··ȱ £ȱ ǰȱ ûããȱ ȱ ¢£¤ȱ ·ȱ Çȱ ¤ Çÿȱ ã£ãȱ
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fontos az egyes országok igazságszolgáltatási és kormányzati szerveinek,
¢£àȱ à¤ǰȱ ȱ ȱ ¤¢ȱ ·æȱ ·Ç·ǰȱ ·ȱ
folyamatos párbeszéde. 29
ȱ ÿã£·ȱ ȱ àȱ ¤ȱ ¤¤¤ȱ ¢ȱ ¤l£ǰȱ æǰȱ ·£ȱ ȱ àȱ ȱ ¤£¤ȱ ǰȱ ¢ȱ £ȱ
biztos: Ǯǳȱ ·¢ȱ ¤¢ȱ ȱ ¢ȱ ¢£¤ȱ ȱ Ȭ
ȱ ȱ ãȱ ÿ·¢£ȱ ·ǰȱ £ȱ ã£·¢ȱ £ȱ Ç¢ȱ ȱ ¢ȱ
æǯȱ ȱ £·¢ȱ ¤ǰȱ £·ȱ ȱ £¤Çà·ȱ ÿã£·ȱ ȱ £¤ȱ
··ȱȱ¤àȱÿǯȄ 30

£ã£ǰȱàȱ·¢
Az Európai Bizottság és a Tanács
Az Európai Bizottság 2015. április 28-án közzétette a 2015–2020 közötti idæȬ
szakra vonatkozó európai biztonsági stratégiát, amely támogatja a tagállamok
¢ûÿã··ȱ ȱ £¤ȱ ¢·ȱ £·ȱ ·ǰȱ ·ȱ ££ȱ ã£ãȱ
æ£Ç·ȱ ȱ £ǰȱ ȱ ££ȱ ÿãzés és a számítástechnikai
ÿã£·ȱȱû£ǯ
ȱ·ȱ··ȱȱ¤ȱûæȱ¢·
 ȱ£ȱæ£·ȱ·ȱȱ£¤à¤ȱ·£·ǲ
 ȱ££ȱÿã£·ȱȱû£ǲ
 ȱ£¤Ç¤ȱÿã£·ȱȱû£ǯ 31

konferencián ǯȱ ȱ ȱ £¤¤·ȱ ¤ȱ ¤ȱ æȱ û¢·£ helyettes és Csang
Hszüe-ȱæȱû¢·£ helyettes nyilatkozatot írt alá, amelyben vállalták, hogy Magyar£¤ȱæȱt¢·£·ȱ·ȱȱ Çȱ·ã£¤¤ȱæȱt¢·£·ȱȱ£ãzzel Çȱȱ·ȱ£¤ȱû¢·£ȱ££ȱã£ãȱÿû¢ȱ¢ûÿã·ǰȱ·ȱ·ȱ£oȱȱæ·ǰȱ¢ȱæ·ȱ£ȱȱ¢ȱ·ȱ·¢ȱ¤à¤¤ȱ
ȱÿ·¢ȱÇ·ȱ·ȱ¢£¤ȱã·ǯ
29
ȱ ·ãæȱ ȱ ãǰȱ ¢ȱ ȱ æȱ û¢·£ȱ ã·ȱ ¢¤ȱ ȱ ¢ȱ û¢·£ȱ
szervezet partnerként részt vett a ȱ ȱ ȱ  ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
¢ Çÿǰȱȱÿã£·ȱȱû£ȱ·¤øȱȱ¢ÿǰȱ£ȱȱ¤ȱ£Çozott képzési célú nemzetközi projektben. A projekt nyomán kiadott jelentésben foglaltakról a
æȱt¢·£·ȱ·£·ȱȱȱȱ£¤Çà·ȱÿã£·ȱ£àȱt¢·£ȱ ¤à£ȱ
tagjai részére 2019 októberében.
30 Lajtár István: i. m.
31
ȱ ȱ ȱ ȱ ¢ǯ http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/
basic-documents/docs/eu_agenda_on_security_en.pdf ; lásd továbbá A Bizottság lépéseket tesz
ȱ£ǰȱȱ££ȱÿã£·ȱ·ȱȱ£¤Ç¤ȱÿã£·ȱȱû£ȱ·ȱytatȱ àȱ ¢ûÿã·ȱ æÇ··ǯȱ àȱ £¤ǰȱ ȦŗśȦŚŞŜśǲȱ àȱ £¤ȱ
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A Bizottság európai digitális átalakulást szorgalmaz az unióban: 2020. február
19-én a testület közzétette az adatkezeléssel és a mesterséges intelligenciával
kapcsolatos stratégiáját.
£ȱàȱ£æȱ£ȱàȱ¤ȱŘŖŘŖǯȱàȱŗȬȱ·ȱŘȬȱÇûȱû·· a
digitális transzformáció kérdésével is foglalkoztak. A digitalizáció egyike a Covid–19-¤¤ȱ¤ȱàȱ¢¤Ç¤ȱ·ȱæȱ··ǰȱ·ȱȱ¢ǰȱ£eȱ ȱ ȱ ã·ȱ øȱ ¤ȱ æ£Ç¤¤ȱ ·ȱ £ȱ ȱ £¤¤ȱ
æÇ·ében. 32 ȱ£æȱ··ȱ ȱ£¤ǰȱ ¢ȱ ŘŖŘŗȱ¤¤ȱ z£ȱȱ¢ȱ¢ȱ¤àȱǮ¤ȱ¤¢ÿȄǰȱ¢ȱ¤££ȱ£ȱȱŘŖřŖ-ra
·æǰȱ ȱ £¤àȱ ȱ ·ȱ ã·ǯȱ £ȱ àȱ £¤ȱ
olyan szakpolitika kialakításán dolgozik, amelyek hozzájárulnak a digitális
transzformációhoz. Ezek közül témánk szempontjából említésre méltó, hogy az
àȱ ¤ȱ ŘŖŘŖǯȱ àȱ Çûȱ û··ȱ £ȱ àȱ £æȱ ¤Ǳȱ
javítani kell az EU azon képességét, hogy megvédje magát a kiberfenyegetésekæǰȱ¤¤ȱ¢ȱ£¤£¤¤ȱ·ȱÿûã£·ȱ·àȱ¢ȱæ·ȱ£ȱ
adatokhoz való hozzáférést. 33 Ezen kívül biztonságos kommunikációs környezeȱ ȱ ȱ ǻûããȱ ȱ Ç¤ȱ ··Ǽǯȱ ¢ȱ ãȱ ÿã£æȱ
hasznáȱȱà¤ȱȱÿ·¢ȱ£··£ȱ·ȱã··£ǰȱ
Ç¢ȱȱÿûã£·ȱ¤ȱȱà¤ȱȱ¢ȱ¢ȱ··ȱ¢£ȱ
az elektronikus bizonyítékokra. Az Európai Unió jelenleg tárgyalja az elektronikus bizonyítékok könnyebb és gyȱ ···ȱ æ·ȱ æȱ øȱ £¤¢ǯȱ
2019 októberében az uniós tagállamok miniszterei egy olyan, az Europol égisze
ȱ ·£àȱ ¤àȱ àȱ ··æȱ ¤¢ǰȱ ¢ȱ
figyelemmel kísérhetné az új technológiai fejleményeket és ösztönözhetné az
¤àȱȱæȱ£¤ȱû·ǯ
Az £¤£¤¤ȱ £¤à körében a Tanács felkérte a Bizottságot
arra, hogy 2020 végéig dolgozzon ki átfogó uniós stratégiát az igazságszolgáltatás digitalizációjára vonatkozóan. A Tanács megállapította, hogy az igazságszolgáltatási ágazatban fejleszteni kell a digitális készségeket. 34
Sajtóközlemény. Strasbourg, 2015. április 28. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-154865_hu.htm
32 https://www.consilium.europa.eu/hu/policies/a-digital-future-for-europe/
33
Gabor Szecsi: How to Ensure National Security in the New Media Age. ȱ
¢ȱ ȱǰȱno. 1, 2021, pp. 50–55.
34 A Tanács a £¢Ç¤·ǰȱȱ£ȱ·£Ç· vonatkozó két átdolgozott rendeletet
fogadott el, amelyek célja a hatóságok közötti, határokon átnyúló információcsere javítása a
digitalizáció révén. 2020 júniusában sikerült politikai megállapodást elérni az Európai Parlamenttel, a szöveget pedig most ismét megkapja a parlament végleges elfogadás céljából.
·ȱ ȱ øȱ ¤£ȱ æÇȱ ¢ȱ ã£ȱ £ȱ ȱ £æȱ
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Fontos kiemelnünk e helyütt azt is, hogy az Európai Unió szigorítja a kiberbiztonsági szabályait: a Tanács 2019. április 9-én rendeletként elfogadta az
úgynevezett kiberbiztonsági jogszabályt 35, amely
 bevezeti az egész EU-ȱæȱøÇ¤ȱ£ȱ· 36;
 ·££ȱ£ȱàȱàȱ £¤ȱt¢ã· 37ǰȱ¢ȱæített hatáskörrel átveszi a jelenlegi Európai Hálózat- és Információbizton¤ȱt¢ã·ȱǻ Ǽȱ£·ǯ
E kiberbiztonsági reform részeként az uniós intézmények olyan jogszabályon is
dolgoznak, amely létrehozza majd a kiberbiztonsági ipari, technológiai és kutatási központot. Ezzel párhuzamosan az EU olyan horizontális intézkedéseket
dolgoz ki, amelyek egyszerre több területen veszik fel a küzdelmet a
¢·ȱǻ·¤ȱȱ££ȱÿã£·ȱȱû£Ǽǯ
Az Európai Unióban 2020-ra várhatóan több tízmilliárd összekapcsolt digi¤ȱ£ã£ȱ£ȱǻǮȱȄǲȱ Ǽǯȱȱȱ¤àȱ·ȱ¤iós technológiai rendszerek ugyanakkor súlyos károkat szenvedhetnek biztonsági események, például üzemzavarok vagy vírusok miatt. A kibertámadások
éves szinten becslések szerint négyszázmilliárd eurós veszteséget okoznak a
globális gazdaságban. 38
ȱ £ȱ ·ȱ àȱ ¤ȱ ¤¢øàǰȱ ¢ȱ ãæȱ £¤ȱ enyegetések fényében az EU-nak jobban fel kell hívnia a figyelmet a tagállamokkal vagy uniós intézményekkel szembeni kibertámadásokra, és javítania
kell az azokra adandó válaszlépéseket.

álló decentralizált informatikai rendszer használatát az iratok és a kérelmek tagállamok
közötti továbbítására. Az új szabályok célja továbbá annak ösztönzése is, hogy a bizonyításfelvétel során gyakrabban alkalmazzanak videókonferenciát vagy más távközlési technológi¤ǰȱ ¢ȱ £¤ȱ ¢ȱ ¤ȱ ¤ȱ à£àȱ øàǰȱ ·æȱ ¢ȱ £·ææȱ ȱ
lehessen meghallgatás útján bizonyítékot felvenni. https://www.consilium. europa.eu/hu/
press/press-releases/2020/11/04/digital-europe-council-adopts-new-rules-to-modernisejudicial-cooperation-in-taking-of-evidence-and-service-of-documents/
35 ¤ȱ æȱ s://www.consilium.europa.eu/media/39537/cybersecurity-act-regulation.pdf
36 Az Európai Bizottság a 2017 szeptemberében elindított reformcsomagban javaslatot tett az
IKT-termékekre, -szolgáltatásokra és -folyamatokra vonatkozó uniós tanúsítási rendszerek
be£··ǯȱȱ£·¢£·ȱ·ȱ£ȱàȱ£¤ȱȱã··ȱæÇ·ǯ
37 Az unió kiberbiztonsági ügynöksége az àȱ ·æȱ
¤à£- és Információbiztonsági
t¢ã·ȱǻ Ǽȱø¤¤ȱ£¤ȱãȱ·ǯȱ£ȱøȱû¢ã·ȱ¤ó jogállású
lenne, és nagyobb szerepet töltene be az európai kiberbiztonság területén.
38 ¤ȱæȱhttps://www.consilium.europa.eu/media/21480/cybersecurityfactsheet.pdf ;
illetve https://www.consilium.europa.eu/hu/policies/cybersecurity/
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A Tanács 2019. július 30-án úgy határozott, hogy korlátozó intézkedéseket
tesz hat olyan személlyel és három olyan szervezettel szemben, akik, illetve
amelyek ûãã£æȱ¤¤·ȱæȱ¢ȱ·£ȱȱûǯ 39 A
szóban forgó támadások egyike a Vegyifegyver-ȱ££ȱǻǼȱȱ
¤¢ǰȱ ȱ ã£ûȱ ȱ ·¤ȱ ȱ Ǯ¢Ȅǰȱ ȱ Ǯ¢Ȅȱ ·ȱ £ȱ
„Operation Cloud Hopper” néven ismert támadások is.
A szankciók utazási tilalomból és pénzeszközök befagyasztásából állnak.
Emellett uniós személyeknek és szervezeteknek tilos pénzeszközöket a jegyzékbe vett személyek és szervezetek rendelkezésére bocsátaniuk.
A szankciók az unióȱ¤ȱ£ã£¤ȱ·£ǰȱ£ȱȱ£ȱæȱalom, hogy az EU élt ezzel az eszközzel.
A Tanács 2019. május 17-én hozta létre azt a jogszabályi keretet 40, amely leæ·ȱ £ȱ £ȱ àȱ àȱ £¤¤ǰȱ ¢ȱ ·£ȱ ¤£àȱ ·£·ȱ
vezessen be az olyan kibertámadásoktól 41 való elrettentés és az azokra való
¤¤ȱ ··ǰȱ ¢ȱ ûæȱ ¢·ȱ ȱ £ȱ ȱ ¢ȱ ȱ
tagállamai számára, beleértve a harmadik államok vagy nemzetközi szervezetek ellen irányuló kibertámadásokat is.
Ez ȱ£¤¢ȱȱȱæȱȱ£ȱæ·ȱ£ȱȱ£¤¤ǰȱ
hogy szankciókat vessen ki olyan személyekre vagy szervezetekre, akik vagy
¢ȱ ¤¤·ǰȱ ȱ Ç·ȱ ¤¤·ȱ æǰȱ
ȱ ǻ¢Ǽȱ ·£û¢ǰȱ i vagy anyagi támogatást nyújtanak ilyen
¤¤£ǰȱ¢ȱȱǻ¢Ǽȱ£ȱ¢·ȱàȱã£ÿãǯȱ
£àȱæȱȱ¤¤ȱ£ȱ¢ȱ£·¢ȱ·ȱ££ȱolatban álló személyekre és szervezetekre is.
A korlátozó intézkedések személyek esetében az EU-ba való beutazási tilalmat, illetve személyek és szervezetek esetében egyaránt vagyonieszközbefagyasztást foglalnak magukban. Emellett uniós személyeknek és szerveze-

39
æǰȱȱ·£ȱ¤ȱȱ¤ȱǻ ǼȱŘŖŘŖȦŗŗŘŝȱ¤£ȱǻŘŖŘŖǯȱøȱřŖǯǼȱ£ȱ
àȱ ¢ȱȱ ¤ȱ ¢æȱ ¤¤ȱ ȱ ¤£àȱ·£·æȱ £ààȱ
ǻ Ǽȱ ŘŖŗşȦŝşŝȱ ¤£ȱ àÇ¤¤àǯȱ https://eur-¡ǯǯȦegal-content/HU/
Ȧ ȦǵƽǱřŘŖŘŖŗŗŘŝǭƽ ;
https://www.consilium.europa.eu/hu/press/
press-releases/2020/07/30/eu-imposes-the-first-ever-sanctions-against-cyber-attacks/
40 ȱ ¤ȱ ¤£ȱ £ȱ àȱ ¢ȱ ȱ ¤ȱ ¢æȱ ¤adások elleni
¤£àȱ ·£·æǯȱ https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7299-2019INIT/hu/pdf ǻȱ ¤£ȱ ·ȱ ££ȱ ȱ ãæȱ ȱ ¤£ȱ Śǯȱ ·ȱ £ȱ śǯȱ ·ȱ
említett természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek jegyzékét).
41 ȱ£àȱ£ȱ¤¢ȱ¤ȱ£àȱ¤¤ǯȱ¤ȱæ:
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7299-2019-  ȦȦȱǽŗǯȱȱŗǼȱ·ȱŘǼȱǾ
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teknek tilos a jegyzékbe vett személyek és szervezetek rendelkezésére bocsátaniuk pénzeszközöket.

A kiberdeviancia legfrissebb állapota a 2020. évi IOCTA-jelentésben 42
és az Europol dokumentumában 43 kiemelt fenyegetettségek alapján
æȱ ¤ȱ ǰȱ ¢ȱ ȱ ǻŘŖŗŞ–ŘŖŘŖǼȱ ȱ ÿã£·ȱ gfontosabb formái az EMPACT 44 £ȱ£ǰȱȱã£æǱȱ·ûæȱ
ÿã£·ȱǻ¢ȱȱǼǰ ¢ȱȱ£¡¤ȱ£¤¤¢¤ȱǻȬ
ȱȱ¡ȱ¡Ǽǰ pénzforgalmi/fizetési csalás ǻ¢ȱǼǯ 45
A legfrissebb, 2020. évi IOCTA- ǻInternet Organised Crime Threat Assessment) jelentés 46 £ȱ ȱ ÿã£·ȱ ȱ ǰȱ ȱ øàǱȱ £ȱ
æȱ ø¤¤ȱ ȱ ÿã£·ȱ ǮȄȱ £ȱ ȱ ÿã£·ȱ ába
beépül. A Covid–19-¤¤ȱ£·ǰȱ¢ȱȱÿã£æȱ¢ȱhasználják ki
ȱ ¤ȱ £¤¤¤Ǳȱ ȱ ÿã£·ȱ ¤ȱ ·£æȱ ¤ȱ ø¢ȱ ódosították, hogy illeszkedjenek a világjárvány „narratívájához”, a szervezett

42
https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/internet-organised-crimethreat-assessment-iocta-2020
43 How COVID-19-related crime infected Europe during 2020. Europol, 11 Nov 2020.
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/how-covid-19-related-crimeinfected-europe-during-2020
44 ¤ȱæȱ ¢ȱ¤¢¤Ǳȱ£ȱȱȱ·£ȱ¤£ȱ£ȱàȱÿã£·ǯ
In: Gaál Gyula – £ȱ ¤ȱ ǻ£ǯǼǱȱ ¤¢ȱ ȱ Ǯ£¤ȱ ¤£Ȭ·£ȱ
¤£Ȅȱ Çÿȱ ¤¢ȱ ¤àǯ Pécs, 2014, 127–ŗřŚǯȱ ǯȱ ǽ·ȱ ¤æȱ ¤¢ȱ
ã£·¢ȱǯǾ
45 2020. június 5-·ȱ ȱ û¢£ȱ ȱ ȱ à¤¤ȱ £ȱ ã·ȱ ǻ£ȱ
Európai Unió Tanácsa és az Európai Tanács) tájékoztatta a minisztereket a szervezȱÿözés elleni küzdelemre vonatkozó 2019-ȱ àȱ £ȱ ȱ ǻǼȱ Çȱ
·¢æǰȱ ¢øȱ ã££·ȱ £ȱ ȱ – ·¤ȱ ·ȱ ¢ȱ ã·ȱ Çÿ dokumentumát. https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7623-2020-INIT/en/pdf
46
£ȱ ȱ¢ȱ·¢£æȱȱã£Çǰȱ¢ȱãȱȱ·ûȱæȬ
ûȱ ÿ·¢ǰȱ ȱ ãȱ ÿ·¢ȱ ȱ ·ǰȱ ¢ȱ ·¢£æȱ ã£eûæȱ·¢ȱ¢ȱã£ãǱȱǼȱ¤£ǲȱǼȱû£ȱ-mailekhez kapcsolódó visz£··ȱ ǻǼǲȱ Ǽȱ ø¢£ȱ Ǯȱ Ȅȱ £¤¤ǲȱ Ǽȱ ¤ȱ
ȱ ÿ·¢ǲȱ Ǽȱ Ǯ¢ȱ Ȅȱǻȱ ·£¤ȱ ǰȱ ȱ·£o¤ȱ ÿ·¢ȱ ¢ȱ û¢ȱ ã£ãȱ ÿ·¢Ǽǯȱ ¤ȱ æbben
£ȱ Ǳȱ££ȱÿã£·ȱ£ȱǯȱ Ǳȱ£ȱ ȱǻ£ǯǼǱȱȱÿû¢ȱ¤¢ȱ
·ȱ £ȱ ǯ PTE ÁJK–MTA TK, Pécs–Budapest, 2019, 141. o.; Nagy Zoltán András –
Mezei Kitti: Pénzmosás a kibertérben. ¤àȱ·ȱ ǰ 2018/2., 26–27. o.; továbbá 1ȱ
·ȱŘŖŗŜǯȱ·ǯ Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás Pénzmosás Elleni Információs Iroda, Budapest, 2016. https://nav.gov.hu/data/cms435751/Eves_jelentes___2016.pdf
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bÿã£æȱ ȱ ȱ ¢ȱ £¤¤ȱ ȱ –19-járvány által kiváltott
válságot, tevékenységeiket és módszereiket az új helyzethez igazítva. 47
Az Europol a 2020. november 11-i dokumentumában tekinti át, hogyan feræ£ȱȱà¤ȱȱ–19-¤¤¢ȱȱÿã£·ǯ
Mindkét instrumentum hangsúlyozza, hogy a Covid–19 számos területen a
¤ȱ ¤àȱ ·¤ȱ æã··ȱ £ǰȱ £ȱ ¤ȱ ø¢Çȱ £ȱ tȱ £àȱ ȱ £¤¤ȱ æȱ ã·ǯȱ ȱ ŘŖŘŖȱ olyamán a Covid–ŗşȱ ÿã£·ȱ ¢ȱ ¤ȱ ¤£ǰȱ ȱ ¢ȱ atos¤ȱãȱȱÿã£·ȱ¢ȱtípusainak hatását.
Aǰȱ·¤¢ȱ¤ǰȱȱǮ¢·Ȅȱ£æ 48 £ȱøȱ¢ȱ·æǱ
1. A korábbi évekhez hasonlóan folyamatosan növekszik a gyermekek sze¡¤ȱ¤£¤¤ȱǻȱ¡ȱȱǼ ã£Çæȱ¢ȱnynyisége, a Covid–19-¤¤ȱ ·ȱ æȱ ·ȱ ·ȱ Ǯ·£ÿȄȱ ȱ ȱ ¢rȱ £¡¤ȱ ¤£¤¤ȱ ·æȱ ã£Ç·ǰȱ £ȱ ¤ȱ ȱ ø¢ȱ
ȱ ȱǱȱ ȱ ¢ȱ ãȱæȱãȱǰȱ£·ȱȱ ¤ȱ
£àȱ £¡¤ȱ ¤£¤ǰȱ ȱ £¤¤¢¤ȱ ánti kereslet
ã·ǰȱ ȱ ȱ Ç··ȱ æȱ ¢·ǯȱ £·ȱ gȱȱ¢ȱ£¡¤ȱ¤£¤¤ȱ£àȱ¤ȱ lȱã·æȱ £¤ȱ£¤ǯ 49 Olyan jelentések is érkeztek, amelyek szerint Zoom-beszélgetések feltörésével céloztak meg pornográf
tartalommal kiskorúakat. A blokkolt gyermekpornográf oldalakra való bejelentkezéssel kapcsolatos kísérletek száma szintén emelkedni látszik.
2. ȱ·¤ȱȱ¢ȱȱ££ȱÿã£·ȱ·ȱÿãæȱ
sz¤ȱ·£·ȱ·¢ȱãȱȱǻǮ¤£àȱ¤ȄǼǯ
3. ȱ ȱ ·£·£ȱ £·ȱ ¤ȱ ·ȱ æǰȱ ¢ȱ ȱ ȱ
ã¢ȱ·æȱǰȱȱȱÿã£·ȱȱ£¤¤ȱ(CyberȬ

47 ¤ȱ æȱ ¢ȱ ȱ ȱ – how COVID-19 will shape the serious and
organized crime landscape in the EU. Europol, 30 April 2020. https://www.europol.
europa.eu/publications-documents/beyond-pandemic-how-covid-19-will-shape-serious-andorganised-crime-landscape-in-eu
48 A koronavírus-járvány, illetve a karantén kriminogén veszélyeit értékeli továbbá tanulmányában Nagy Zoltán: A karantén kriminogén veszélyei. ûæȱ£ǰ 2020/2., 93–98. o.;
és Dornfeld László: A koronavírus-¤¤¢ȱ ¤ȱ ȱ ÿã£·ǯȱ ȱ ȱ ǰ 2020/2.,
193–204. o.
49
¡ȱ ȱ – ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ¡ȱ ȱ ȱ ȱ
COVID-19 pandemic. Europol, 19 June 2020. https://www.europol.europa.eu/publicationsȦ¡-isolation-offenders-and-victims-of-online-child-¡-abuse-duringcovid-19-pandemic
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4.

5.

6.

7.
8.

ȬȬaȬǲȱ Ǽ Ç··ȱ ȱ ÿãæȱ ã¢ȱ anak végre célzott támadásokat. A haszon megszerzése a legtöbb szerve£ȱ £¤¤ȱ æȱ ·Ǳȱ £ȱ ·ȱ ȱ £·¢ȱ £ȱ ··ȱ ȱ ¤¤ȱ¢ȱæȱ¤àǰȱȱ¤ȱ£¤¤·ȱínálja ǻǰȱȱ– ȱȱȱǼ az ennek eléréséhez szükséges
cselekményeket, amelyeket tételesen beárazva terjeszt.
£ȱø¢£ȱ ȱ ȱ¤ȱǻ -cserés támadás) az egyik legfonȱ øȱ ȱ £ȱ øȱ ¢ȱ ·ǰȱ ¢ȱ æȱ £·ȱ o£ȱ·ȱæȱ¢ȱȱȱÿûã£·ȱ·£·æǯȱȱ ȱ ȱcsa¤¤ȱȱÿã£æȱȱ£¤ààȱ– anyagai haszonszerzés céljából –
célzott adathalászattal szereznek meg érzékeny adatokat, amelyek fel£¤¤¤ȱ¤ȱÿ·¢ȱãnek el. 50
Az online befektetési csalások terjedése Európa-szerte nem feltétlenül új
·ǰȱȱȱÿûã£·ȱ£ȱ¢ȱȱ¤ȱÇǰȱȱ
az áldozatok esetenként az életük során megtakarított összes vagyonukat elveszítik olyan szervezett ÿã£æȱ ȱ ·¢·ȱ övetkeztében, amelyek kiberelemeket építettek az általuk elkövetett csalási cselekményekbe.
£ȱø¢£ȱǮ¤¤¢Ȅȱÿã£æȱ·¢·ȱ¤ȱȱÇǱȱȱ
Çȱ¢ȱ£ȱæ·ÿȱ¢·ȱ·æ£ã£ãǰȱ¢à¢£·£ȱ·ȱ
·£·û¢ȱ ·ȱ £·ȱ ǻȱ ·ȱ Ǽȱ – beleértve a hamis
„otthoni koronavírusteszt-készleteket” és az állítólag hatékony oltásokat.
æȱ £ȱ ȱ ·Ç·¢ȱ ·ȱ ¢à¢£¤ȱ ȱ ãȱ ø¢evezett „fosztogatásos” cselekmények száma.
ȱ ·ȱ ·¤øȱ ¤¢ȱ ȱ ÿã£·ȱ ȱ ékenységek széles skáláján jelentek meg, ideértve az adathalász kampányokat 51, a ransomware-t 52, a rosszindulatú programokat 53 és az üzleti

£ȱãæȱ£ȱ¤£ȱ¢ȱ¤ȱ·ȱÇ·ȱ··ȱ££ȱȱ·tȱ ȱ ǻ·¤ȱ £àǰȱ £¤£æȱ ȱ ǰȱ ¢à£¤£¤ǰȱ ¢·ȱ £·¢ȱ aǼǯȱ ȱ £¤ȱ ȱ ¤£ȱ £ȱ ¤¢Ç¤ǰȱ ȱ £ȱ ãæȱ ȱ ¤ȱ ££ȱ
adatok segítségével megszemélyesíti a telefon valódi tulajdonosát, és a sértett telefonszolgáltatójánál „új” SIM-¤¢¤ȱ·¢ȱ¢ȱ£¤ȱǻ·¤ȱȱ¤¢¤ȱȱ£ûéȱ ·£û·ȱ Ǽǰȱ £¤ȱ £ȱ æȱ ¤ȱ ·æȱ Ǯ·Ȅȱ  -kártya inaktiválódik, a
telefonszám pedig aktívvá válik az „új” SIM-kártyán. A csaà¤ȱ·æȱǮøȄȱ -kártyára érkeznek meg a biztonsági, autentikációs sms-ǰȱ·Ç·ȱǻ·¤ȱȱ£¤£æȱàǼǯ
51
A ȱet – ȱȱÿûã£æǰȱȱȱ¤£ȱ·æȱ– a legkiemelæȱ ¢·ȱ ã£ãȱ Çǯȱ £ȱ lül – különös tekintettel az adathalászatra – a
ÿã£æȱ ¤£ȱ ·¤ȱ £ǰȱ £ȱ ¢ûÿãȱ ¤ȱ ÿã£æǯ
50
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e-ȱ £·¢£æȱ ¤¤ȱ ǻȱ ȱ ǰȱ 54Ǽǯ
Rosszindulatú programok jelentek meg olyan tipikus doméneken, amelyek
a pandémia æ£¤ȱ £¤ȱ ǻ·¤ȱ ¤¤ȱ ¤àǼȱ àkonferencia-szoftverekhez kapcsolódnak. 55
9. Az egészségügyet és az egészségüggyel kapcsolatos szervezeteket szintén ransomware-támadások célozták meg, ezek tendenciája 2020 második negyedéve környékén csökkent. Egyes gyógyszerek egyes európai
¤Çà£ȱã·æȱ¤¤ȱ£ǯ
10. ȱ·¤ȱȱ£ȱ·ȱ£ȱæ£ȱ£·æ··ȱ¢oȱ ¤ȱ £ȱ ø¢£ȱ æȱ ¤ȱ ·ȱ ¤£ȱ ǯȱ £ȱ
2020 májusa után átalakult: æȱ ȱ ¤¤¤¢ȱ ȱ nȱ æȱ Ǯȱ  Ȅǰȱ ã£û·-elméletek és az állami intézmé¢ȱ·æȱ¤ȱ¤àȱ£¤ǯ
Az IOCTA-·ȱ ȱ ǰȱ ¢ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ÿã£æȱ £¤ȱ ¢ûtÿã·ûǱȱû£ȱ·¢·ûȱejlesztik, jobb biztonsági megoldásokat
·Çȱȱȱ··ǰȱ¢ȱȱÿûã£æȱ£ȱȱã·ȱ¢oȱ æǯȱ ȱ ¤ȱ £¤ȱ £·ȱ £Çȱ ȱ ÿã£æȱ ¢omon követését 56.

·£ȱ¤¤ȱ£æǱȱ£ȱû£ȱ£·ȱ·ȱ¤ȱ££ȱȱ·ȱǻȱ
kritikus infrastruktúrák is). Az egyik legkritikusabb fejlemény az áldozatok fizetésre kény£Ç··ȱ øȱ àǱȱ £ȱ ãæȱ ££ȱ ¢æ£ǰȱ ¢ȱ ¤£k az áldozatok
ellopott – érzékeny vagy éppen kompromittáló – adatait.
53 £ȱãæȱȱ¢¤¢ȱȱàȱȱȱ¤ȱ¤ægrammá alakították át, a rosszindulatú programok e fejlett formái a legnagyobb veszélyt jelentik az Európai Unióban, különösen azért, mert az ellenük való hatékony küzdelmet megne£ÇȱȱȱÇȱ·ȱæÇæȱǯ
54 ȱ ¤àȱ ¢£ȱ ·æ£ȱȱ ·ȱ ·¤¤ǰȱ ·ȱ ¤ȱ £¤¤ȱ à¤¤ȱ
terelni a banki utalásokat. A BEC-csalások között a járvány kibontakozásával új módszerek is
Ǳȱ£ȱȱ¢ȱǻǱȦȦǯ¢ǯǼȱàȱ¤£ǰȱ¢ȱȱ
koronavírussal kapcsolatos témák csak március második-harmadik hetében 463 százalékkal
szaporodtak. A CB Inȱ ·ȱ £ȱ ȱ ¢ȱ ¢ȱ ȱ ¤¤¢ȱ ûã£æǰȱ
üzleti e-mailekhez kapcsolódó online visszaélések, miközben a védekezés egyre drágább és
bonyolultabb feladat. https://www.cbinsights.com/research/report/reopening-office-techwork-post-covid/
55 ȱ·ȱ£·æȱæȱȱǮȄȱ¢ȱȱǮȄȱ£àȱ£àȱ¢ȱ£ȱa£àȱ ·ȱ £¤àǰȱ£ȱ æȱ ·£ȱ¤ȱ Çøȱ ÿã£·ȱ aȱǻ·¤ȱ¤¢ǰȱ£øȱǰȱȱǻàǼȱ ¢).
56 ¤ȱæȱȱ·Ǳȱȱ¤ȱ·ȱȱààȱ·£ȱÇ¤ǯȱ : Mezei
ȱǻ£ǯǼǱȱǯȱǯȱŗŜş–186. o.
52
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ȱ ÿã£·ȱ ȱ ææȱ ·¤ȱ ·nyabb megoldása érdekében az információk megosztása áll a stratégiai, taktikai és operatív
¤£ȱã£·¤ǰȱûûȱȱÿã£·ȱ·ȱÇ¤àǯ
ȱ·¢ȱ¤¤ȱ¤ȱȱȱæ£·ȱǻ¢·ȱ·ȱ££etek képzése), a tudato¤ȱ·ȱȱ¤·Ç·ȱǻȱÿ·¢ȱûãã£æȱ
ûȱȱÿûã£æȱ£ȱ·ȱ£ȱ·ȱȱÿ·¢ȱ
kiberelemét, és reagálni rájuk) 57, továbbá a jelentés felhívja a figyelmet az
ȱã£ãȱ£¤Çà·ȱÿã£·ȱȱ¤ȱǻ -CAT) is.
£ȱàȱàȱ £¤ȱt¢ã·ȱǻ Ǽ 58 2020. április 2-án
közzétette legfrissebb dokumentumát: tȱȱ£¤Çà·£¤ Ȭ
£æȱȱǻȱ¢ȱȱȱǲȱ Ǽȱ·ȱȱÿûã£æǰȱ
£¤£¤¤ȱ £ȱ ǻ ȱ ǲȱ ǲȱ ¢Ǳȱ ǰȱ ǰȱ ȱ
¤Ǳȱ£¤£¤¤Ǽȱã£ãȱ¢ûÿã·£ǯ 59
E dokumentum célja a CSIRT-ȱ·ȱ£ȱȱã£ãȱ¢ûÿã·ǰȱȱ
az igazságszolgáltatással való kooperáàȱ¤¤ȱȱÿã£·ȱȱ
küzdelemben:
 ȱ££ǰȱǰȱȱ·ȱ¤ȱ¢ûÿã·ȱÇ¤àȱ
való tájékoztatással;
 ȱ £ȱ ¤ȱ ¤¢¤ȱ £Ç¤¤ȱ ·ȱ£ȱ ¢ûÿã·ȱ
további fokozására vonatkozó ajánlások megfogalmazásával. 60

£¤ȱ ȱ æȱ t¢·£·ȱ £££·ȱ ûȱ ȱ ¢ȱ ȱ ȱ ÿ·¢ȱ ûǯȱ Ǯǳȱ ûȱ ȱ £¤Çà·ȱ ÿã£·ȱ £àȱ £¤ȱ t¢·£·ȱ
¤à£ȱ ¤Ç¤¤ǯȱ ȱ ¤à£ȱ ·£¤¤ȱ £ȱ àȱ àȱ ¤¤ȱ ã·ȱ æ·£Çæȱ £ǰȱ ȱ
ȱȱàȱ£·¢£·ȱÇ·ǯȱȱ ¤à£ȱ¢·£ȱ¢ȱ¢ȱ¤¤£ȱǰȱȱȱ·ȱ
ãȱ ÿ·¢ȱ ȱ ȱ ¢ȱ Çǰȱ ¤·£ȱ £ȱ û¢·£·ȱ ȱ ·ȱ
ȱ¢¤ȱȱæȱ¢ȱ··ȱ¤ǯȱǽǳǾȱŘŖŗŞȱ¤ȱ···ȱ– £ȱ
û¢·£·ȱ¤à£ȱ¤¤ȱ– ȱ¢ȱÇà¤ȱ££ȱȱ·£ȱȱ£¤Çà·ȱÿã£·ȱȬ
£àȱ Çà¤ȱ ¤à£ǯȄȱ Lajtár István: i. m. 47–śŘǯȱ ǯȱ ·ȱ ·àȱ ¤¤ȱ ȱ æ¤ȱ æȬ
ügyészség kezdeményezésére felállított kiberkontaktpontok ·£·¢ǰȱȱ¤ȱȱæû¢·£·ȱ
ȱ ÿã£·ȱ £àȱ ·£·ȱ ȱ æǲȱ £ȱ ¢¤ȱ ȱ æȱ
t¢·£·ȱ£ȱ·£ȱû¢·£ȱ££ȱȱȱȱ·£¤¤ǯ
58 Az ENISA a hálózat- és információbiztonsáȱ àȱ £·æȱ ã£ȱ ǯȱ
https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/enisa_hu
59
Roadmap on the cooperation between CSIRTS and LE. December 2019.
https://www.enisa.europa.eu/publications/support-the-fight-against-cybercrime-roadmapon-csirt-le-cooperation
60
Fontos emellett áttekinteni az ENISA ȱ ȱȱȱȱȱ ȱ
 ȱ ȱ  Çÿȱ ¤ȱ ǯȱ https://www.enisa.europa.eu/publications/supportthe-fight-against-cybercrime-tools-for-enhancing-cooperation-between-csirts-and-le
57
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Álláspontom szerint ennek alapján hazánkban megfontolásra javasolható egy olyan
ȱ·£¤ǰȱ¢ȱæ·ȱ£ǰȱ¢ȱȱ£¤Çà·£¤-incidens£æ ȱȱûæ¤¤ȱ·£ȱ æȱ¤ȱ¤ȱ£ȱǻ¢omozó hatóság, ügyészség, bíróság) közös részvételével valósítsanak meg képzést,
szakmai tréninget61 a vonatkozó – ÿ·¢ǰȱ £¤ǰȱ øǰȱ ktuális fenyegetettségek, nehézségek, várható tendenciák – területén.62

·£àǱȱȱȱ¤ȱ·ȱ£¤ȱ£û··
Az Európai Unió tagállamainak – és az Európai Unión kívüli államoknak –
ûãã£æȱ£ȱ·ȱȱ£ã£ȱÿûã£·ȱ£ã£ãȱ·£·ȱ
¢ȱ¤¢ȱ ȱ£ã£ȱ£¤øȱ ÿ·¢ȱÇ·éǰȱ£·ȱ¤àȱ£·ȱ·¢ǯȱ£ȱàȱ¤ȱȱæȱ¤àȱ
£¢Ç·ȱ£àȱȱǻȱȱ  63) ajánlásai alapján
úgy határozott, hogy kiegé£Çæȱ¢£æã¢ȱ·£Çȱȱȱ¢£·y£ǰȱ£ȱæ·£ÇæȱȱŘŖŗŝȱ£·ȱ£æãȱǯ 64
ȱ ȱ ¢£·¢ȱ £ȱ £¤ȱ ¢··ÿȱ ã·ǰȱ ȱ
æøȱ£¤Ç¤ȱæ·ȱ·ȱ£ȱàȱ£ȱȱ¤áȱ£¤à¤ȱæȱÇàǯ

61 £Çȱ£ȱȱãȱ£ȱȱ·¤¤ȱàÇȱǻȱû¢i£·ȱ ¤ȱ ãȱ ã£ãȱ ȱ æȱ t¢·£·ȱ ·ȱ £ȱ   ȱ æàȱ ·£··ȱ
megszervezett) sikeres szakmai tréning, amelynek szervezési folyamatában e háromszerves
ȱ ¢ȱ ·ǯȱ ¤ȱ æȱ £¤ȱ ȱ– ȱ £Ǳȱ £·t¤àȱ·ǰȱ¢ȱȱæǰȱ£ȱû¢·£ǰȱȱÇàȱ·ȱãȱȱû¢ǯȱt¢·£ȱ
ǰ 2020/1., 57–65. o.
62
A szervezeten belülȱ·ȱÇûȱ·£·ȱȱæȱt¢·£·ȱȱȱø¢ȱ¢£ǯȱ
A hazai és külföldi jogalkalmazók, jogászok számára indított egyetemi képzések közül a
ȱȱ ȱ  ȱÿã£·ǰȱàȱ·ȱ·£¤ȱȱ£¤£ȱǻȱ
Cybercriǰȱ ȱ ȱ ¢ȱ Ǽȱ ȱ ¢ÿȱ £¤¢øȱ ¤·£·ȱ
szak megvalósítása. Ezen kívül aktuális hír, hogy a 2020–ŘŖŘŗǯȱ ·æȱ £ȱ  ȱ  ȱ pképzésében elindul a kibernyomozó és az informatikai nyomozó szakirány, a kibertérben
elköveteȱ ÿ·¢ǰȱ £¤Çà·ȱ ÿ·¢ȱ ¢£¤¤ȱ £àȱ
szakemberek felkészítésére.
63 2012-ben munkacsoportot hoztak létre a kérdések megvizsgálására, amely átalakult a
ȱȱ ǰȱ·ȱ¢ȱŘǯȱ·£Çæȱ¢£æã¢ȱ¤¤ȱavasolta. A tárgyaláȱŘŖŗŝȱ£·ȱ£æǰȱ¢ȱ·¢·ȱãȱȱ£·£öveget készítettek, ezek célja a nehézségek kezelése.
64 Miskolczi Barna – Szathmáry Zoltán: ûæȱ··ȱ£ȱ¤àȱ¤ȱ– ·ȱ
inǰȱȱǰȱ£¤ǯȱHVG-ORAC, Budapest, 2018, 188. o.

64
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£ȱ ȱ ¤£¤ȱ £ȱ ȱ £¢Ç·ȱ £ȱ ȱ ÿkmény számára fontossá tették – æȱ ȱ £àȱ £ȱ ã£ȱ ÿã£·ȱ ÿã£··ȱ¤£¤ǰȱ££ȱà¤ȱȱ·ȱ¤Ç¤ȱȱÿûã£ést – tekintetȱ£ȱȱ¤ȱ·ǯȱȱÿ·¢ȱ¢£¤¤£ǰȱȱûæárás megindításához kapcsolódó és ezek szempontjából kardinális számos elektronikus bizonyítékot egyre több esetben – £ȱ¢ȱãæȱ£Ç¤¤ȱ£¤ȱ
alæȱ æ£æȱ ¤ààȱ £ȱ £ȱ -mailek tartalmáig – egy másik or£¤ȱ ¤ȱ ¢ȱ £¤ǰȱ ȱ ȱ ȱ ÿ·¢ȱã·ǯȱȱ i£¢Ç·ȱ£¤àȱ¤ȱæȱà¤ȱ·ȱ¤Çȱÿûã£·ǯ
Ǯ£ȱȱæ·æȱæȱ£¤ȱ·£·ȱȱȱ·¢ȱ£Ȭ
¤£¤¤ȱæ·ȱæǰȱ·£ȱȱ£¤¢£¤ȱÇ¤ȱ£ȱǯȱ
ȱ·¤ȱȱ££ǰȱ¢ȱ£ȱȱ£¤ȱȱȱȱûȬ
æȱ ¢¤¤ȱ ¤ȱ ȱ ¤ȱ £û·ȱ ¤ȱ £ȱ ·¢ȱ
£¤£¤¤ȱ£Ç¤¤¤ǯȱȱ¤ȱ£ȱ¤ȱã£ãȱ£ã£ȱÿȬ
û¢ȱ¢ûÿã·ȱ£¤¢£àȱȱ¤ȱ ·ǰȱȱȱ¢ȱ
£¤£àǰȱ·Ȭ ·ȱ··¤ǰȱ¢ȱ£ȱ£ȱàȱ¤ȱøȱ·ȱȱȱ
£øȱ¤ȱæȱæǯȄ Ŝś
A Budapesti Egyezmény Bizottsága – e jelenségre válaszul – egy második
¢£æã¢ȱ ȱ ȱ ȱ ¢£·¢£ǰȱ ȱ ·ȱ ¢ȱ özött a már említett nehézségek kezelése. A bizottság az elmúlt két évben öt
£·ȱ ȱ £ã·ȱ ǯȱ £æȱ ȱ £·æȱ ãȱ
megbeszélést, vitát folytattak, a többi között a 2019. novemberi Octopuskonferencián. 66
Az Európai Bizottság 2018-as jelentése megállapította, hogy Ǯ£ȱã£ȱ£¤ȱ
ãȱ ȱ ȱ ¤ȱ ¤¢øàȱ ·ȱ £ȱ £ȱ ǽǾȱ £¢Ç·£ȱ
àȱ ££¤··æȄ Ŝŝ. Az államok területi joghatósága és az adatok országhatárokon ¤ȱã·æȱ£¤¤ȱ·ȱ¤¤¤ȱàȱæȱȱàȱȱ
ÿûã£·ǯȱ¤ȱȱȱÿûã£æȱ£ȱȱȱ¤ǰȱȱ¤aàȱ £ȱ ȱ ¢ȱ £ȱ ȱ ¤ȱ ·æȱ ·ȱ æ£æȱ ¤ȱ – így fogalmuk
sincs arról, hogy hová kell fordulniuk a kérés benyújtásához. 68

£àȱ Ǳȱ£ȱȱ£¢Ç·ȱ££··ȱæ£ÿȱ·¤ǯȱt¢·£·ȱ
£ǰ 2018/3., 116–159. o.
66 Octopus 2019: Cooperation against Cybercrime. 20-22 November 2019, Council of Europe,
Strasbourg. https://www.coe.int/en/web/cybercrime/octopus-interface-2019
67
https://eur-¡ǯǯȦ¡Ȧ¡ǯǵƽǱŘŖŗŞǱŖŗŗşǱ Ǳ Ǳ
68
https://www.crossborderdataforum.org/budapest-convention-what-is-it-and-how-is-itbeing-updated/
65
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Jelen tanulmány írásakor még folytatódnak a tárgyalások a második kiegé£Çæȱ ¢£æã¢æǰȱ ŘŖŘŖȱ ·ȱ £Ç¤ȱ ȱ ¢£æã¢ȱ
tárgyalásait. 69
ȱȱ£àȱǻŘŖŘŖǯȱȱŗŖǯǼȱ¤ȱ¢ȱæȱkezésre összpontosít 70:
1. Nyelv.
2. Videókonferencia.
3. Közös nyomozó csoportok és közös nyomozások.
4. £ȱæ£æȱ¤à£ȱã·æȱã£ȱ££¤··ǯ
5. ûãȱ¤£ȱ··¢ȱ¤ȱ£ȱȱ¢ȱæ¤Ç¤ȱ·ekében.
6. Doménnév-regisztrációval ȱ¤àȱ··ȱǻq Ǽǯ
7. ȱ ¤ȱ £¤Çà·ȱ £ȱ ã·æȱ ¢ȱ ££¤··ȱ ·£¢£ȱ
·ȱǻq Ǽǯ
8. ûæ·ȱãããȱ·¢ȱǻ¢ȱȱȱǼǯ
æȱ £ȱ ¤ȱ -, illetve elismerték volna a kiberspecifikus jogszabályok
£û···ǰȱȱà¤ȱ£ȱȱ¤¢ȱûæȱ£·eȱ £ȱ ȱ ÿã£·ǯȱ ȱ ·æȱ ûæȱ £·ȱ ÿã£·ȱ àȱ £¤ȱ £ȱ ãȱ ·¤ȱ £ǰȱ ȱ ¢ȱ
meg tudott oldani.
£ȱ ¤àȱ àȱ æ··ǰȱ ¢ȱ ¢¤àȱ ¢ûȱ ¤ȱ ȱ
ÿã£·ȱ æã··ȱ ǰȱ £ȱ ȱ £¤¢ȱ ·ȱ £¢ȱ ȱ
··ȱ £··ǰȱ £·ȱ £û··ȱ ¤ȱ ȱ £¤Ç¤Ȧÿãzésre vonatkozó jogszabályok módosítása.
ȱÿã£·ȱȱ££¤ȱ¢æȱ£·¢ȱǰȱȱ£¤Çà·ȱ·ȱ
a hálózat egyre nagyobb mértékben vesz részt olyan létfontosságú ágazatokban, mint a nemzetvédelem és a közegészségügyi 71 ǻ£·¢¢£Ǽȱ£ǰȱ
Ç¢ȱûȱȱæ·ǰȱ¢ȱ ȱ¤¤ȱÇ¤ȱ··ȱȱ
közegben is manipulálják a számítógépeket, hálózati rendszereket.

69

Az ütemezést lásd részletesen https://www.coe.int/en/web/cybercrime/t-cy-drafting-group
Lásd részletesen https://rm.coe.int/provisional-¡-of-provisions-2nd-protocol/1680a0522c
71 ·¤ȱȱ ȱǻ¢ȱǰȱ¤ȱȱàǰȱ£ȱ¢ȱ£Çàȱ¤æǼǰȱ
¢ȱ ȱ ·£û¢ȱ £ȱ Çûȱ ¤¢£ȱ ·ȱ ¤£ȱ ¢¤ȱ ·£ȱ ǻ·¤ȱ
személyes adatok ellopása vagy zsarolóvírus telepítése). A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
Nemzeti Kibervédelmi Intézet a honlapján ã£ãȱ ȱ ã££·ȱ ȱ æ£·£ȱ ààȱ
riasztást és károskód-leírást. Például https://nki.gov.hu/figyelmeztetesek/riasztas/riasztasegeszsegugyi-intezmenyeket-erinto-emotet-terjesztesi-kampannyal-kapcsolatban/
70
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A tanulmány végkövetkeztetése egybecseng a témával foglalkozó szakemberek, £ȱ Barna ·ȱ £¤¢ȱ ¤ véleményével 72: a jogalkotás és a
£¤ȱæȱ¤àȱȱ£··£ȱȱ£¤¢£àȱã£ȱ·rtése elemi fontosságú, továbbá a dinamikus technológiai-társadalmi közegben
ûȱȱûæȱ¤¤ȱæȱ·£·¢ȱ£·ǯ

72

Miskolczi Barna – Szathmáry Zoltán: i. m. 208. o.
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ȱÿ££ȱûæȱ£¤¢£¤ ·ȱ
£¢Ç¤ȱ·£·
ȱ£¤¢-àÇ¤ȱæ

ȱÿ££ȱȱȱǮȱȄȱ·ǰȱ£¤ȱ··ȱȱȱ·ȱ¤ȱȬ
¤ȱ£ȱøȱ·£ȱ¤ǯȱ¤ȱ£ æȱ¤àȱÇ·ȱȱŗşşŝȬȱã·ǰȱ£Ȭ
àȱ ȱ ûæȱ ã·¢ã¢ȱ £àȱ ·£·ȱ ·¢ȱ ȱ àÇȱ ȱ àǰȱ
àȱŘŖŗşȬǯȱ ȱ¤¢ȱȱȱ£¤¢£¤ȱ¤··ȱøȱȱ£ȱÇ·Ȭ
ǰȱ ¢ȱ ¢¤£ȱ ȱ  ÿ££ȱ ¤£¤ȱ ·£·ȱ ããȱ æȱ ·Ȭ
¢£æǰȱ¢£ȱ¤¤Çȱǰȱ¢ȱȱàȱ·ȱ£ȱȬ
·æȱ£àȱȱ¤ȱȱ¤ȱ££ȱȱ£¤ȱ
·¤ǰȱÇ¢ȱȱ£¢Ç¤ ·£· ǯ

£æ
ȱ ÿ££ȱ ȱ ŗşşŝ-ȱ ûȱ ȱ ¢ȱ ûæȱ ã·¢ã¢ ŗ,
¤£ȱ ȱ ÿã£·ȱ £¤£¤ȱ ¤ȱ ¤ȱ ¤£¤ǰȱ £Ȭ
ȱȱ££ȱÿã£·ȱ£ȱ··ȱ·ȱ¢ȱ¤ȱ·ȱȬ
¤ǯȱȱÿ££ȱǮæ·Ȅǰȱ¤¤ȱ¤ȱ£ȱȱûæȱ
£¤¢£¤ȱ¢ȱàÇ¤¤ȱǰȱàȱŘŖŗş-ȱ¤£ȱȱÿ£Ȭ
£ȱ ã·¢ȱ ¤£¤ǯȱ ȱ ȱ £¢ȱ ¢ȱ à¤ȱ
ȱ ¢£¤ǰȱ ȱ £ã£ȱ £Ç·ȱ ȱ ȱ ·æǱȱ ȱ
££ȱÿã£·ȱȱû£ȱȱ£ã£ȱ¢£·¢Ȭ
ǰȱ ȱ ȱ àȱ ¤¢¤ȱ ȱ ã·ȱ Çàȱ ¤£Ȭ
ȱǻȱ·æȱ£ȱ·£ȱ£Ǽǯȱ
ȱ ¤£¤ȱ æȱ ȱ ûãã£ȱ ¢¤àǰȱ ¢ȱ ȱ ÿȬ
££-ȱ ¢ȱ ã£æȱ ã£ûȱ ¢ȱ ¢£ȱ ȱ ø¢ǯȱ ȱ
ÿ££ȱ£¤¢ȱ¤£¤ȱàȱûã£ȱȱ¤ȱÿã·ȱȱȬ
ø¢ȱ¤¤ȱȱ¢£¤ǰȱÇ·£·ȱ·ȱ¤ȱ£¢Ȭ

ȱûæȱã·¢ã¢æȱ£ààȱŗşŝŞǯȱ·ȱ ǯȱã·¢ ǻȱ¤Ǳȱ¤ȱǯǼȱŗřŝǯȱȗȱ
ŝǯȱȱ £ȱ ȱ ÿ££ȱ Ǯÿ·¢ȱ¢ȱ ã··ȱ ·ãȱ ¢ȱ – Ȭ
£¤ȱàȱ– ÿ£ã·ǰȱ¢ȱ·ȱȱ£ȱ£££·Ȅȱǻ¤¢ȱ·ȱ
ŗşşŝǯȱ ǯȱŗś-·Ǽǯ

ŗ
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¤ǰȱ¢ȱ¤·ȱȱ·ȱǮ··£Ȅǰȱȱ£¤¤ȱ¤£¤£ȱã·æȱÇûȱ£à··ȱ¤ǯ
£ȱ¤ȱȱÿ££ȱ·ȱȱ££ȱÿã£·ȱÇàȱ– ãȱ–
£··ȱÇûǰȱ¢ȱřřȱÇ·ȱ·ȱ£àȱøȱàȱ£¤ȱȬ
·¢ȱ £ûȱ ¢Çàȱ ¤ǰȱ æȱ £ȱ ȱ £¢Ç¤ȱ ·£·ȱ Ȭ
¤ǰȱ ¢ȱ ȱ £¤¢-àÇ¤ȱ ¤ȱ ȱ ¤ȱ ȱ ǯȱ ȱ
ø¢£ǰȱ ¢ȱ ȱ ÿ££ȱ ¤¢¤ȱ ·£Çȱ ¤ȱ ·ûȱ ȱ
Ç¤¤ȱ·¢ȱ¤ȱÇ¤ȱ£¤ȱ£ȱû¢ǰȱæȱ£ȱǰȱ¢ȱ
ȱ¤ȱȱàȱ£¤¢-àÇ¤ȱæȱ¤ȱûã£ǯȱûȱ£ȱø¢ǰȱ
¢ȱȱ¤¢ȱæȱ£ȱ£¢Ç¤ȱ·£·ȱ¤ǰȱ
¢ȱȱȱ···ȱ·ǰȱ£ȱã£ȱ£ȱȱ£¢Ç¤ȱǮȬ
-Ȅǰȱ¢ȱ·û·¢··ȱȱãȱȱÇȱÿã·ȱǻ·ȱ
ȱȱȱȱ££·Ǽȱ£·ȱ·ȱǯ

ȱ££ȱÿã£·ȱ·ȱȱÿ££ȱàȱã·
ȱ·
ȱȱÿã£·ȱ¢æȱ£ȱ·ǰȱȱ££ȱÿã£·ȱȱæ·ȱ
¤ȱæȱȱ¢¤¢ȱÿãæȱ·¢·ȱ·£·ǰȱÇ¢
Ǯ·Ȅȱǻ¤ȱ ȱ  ǯȱ£¤£ȱ¤ȱ¤ȱȱ·ȱȱȬ
¤¤Ǽȱȱæȱȱãǰȱȱ £¤£ȱ·ǯ Ř ȱ££ȱ ÿã£·ȱ
£ȱ ȱ ·¤ȱ ȱ Ǯàȱ Ȅȱ ȱ ¢¤¢ȱ ¤àǰȱ
ȱȱ£ȱȱæȱ¢ÿǰȱ¤ȱ¤£¤ȱȱ
ǯȱǮøȱ¤¤ǰȱøȱǰȱøȱ£ÿǰȱøȱ¤ǲȱ¢ȱ·ȱ£ȱàȱ·Ȭ
ȱ ¤£ǰȱ ȱ ȱ ££ȱ ÿã£·ȱ ¤àȱ ¢ȱ ȱ £ǯȱ ȱ
££ȱÿã£·ȱȱ·£ȱ¢ȱ¤£¤ǰȱ¢ȱȱàǰȱàǰȱ
£àȱ¢¤ȱ¤ǯȄ 3

ȱ££ȱÿã£·ȱȱ£·ȱæ£ãȱ£ȱ¢ûȱȱȱȱȱǯȱ£¤£ȱ
·ǯȱ ¤ȱ ȱ ȱ £·¢ȱ ãȱ ȱ ã··ȱ £¤ǰȱ ȱ ·£ÿǰȱ
¤ȱàȱ£ȱȱã··ǯȱà£ȱ £ȱȱȱ·ȱ
ȱ££ȱÿã£·ȱæȱÇ¤ȱ£ȱø¢£ȱǮ£¤£ȱã·¢Ȅȱ£·ȱ·ȱȱȱ
ȱǲȱ¢ȱȱã·¢£æȱ¤¤ȱã·ȱãȱ£æȱ£æȬ
·ȱ ȱ ·Ç··ȱ ¤¢àȱ Ǯ¤£¤Ȅȱ ¢ȱ ¤ȱ ·ȱ £¤¤ȱ ǻ££ȱ
ǰȱ·æȱ£¤·ǰȱøàǰȱ£ããǰȱȱ¤Çà£Ǽȱæ¤Ç¤¤ȱ·Ȧ¢ȱ
£¤¤ȱ £ǰȱ ¢ȱ £ȱ ¤Ç¤¤ȱȱ ã·¢ȱ û·ȱ ȱ ȱ ǯ
à£ȱǱȱȱ££ȱÿã£·ȱ·¤¢ȱ·¤¤àǯȱû¢ȱ£ǰ ŘŖŖŗȦŗŗǯǰȱř–ŗŜǯȱǯ
ř ¢ȱ ¤Ǳȱ ȱ ££ȱ ÿã£·ȱ ȱ ȱ £¤¢£¤ǰȱ ȱ ȱ ÿ££ȱ
ȱ··ȱ££ȱǰȱæ·ȱ¢£¤ǯ ȱ·£·ȱ·£ǯȱ ȱ ÁK
Ř

Ŝş

¢¢ȱ¢ȱ– ¤ȱ£

ȱ£ȱÿ££ȱ¤ȱ£ȱ·£ȱ– ȱ¤ȱȱ¢ȱ
ȱ·£¤£ȱȱ– £ȱ¤ȱûȱ£ȱȱ¢ãæǰȱ¢·Ȭ
·ȱæǰȱ¢£ȱ·£æǰȱ£¤àǰȱȱøȱȱ·ȱ
¤Ç¤ȱ ȱ ¢£àȱ à¤ǰȱ ȱ £ȱ £¤£¤¤ȱ £æȱ ǯȱ
Ǯ£ȱ¤àȱ£ȱȱøȱ·ȱȱ¤ȱ£ȱã£ààȱÿã£æȱ
¤à£ȱ·ǯ £ȱ¤ȱȱȱ£ȱ·ȱ£ȱã£ãȦããȱ£Ȭ
¤ǰȱ ȱ ¤ȱ ·ȱ £ȱ ¤ǰȱ ȱ ȱ ø¤ȱ ǯȱ ȱ ££ ÿã£·ȱ ¢ȱ
æȱ£·ȱȱ¢ȱ¤£¤ǰȱø¤ǯȱȱ¢ȱÿã£æȱȱ¤Ȭ
ȱ àȱ ã£ȱ ££ǰȱ ¢ȱ ¢ȱ ¤ȱ ÿã£æȱ ¤à£ȱ ÿãȱ
¢ûǰȱ¢ȱȱ·ȱ¢ȱ¤£àǯȱ¢ȱ·¢·ȱãȱǰȱ¢ȱ
Çȱȱ¤ȱû£ȱ¤£¤ǰȱȱã·¢ȱûã£Ȅ – ¤ȱȱȬ
£ȱ ã££¤ȱ¢ȱ££ȱÿã£·æȱ£ààȱ£¤à¤ǯ 4
ȱ ££ȱ ÿã£·ȱ ··ȱ ¤ȱ ȱ £ǰȱ ȱ £ã£ȱ £ȱ
¢ȱæ·ÿȱàȱ·ȱ£ȱ·¤¤ȱ¤ǰȱæȱ
£¤ȱ¤¤ǰȱ¢ȱ£··ȱ– Ç¢ȱȱ¤¤Ȭ
¤ȱ – £¤ȱ £ã£ȱ ȱ £ǯȱ ŘŖŖř-ȱ ¢ȱ ¤£ȱ £ȱ ȱ ȱ ££ȱ ÿã£·ȱ ··· śǰȱ ȱ £ÿȱ ã£ȱ ·ȱ
¤ȱã£ûǰȱ£ȱàȱàȱ£¤ȱȱȱ¤øȱȬ
ȱȱȱ££ȱÿã£·ȱȱǯ 6 £ȱàȱ¤ȱȱȬ
¢£¤ȱ £¤¢ȱ £ȱ ȱ £ȱ ȱ ··ãǰȱ ¢·£ȱ £¤Ȭ
¢ÿ·ȱ ¤£ ŝ ¤¤ȱ ã£Çǰȱ ¤·£ȱ ȱ ȱ ¤¢ȱ ŘŖŗŘ-ȱ

ȱ ǰȱ ǰȱ ŘŖŘŖǰȱ śǯȱ ǯȱ ǱȦȦǯǯȦȦȦŗŘřřŘȦȦ¢ȏȏ£ǯ
4
ǱȦȦǯǯ-ǯȦȦȏȦ£¢--££-£ǯ
ǯ
ś
£ȱȱ·ȱ·ãǰȱȱ£ã£ȱ££ȱÿã£·ȱȱ¢£·¢·ȱŘǯȱȱ
Ǽȱȱ£ȱȱ££ȱÿã£æȱȱǱȱǮ£¢ȱȱ¤àǰȱ¤ȱ¢ȱãȱ
ææȱ ¤àȱ ¤ȱ ǰȱ ¢ȱ ã£ȱ ÿãȱ ¢ȱ ¢ȱ ãǰȱ ȱ ȱ ¢£·¢ȱ
¤£ȱ ø¢ȱ ÿ·¢ȱ ã·ȱ ·¤àǰȱ ã£ȱ ¢ȱ ã£ȱ àȱ ·£û¢ȱ
¢ȱ¤ȱ¢ȱ£ȱ££··ȱãȄǯ ¢£¤ȱȱ£ȱ¢ûȱȬ
£ȱ ·ǰȱ àǰȱ ŘŖŖŖǯȱ ȱŗŚ-·ȱ ·ãǰȱȱ£ã£ȱ ££ȱ ÿãȬ
£·ȱȱ¢£·¢ȱ··æȱ£ààȱŘŖŖŜǯȱ·ȱ ǯȱã·¢ǯ
6 £ȱȱ¤ȱ·ȱȱ-·ȱȱ¤ȱ¤ȱûãȱ¤àȱȬ
¤ȱ··ȱ£ȱàȱ¢··ǰȱ ȱȱÿ££ȱȱǰ ¢ȱ¢ȱ
¤ȱ ȱ £ȱ ȱ ··ȱ £ǰȱ ¤ǰȱ ¤ȱ ·ȱ £¤ȱ ¢£·ȱ
ǻȱŘŖŗŗǼǯȱȱǱȱȱ££ȱÿã£·ȱ¢£¤ȱŘŖŗŗǯȱ·ǰ ŘŖŗŘȦŗǯǰȱřŜǯȱǯ
ŝ
ȱşŚȦŗşşŞǯȱǻ ǯȱŘşǯǼȱ£¤¢ÿ·ȱ¤£ȱ ¢ȱ ã£¤¤ȱ£¤- ·ȱ·Ȭ
¤¤ȱ ȱ ȱ ȱ ã£æȱ ££Ǳȱ Ǯãæȱ ¤£ȱ
ȱ £ȱ ·æȱ ¤ȱ æ·æȱ à, £¤ȱ ·ȱ ȱ ã£ãĴ, ¤ȱ
¢ȱ àȱ ·, ȱ £¤, ·£û¢ȱ ·ȱ ¤ȱ ¤¤, £ȱ ȱ ·ȱ ¤ȱ
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ȱȱ¢£¤ £ȱ£¤ȱ·¤¤ 8ǰȱ¢ȱȱ·Ȭ
¤ȱ ¤¤ȱ ȱ £·ȱ ¤ǯȱ £ȱ ¤£ȱ ·¤ȱ ã£ûȱ ȱ
££¤ȱ·ȱ£ȱȱ££ȱÿã£·ȱ·ã·ǯ ş

ȱÿ££ȱ¤ȱ¤ȱȱ£¤
·ȱȱà¤
ȱ ǰȱ ¢ȱ ȱ ££ȱ ÿã£·ȱ ȱ ȱ £·¢ȱ ȱ ȱ
¤ǰȱ ȱ ûæ-¤ȱ ·¢ȱ ȱ ȱ ¢ȱ àȱ Ȭ
¤ǰȱ ·ȱ ȱ £øȱ £¤¤ȱ ··ȱ ȱ ȱ ÿ££ȱ
¤ǰȱ ȱȱ ÿ££ȱãȱ·¢ȱ û·£Ȭ
¤ȱã£·¢ȱ£·ǯ
£ȱȱÿ££ȱȱ·ȱȱ·£ǰȱ·ȱȱûæȱȬ
¡àȱ ȱ Ǯȱ ¢·Ȅȱ ÿã·ȱ ȱ ¤ȱ ã·ȱ ¤ȱ ã£ãȱ ¢ȱ
£¤¢£¤Ǳȱȱǰȱȱȱÿ£ã·ȱã·æȱã··ǯȱ£ȱ
ȱ¤¢ǰȱ¤ȱǯȱŗřŝǯȱȗȱŗŗǯȱȱȱ£¤¢£ȱȱãȬ
·ȱ¤£¤ȱ·ȱ£àǱȱǮȱãȱȱȱÿ·¢ǰȱȱ
£ȱã·ȱ¤ȱ¤ȱ£·¢ȱ£ȱ·£Ȅ ŗŖǯȱ£ȱ·£Çȱȱȱÿ£ãȬ
·ȱ– ȱ¤ȱǯȱŗřŝǯȱȗȱŜǯȱȱȱ£¤¢£ȱ– ·£æȱ£·Ǳȱ
Ǯÿ£ã·ȱȱ·ûǰȱȱ·ȱ¢ȱãȱ£·¢ȱÿ·¢ȱ££ȱ
ãȱ ǰȱ ¢ȱ ȱ ¤ǯȄȱ ȱ ȱ ¤£àȱ ¢ȱ £ȱ ¤ȱ
Ǳȱ·ȱ¢ȱãȱ£·¢ȱ££ȱ¢ûÿã·ǰȱ¤ȱ·ȱÿȬ
·¢ȱã·ǰȱȱæ£ȱ¤¤ȱ¤ȱ¢ȱã·ȱ¢ȱ
ȱ Ç··ǯ ŗŗ ¢ȱ ¢£¤ȱ ¤ȱ £ȱ ŗşŜŖ-ȱ ·ȱ
Ç·ȱȱȱ££ȱÿã·ȱ·ȱ¤£¤¤ȱ£ȱ¢Ȭ
·ȱ £¤ȱ æÇ·ȱ ·¤àȱ ¢ȱ ã£ãȱ û¢£·ȱ ·ȱ
û¢·£·ȱ¤¢¤ȱ¤¤ǯȱȱŖŖŗŗȦŗşŜřǯȱ£¤øȱ–tȱ¤¢¤ȱ
ø¢ ȱ¤¤ǰȱ¢ȱ¢ȱȱȱæȱ££ȱãǰ
£û·ǰȱȱ£ǰȱȱ££ȱÿã£·ǰ £ȱ¤ȱ¤Çà£- ·ȱ¢Ȭ
, ȱ¤ęȱ£û·, ȱãȱ¤àȱ·ȱȱ¢øȱã¢£ȱ¤ǯȄ
8 ŗŖřśȦŘŖŗŘǯȱ ǻ ǯȱ ŘŗǯǼȱ ¤¢¤£ȱ ¢£¤ȱ £ȱ £¤ȱ ·¤¤àǯȱ
ǱȦȦŘŖŗŖ-ŘŖŗŚǯ¢ǯȦ ȦȦŚşȦŝŖŖŖŖȦŗŖřśȏŘŖŗŘȏȏ£ǯ
ş
ȱ ¤Ǳȱȱ££¤ȱ·ȱȱ£ȱ£¤ȱ·ȱû·ǯȱ£Ȭ
£¤ȱ£ǰ ŘŖŗŚȦ ǯǰȱŘǯȱǯ
ŗŖ ȱûæȱã·¢ã¢æȱ£ààȱŘŖŗŘǯȱ·ȱǯȱã·¢ȱŚśşǯȱȗȱǻŗǼȱ£·ȱŗǯȱǯ
ŗŗ
ȱ ǯȱ ȱ ȱ ·ȱ ȱ ¢¤£ȱ ȱ ȱ £¤¢£¤ȱ ¤¢¤¤ǰȱ ¢Ȭ
Ǳ Řǯȱÿ£ã·ȱȱ·ûǰȱȱ·ȱ¢ȱãȱ£·¢ȱÿ·¢ȱ££Ȭ
ȱãȱǰȱ¢ȱȱ¤ǰȱ·ȱ¤ȱ¢ȱÿ·¢ȱã··ȱÇ·Ȭ
ǰȱȱȱãȱ·ȱÿ££ǯȱ

ŝŗ

¢¢ȱ¢ȱ– ¤ȱ£

ȱŗǼȱȱȱã£ãȱæȱȱ¤ȱǲȱŘǼȱ¤àȱ£ȱȱ
ÿ·¢ǰȱ£ȱãæǲȱřǼȱȱȱȱȱã£ãȱæȱȬ
àȱÿǲȱŚǼȱȱȱã··ȱȱ£¤ȱ£ǯ ŗŘ
¤ȱ ¤ ŗşŞş-ȱÇȱ¤¢¤ȱ·ȱȱȱȱãȱȬ
ã·ȱ ¤àȱ ȱ £¤ȱ ȱ ȱ ¤àȱ £ǰȱ £ȱ Ç¤ȱ £ȱ
¤ȱ£ȱȱÿ££ȱ···ǰȱ·ȱȱȱ·ȱȱȬ
£¤ǯȱȱ¤¢àȱûǰȱ¢ȱ£ȱ¢·ȱæ·ȱ·ȱt¢·£·ȱ
£ȱ ǻtǼȱ ŗşŞŞȱ ·æȱ æûȱ ȱ Ǯ££ȱ ãȱ ÿȬ
·¢Ȅǰȱ ȱȱǮÿ££ȱãæȄȱà¤ǯ ŗř ȱã·ȱ¤·Ȭ
£àȱ ǯȱ £ȱ ŗřǯȱ ¤ȱ ··ȱ ȱ ÿ·¢ȱ ȱ æûȱ
££ȱ ãǰȱ ȱ £ȱ ¤ȱ ·ȱ ¢ûȱ ¤Çàȱ
 ŗŚǱȱǮȱȱã£ãȱ¤ȱȱǰȱ¤àȱ£ȱȱÿȬ
·¢ǰȱãæǰȱȱȱàǲȱȱÿ·¢ȱã··ȱ
ȱȱ£¤ȱȱ£æǯȄ ŗś ȱ££æȱ¤ȱȱȱÿ£Ȭ
ȱ£¤ȱ·ȱÇûȱ¤¢ȱæǰȱ£ȱȱ¤ȱȱȱ
··æȱ ·ȱ ȱ ·ûȱ ã£ȱ ȱ ¤ǯȱ ¤¤ǰȱ ȱ ¤àȱ £ȱ
¢ȱ ÿã£·ȱ ¤ȱ ȱ ã£ãȱ £æǰȱ Ç¢ȱ £ȱ ȱ æûȱ ÿ££-ǯȱàȱ¤¢ȱ– æȱ¤£àǱȱȱ££ȱÿã£·ǯȱ ǱȱÇàȱȱ– ã£ãȱ
ȱ– £ȱ ¤ȱ– ·¢ȱàȱǻ£ǯǼǱȱ àǯ ȱ  ǰȱǰȱŘŖŗŜǰȱ
ŜŖşǯȱǯ
ŗř
¢ã¢ȱ ¤¤ £ȱ£ȱtȱȱȱã£ǰȱ¢ȱ£ȱã£ÿã£·ȱȱ
ȱ·ȱ£¤£·¤ȱ·ȱȱȱ££ȱãȱÿ·¢ȱŗşşś-ǯȱȱ£Ȭ
ȱ£¤ȱ¤ȱ£ȱ¤ȱ·ȱ·ȱ¢ǱȱǼȱ£ȱãæȱã£ãȱ¤ȱȱ
¤ȱ ǲȱ Ǽȱȱ ÿ·¢ǰȱ ȱ £ȱ ãæȱ ·¢ȱ £Ȭ
£ȱÇ ǲȱǼȱ£ȱãæȱã£ãȱȱàȱ¢ǲȱ·ȱǼȱ·ȱȱÿȬ
·¢ȱ ã·ȱ æȱ £¤ȱ £ȱ ã·ǯȱ ȱ ÿæȱ ǰȱ
¢ȱ ȱ ÿ·¢ȱ ȱ £ȱ ø¢£ȱ ÿã£·ȱ £¤ȱ ŗřǰŝǯȱ ££ȱ
¢ȱ ãȱ ÿ·¢ȱ ȱ ¢ȱ ãæǰȱ £ȱ ¤ȱ ÿã£··ȱ £ȱ řǰřȱ
¢ǯȱ ȱ ȱ – ·ȱ ¤£ȱ – ¢ȱ ȱ – àȱ ¤¢Ǳȱ ûæȱ ǯȱ ¤ȱ
·£ǰȱ ȱ ŘŖŗŘǯȱ ·ȱ ǯȱ ã·¢ȱ ¤ǯ  -ȱ - ·ȱ ã¢àȱ ǯǰȱ ǰȱ ŘŖŗŚǯȱ
ǱȦȦ
ǯ¢ǯȦȦȦŚŘśȦŘŖŗŗȏŖŖŖŗȏśŚŞȏȦŖşŖśǯ
ŗŚ
ȱ£ȱȱ£ȱŗşŞŞ-ȱřŚřŖǰȱ£ȱȱÿ·¢ȱŘǰşȱ£¤£·ȱæûȱ
££ȱãǯȱ£ǰȱȱ£ȱ¢ȱȱ·££ûǰȱȱȱÿ££ȱãȬ
æȱ¤¢ȱã£ȱŖǰŞȱ£¤£·ȱǰȱ££ȱŜŚŚȱǯȱ ã£ûûȱȱ£æǰȱàǰȱȱ·Ȭ
¤ȱ·ȱ·£æȱ¢ȱȱ·£æȱ·£¤¢ȱȱȱşŖȱ£¤£·ǯȱ
¤ȱ ¤Ǳȱ¤ȱã·ǰȱÿ£ã·ǰȱ££ȱÿã£·ǯȱû¢ȱ£ǰ ŗşŞşȦşǯǰȱŗŞǯȱǯ
ŗś Ǯȱã·ȱøàȱ¤ȱ·ȱȱ£ȱȱ£¤ȱ£ãȱæǰȱÇ¢Ǳȱ
ȱÿ££ȱãæȱŖŗȱ£æǰȱŖŘȱàǰȱŖřȱàǰȱŖŚȱæǰȱŖśȱ£ȱæ·£Ç·ȱ¢·ȱ
à ·£æǰȱŖŜȱȱ·¤ȱ·ȱ·£æǰȱŖŝȱȱ·¤ȱ·£æȱǻ¢æǰȱ·¤Ȭ
ÿ£æǰȱ £ȱ øȱ £Çàǰȱ ȱ ¤£àǰȱ æǼǰȱ ŖŞȱ ȱ £ȱ £¤¤¤ȱ ·£æȱ ǻ£ǰȱ
·£¤àǰȱȱÿãȱøȱ££ȱ¢ȱ£¤ȱ¤¤ȱ·£æȱǯǼǰȱŖşȱȱ·£·ȱæÇæǰȱŗŗȱȱ
ûæ¤¤ȱ¢·ȱàȱøÇȱ¢æǰȱŗŘȱ¤àǰȱŗřȱȱ¤ÇàȱǯȄ ǯȱŗŞǯȱǯ
ŗŘ
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£ȱȱ£ȱ£¤à¤ǰȱ··¢ȱ£ȱȱÿ££ȱã·æȱ
ã·ȱ ¢ȱ àȱ ã£Çæȱ ǯȱ ¤ȱ Ç¢ȱ ¤ȱ ¤£¤ȱ Ȭ
ǰȱ¢ȱ··ȱȱ ££ȱÿã£æǱ ȱ£·ǰȱ£¤£Ȭ
ÿǰȱ £ȱ æȱ £ûǰȱ £ǰȱ ȱ ǻÿ£ã·ǰȱ
ÿã£æȱ¤¤Ǽǰȱȱ·ȱȱȱ£¤àȱ£¤ȱǻûãûȱ
£æǰȱ æ·£Çæǰȱ ££æǰȱ ·àǰȱ û·££æȱ ǯȱ £ãȬ
ãǼǰȱ £ÿȱ ǻȱ ÿ·¢ȱ ã··ǰȱ ȱ ££ȱ ¢¤Ȭ
¢ȱ ··Ç··ȱ ȱ £Ç¤ȱ ǯȱ ãûæȱ ££Ǽǰȱ ȱ ·Ȭ
¤£ȱ £û·ȱ£ÿȱ£ã£ãȱǻȱ ǰȱ·ǰȱ¤àȱ
à-æȱǯǼȱ£¤¤¤ȱ·ȱȱ·¢ȱà£ȱ£¤¤ǰȱ
¤ȱ ·¢·ȱ ãȱ ȱ £¤¤ȱ ȱ ȱ £ȱ £àȱ ÿȬ
·¢ǯ ŗŜ ¤ȱ ¤ȱ ÿȱ £ȱ æȱ àȱ ·ÿȱ
ǰȱàȱ··ȱãȱȱûæȱȱ¤ǯ ŗŝ
ȱ àȱ ¤¢¤ȱ ·£ȱ ȱ – ·£ȱ ȱ £ȱ Ȭ
£ȱ £ȱ ǻ¤·ȱ £Ǳȱ ȱ à¤àȱ Ǽ – ãȱ
££æȱÇ·ȱȱȱ££ȱÿã£·ȱ¤ȱ¤£¤¤ ŗŞǰȱ¢ȱ
ãȱ·ȱȱÇ¤ȱȱȱ·¢ȱ¤ǯȱȱÇȬ
àȱ£ȱȱ¤ȱ··ǰȱȱȱ·£ȱȱà¤ȱûãȬ
ÿ··ȱǻ·æȱ£ã£ȱ£¢Ǽǰȱ·£ȱȱ¤¢¤ȱûããȬ
£æ··ȱ æǲȱ ¢ȱ – ¢ȱ ȱ ¤ȱ ȱ £æȱ ȱ
ȱ– ·£·ȱ£ȱ£ȱǰȱ¢ȱȱ£ȱãȱ¤¢¤ȱ¤Ȭ
£·ȱ·¢ȱ££¤ǯ
¤ȱ · £ȱ Ǯȱ ££ȱ ÿã£·ȱ ¢ȱ ȱ ¤ȱ ã£ÿã£··ȱ
¤ȱ ø¤ǰȱ ¢ȱ £ȱ ȱ ¤ȱ ÿã£æȱ ȱ ÿ·¢ȱ ·Ȭ
£ǰȱȱ¢ȱÿã£æȱ¤¤ȱ·ȱǻ£æ·Ǽȱ£ÿǰȱȱȬ
£¤ȱ ·ȱ ȱ øȱ ¤àȱ ȱ àÇ¤ȱ ȱ ȱ ÿ·¢Ȅ ŗşǯ
ȱ¤£à ŘŖ – ȱ·ȱàȱ·ȱȱ£ȱ– ȱã£æȱ
ǯȱŘŖ–Řŗǯȱǯ
ȱ¢£ǰȱ¢ȱ¤ȱ¤ȱ ¤ȱãæ-£øȱ¤£¤ȱȱ¤Ȭ
ȱ££ǰȱ¤£ȱæÇȱȱȱ·¤ȱ·¢·ǰȱ¢ȱã£ȱb·¤ǰȱ¢ȱ¤£à-ȱ¢ȱûæȱ··ȱ££ȱàǯ
ŗŞ -·£··ȱ¢ȱȱ ȱȱ·ȱ£ǰȱȱȱ££ ÿã£·ȱ
ãȱ ȱ £¤£ã·ȱ Çà¤ȱ ¢ÿãȱ ã£ǯȱ ¢ȱ Ǳȱ ȱ ££ȱ ÿã£·ȱ ȱ
û£ȱûæȱ·ȱ£ȱã£Ç·æǯȱȱȱ·£·ȱ·£ǯ ·ǰȱŘŖŗŝǰȱřǯȱǯ
ŗş ¤ȱ ·Ǳȱ ȱ ££ȱ ÿã£·ǯȱ Ǳȱ
ã£ãȱ ȱ – ȱ ¤£àȱ – ·¢ȱ àȱ
ǻ£ǯǼǱȱ àȱȱ– ÿã£·ȱ– ÿã£·ǯ ȱ àǰȱǰȱŗşşŜǰȱŘŗŚǯȱǯ
ŘŖ
ȱ ¤£àȱ ȱ £ȱ ¤ȱ ££ÿã£·-ȱ ȱ æǱȱ Ǯǳȱ
¤¢ȱ£¤¢ȱ£ȱȱ£û·ȱ·Ç··ȱ¤¢ǰȱȱæȱȱ¤£¤Ȭ
¤ȱ ȱ ȱ ¢ȱ ·ȱ ȱ æȱ ¢ȱ ȱ ã£ǰȱ ȱ ÿã£æȱ ȱ ûȱ
ŗŜ
ŗŝ

ŝř

¢¢ȱ¢ȱ– ¤ȱ£

 ¢£ȱȱã£·ǱȱŗǼȱ£ã£ȱ¤ȱ¤ÇæȱǲȱŘǼȱ
ȱ¤ȱ·ȱ¤ȱ·¢ȱ¢ÿ ·ǲȱřǼȱæ£ȱȱÿã£æ¤Ȭ
¤ȱ ·¢·ȱ ¤ǲȱ ŚǼȱ ȱ ££ȱ ÿã£æȱ ·¢··ȱ £¤£Ȭ
ÿȱ ÿ£ǲȱ śǼȱ ȱ ÿã£æȱ ȱ ûȱ £¤ȱ æȱ ǲȱ ŜǼȱ ȱ æȱ
ȱ¤£¤¤ȱǰȱȱæȱ¢ȱȱàȱã·ǲȱ
ŝǼȱ£¤¢ȱ£ȱȱ£û·ȱ·Ç·ȱ¤¢ǯ Řŗ ¤¤ȱ¤£àȱ
ȱ¢ȱ¢ȱǰȱàȱ·ȱ¤ȱȱȱ£ȱ¤Ȭ
ȱ£ǱȱǮȱ££ȱÿã£·ȱȱà¤ȱ¤¤ǰȱ£¤·ȱÿ£ãǰȱ
¤ǰȱ ¤¤ȱ ¢££æȱ ÿã£·ȱ ¤ȱ ǰȱ ¢ȱ £¤ȱ
ǰȱ ȱ øȱ ¤àȱ ȱ àȱ ǰȱ ȱ ȱ ¤ȱ ¤£¤ǰȱ
·ȱ ȱ ã£ȱ ǯȱ ȱ ¤ȱ ÿã·ȱ æȱ £ȱ £·¢ȱ ¤
ã£ȱ ȱ ££Ǳȱ ȱ ¢ȱ ·£¤ǰȱ ȱ £ȱ ã·ǰȱ £ȱ ¢ȱ ÿȬ
·¢ȱ¢·ȱȱæȱø¢ǰȱȱæȱ¢ǰȱȱȱ£·ȱ·ȱȱ·Ȭ
¢·ȱ££·ȱ··ǯȱȱ££ȱàȱ£·¢ȱ¤ȱÿã£æǯȄ ŘŘ
ȱȱ– £¢ȱ¤¤ȱ– £¤ȱ£ȱ¢ȱ££æȱ
£¤ȱ ¤£¤ȱ ǻ¤ȱ ·£¤£ȱ ãã·Ǽǰȱ ȱ ȱ Ȭ
£ÿȱ ££·£ȱ ãǰȱ ¤¤ȱ ûȱ ȱ ÿ£ã·ȱ ·ȱ ȱ ÿȬ
££ȱ ȱ ¢ȱ ȱ ££ȱ ȱ ûãÇ··ȱ ·¢ȱ ȱ ȱ
£¤ȱ¤¤ȱ··ǯȱȱ¤ǰȱ¢ȱ£ȱȱÇàȱ– ã£Ȭ
ȱȱ¤ȱȱ£æȱàȱ¤ȱ– ȱ££ȱ¤ȱ
·ȱ ȱ ÿã·ȱ ££··ȱ ø¢£¤ǰȱ ȱ ȱ ȱ ÿãæȱ
£·¢·ǰȱ¢ȱ£ȱ¤ȱ ¤ȱ££ǯ
£ǰȱ¢ȱȱàȱ·ȱȱûæȱ¤ȱȱ·¢ȱ¤£ȱȱȬ
Çàȱ¤¤ǰȱȱ·ȱ¤¢¤ȱ·æȱ£··æȱǱȱ£ȱ¢·Ȭ
ã£øȱûæȱ·ȱȱ·à£¤ȱàȱ£û·£ÿȱ·æȱ
¤ȱ£ǯȱ ȱ ǯȱ £·ȱãȱȱ¤Ȭ
£¤ȱ £ȱ ȱ àȱ Ǯȱ ÿã£·ȱ ȱ ¤ȱ ·ȱ £àȱ
¤¢ǯȱ¤¢ãȱãȱȱȱ·£æ··ȱ¢¤ǰȱ ȱ···ȱ¢Ȭ
¤ǰȱȱȱ··ȱȱàǯȱȱàȱ·ȱȱ¤ǰȱȱÿãȬ

£¤ǰȱ £¤àȱ ¢æȱ ǰȱ ȱ ££ȱ ÿã£æȱ ·¢··ȱ Ȏ£¤·ȱ ÿ£ǰȱ ·ȱ
ȱȱ¤ȱ£¤·¤ǰȱ¢ȱã·¢ȱøȱ£Çȱȱ·¤¤ȍǰȱ£æȱ£ȱæ£ǰȱȱÿãȬ
£æȱ ¤¤ȱ ·¢·ȱ ¤ǯȱ £ȱ ···¢Ç·ȱ ·ȱ ¢£·ȱ ¢¤ȱ £¤ǰȱ – Ȭ
¢æȱ ȱ ¤ȱ ·ȱ ¤ȱ ·¢·ȱ ¢ÿȱ ·ǰȱ ȱ ·¢·ȱ £ã£ǰȱ ¤ȱ
¤¢øàȱ ǯȄ ȱ ¤£àǱȱ ȱ ££ȱ ÿã£·ȱ ·¢ȱ ǯȱ Ǳȱ ȱ ¢ȱ
¤£¢ÿ·ȱǻûǼǯ ¢ȱ ¤£ȱ¢ǰȱǰȱŗşşŜǰȱśśǯȱǯ
Řŗ
ǯȱ
ŘŘ ¤¤ ¤£àǱȱ ȱ ££ȱ ÿã£·ȱ ··ȱ ȱ ¢ȱ ¢ȱ ·ȱ ¤¤ȱ ûæǯȱ
¤ȱ¢ȱ ¤¢ȱ ã£ã¢ǰȱŘŖŖŜȦ ǯǰȱŚśǯȱǯ

ŝŚ
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£·ǰȱ ȱÿã£·ȱ£··ȱ£àȱ¤¤ȱ·ȱ£¢Çȱȱ·ȱ¢·ȱ
¤¢ȱ ȱ £¤ǯȄ Řř £ȱ ·ȱ  ûæȱ £ȱ ȱ Ȭ
·¢ȱ ·ȱ £ȱ £ûȱ £ȱ £ȱ àÇàȱ ¢·ȱ – £ȱ ãæȱ – Ȭ
¤ǰȱ·ȱà¤ȱ£ȱȱȱ£ã£·ȱȱ·ȱȬ
£ȱ ȱ ûæȱ ã·¢ã¢ȱ ¤£ȱ ¢ȱ ·¢¤¤ǯȱ
¢ȱ£ȱûǰȱȱ·¢æȱÿ·¢ǰȱ£ȱãææȱÿȬ
ãæȱ£ǰȱȱ£ȱ££ȱ ààȱã£·¢æȱ £ȱ£¤Ȭ
£¤¤ȱ·æȱãǯȱ¢£ÿÇȱ£ȱǰȱ¢ȱȱȬ
àȱ£ȱ¤¤ȱàȱ·ȱȱ££¤àȱ¤ȱàȱ¤¢ǰȱ
Çȱȱûæȱȱ·ȱÇ·ȱȱ·ȱ£¤àȱ£·ȱûã£ǯȱȱÿȬ
££ȱàȱÿã·ȱȱæ·ȱ¤Ç¤ȱ– ȱãȱã£ãȱ–
¤ȱȱ·ȱã£Ç·àȱûã··æȱàǯ

ȱ¢ȱ£¤¢£¤ȱã·
ȱȱ¤ȱ£ȱȱ£ȱ¢£ȱǰȱȱȱȬ
àǯȱ ȱ ÿ££ȱ ȱ ¤ȱ ȱ ·ȱ àȱ ȱ £ãȱ ·ȱ
ǰȱ ȱ ÿ££ȱ ¤£¤ǰȱ ȱ ÿ££ȱ ã·ȱ ûæȱ
ã£·¢ȱ·ȱȱÿ£££ȱààȱȱȱ·¢¤¤ȱȱãȱ
àÇ¤ȱ ȱ ¤ǰȱ ȱ ¤£¤ȱ ȱ ££ȱ ÿã£·ȱ £ȱ ·Ȭ
¢ȱ··ȱ·¢ǰȱȱȱ£ã£ȱ·ȱàȱàȱȬ
ȱȱȱ£¤ǯ ŘŚ
ȱ££ȱ ÿã£·ȱ£àȱûæȱ£¤¢£¤ȱŗşşŝ-æȱ£æȬ
æȱ ãȱ ¤ȱ £ǯȱ ȱ ȱ £¤¢£¤ȱ ¢ȱ ·¢ȱ æȱ ¤Ȭ
¤ȱ ¢-¢ȱ ã·¢ȱ £æǱȱ ŗǼȱ ȱ ¤ ǯ àÇ¤¤àȱ £ààȱ
ŗşşŝǯȱ·ȱ ǯȱã·¢ǲȱŘǼȱȱûæȱ£¤¢ȱàÇ¤¤àȱ£ààȱŗşşŞǯȱ
·ȱ  ǯȱ ã·¢ǲȱ řǼȱ ȱ ££ȱ ÿã£·ǰȱ ȱ £ȱ ££ȱ ã£ûæȱ
¢ȱ·ȱȱ··ȱ¢ȱ£¤¢àȱ·ȱ£ȱ£ȱààȱãȬ
·¢àÇ¤àȱ£ààȱŗşşşǯȱ·ȱǯȱã·¢ǲȱ·ûȱŚǼȱȱŘŖŖŗǯȱ·ȱ ǯȱ
ã·¢ǰȱ ¢ȱ £·ȱ ȱ ¤ ǯȱ àÇ¤¤àȱ £àǯ Řś ȱ ȱ àȱ
£¤¢¤£¤ȱŘŖŗş-ȱûȱǰȱȱȱ¤¢ȱbûæȱã·¢ã¢Ȭ
ûȱÿ££-¤ȱǯ

 ȱ ǯȱȱ– ȱǯȱ¢Ǳȱȱȱ¢ǯ ǯȱǯȱǰȱȬ
ǰȱŗşŜŖǯȱ ·£ǱȱÇàȱǱȱ··Ǳȱȱ£ȱȱàǵȱ Ǳȱ
Çàȱȱ– ã£ãȱ ȱ– £ȱ ¤ȱ– ·¢ȱàȱǻ£ǯǼǱȱǯȱǯȱřŖǯȱǯ
ŘŚ
¤¤¢ȱ Ǳȱ ÿ££Ǳȱ ·¢¤ȱ ¢ȱ ¤¢¤ǵȱ ȱ ¤¢ǰ
ŘŖŗŘȦŗǯǰȱŘŝŞ–ŘŞşǯȱǯȱ
Řś
ȱȱ– ·ȱ¤£ȱ– ¢ȱȱ– àȱ¤¢Ǳȱǯȱǯȱ
Řř

ŝś

¢¢ȱ¢ȱ– ¤ȱ£

ȱ ÿ££ȱ ȱ æ£ãȱ ŗşşŝ-ȱ ûȱ ȱ £ȱ ȱ ¤ȱ ã£ȱ
ø£ȱ ·ȱ ¤¢ȱ ¤ȱ ǯ-ǰȱ ȱ £¤ȱ £··ȱ àÇȱ
££ǯȱȱÿ££ȱ£ȱȱ¤¢àȱ£¤¢ȱ£ȱȱȱ¤ǰȱȱ
¤ȱ ǻǮȄȱ ¢ȱ æÇǼȱ ÿ£ã·ǰȱ ¢ȱ ·¢·ȱ û£Ȭ
£ÿȱ ãȱ ÿ·¢ȱ àÇàȱ ÿ£ã·ȱ ȱ
ǯȱ ȱ¢·ÿ·ȱ¤ǰȱ¢ȱȱ¤ȱ·æȱûæȱȬ
£ȱ¤£ȱ£¤¤ȱȱ·æȱȱȱȱ·ȱ¤¤ȱæǯ ŘŜ
£ȱ ŗşşŞ-ȱ ·ãȱ ¤£¤ȱ ¤ȱ ȱ ã£æȱ ȱ
¤ǱȱǮÿ££ȱæȱȱÿ·¢ȱ£ȱã·ȱ
··ǰ £££·ȱ ·ȱ ·ãȱ ¢ȱ ÿ£ã·ǰ ¢ȱ £¤Ȭ
ǰȱ¤Ȭã··ȱ £ȱ·ȱ£·¢ȱȱ¢àȱ£¤¤ȱ
Ȅ Řŝǯ ·¢·ȱȱàȱ£ȱȱȱ¤ȱȱÿ££ǰȱȱ
û££ÿȱ ÿ£ã·ǰȱ £ȱ ·ȱ ··ȱ ȱ ¢ȱ ·ȱ ȱ £ȱ
ã·ȱã£ãȱȱæȱǯ ŘŞ ȱàȱ·ȱ¤ȱ¤Ȭ
ȱ ·ȱ £·¢ȱ ȱ ¤¤¤ǰȱ ȱ ¢¤ȱ ȱ £ȱ ȱ ȱ
¢£ȱȱãȱ¤-ã·ȱ·ȱ£ǯ
ȱÿ££ȱ£ȱŗşşŝǯȱ·ȱ ǯȱã·¢ȱ¤ȱ¤£ȱ¤ȱ
£¤ȱ£ȱ££æȱ£¤ǯȱȱȱ¤£¤ȱã£û· ûȱ
ȱȱ¤ ǯ-ȱȱŘŜřȦǯȱȗȱ¤¤ȱǰȱ¢ȱȱǮÿ££ȱ·£¤Ȭ
¤Ȅȱ ã£¤ǯȱ ȱ ·¢¤¤ȱ ·Ç··ȱ æȱ ȱ àȱ £·ȱ ãȱ
¤£ȱȱ£ȱȱ¤ȱÿ·¢ǰȱ¢ȱã··ȱȱ
ÿ££ȱǰȱȱ¢ȱã·ȱȱÿ££ȱ·£¤¤ȱ
£ǯȱ ¤¤ȱ ȱ ã·¢ȱ ȱ ÿ££ȱ ·ȱ ã·ȱ £¤ȱ
ÿ·¢ȱ æÇæȱ ãû·¢·ȱ ¤£ȱ ǯȱ ȱ ÿ££ȱ
ã£û·ȱ ȱ ã·¢ȱ àÇȱ ȱ ¢£¤ȱ £¤¢ȱ ǯȱ ȱ
æȱȱ¤ ǯ ŜŘǯȱȗȱǻŘǼȱ£·ȱã£æ·ȱȱȱ¢£¤ȱ
ȱ£ȱǰȱȱǼ ȱÿ££ȱ·£¤¤ȱÿ·ȱǻŘŜřȦǯȱȗǼȱãȬ
ȱǰȱȱȱǼ ȱÿ·¢ȱÿ££ȱ·ȱãȱǰȱ·ȱȱÿȬ
££ȱ·ȱã·ȱȱÿ·¢ȱæÇæȱãû·¢ǯ
A ¤ ǯ-ȱ£ȱŗşşŞǯȱ·ȱ ǯȱã·¢ȱã·ȱàÇ¤ȱ·¢Ȭ
ȱ æ··ȱ ȱ ȱ ££ȱ ÿã£·ȱ £ȱ ¤àȱ ¢Ȭ
ǯȱ£ȱŗşşşǯȱ¤ȱŗ-·æȱ¤¢ȱã·¢ȱ¤ȱ¤£¤ȱ£ȱ££ǰȱ
¢ȱ£ȱŗşşŝǯȱ·ȱ ǯȱã·¢ȱȱ¤£¤ȱǮ£Ȅȱ¤£Ȭ

ŘŜ
àȱ ¤¢Ǳȱ ȱ ÿ££ȱ ã·ȱ £¤¢£¤¤ȱ ¢àȱ øǯȱ ¢ȱ ǰ
ŘŖŗśȦŗǯǰȱř–Śǯȱǯ
Řŝ ȱûæȱ£¤¢ȱàÇ¤¤àȱ£ààȱŗşşŞǯȱ·ȱ ǯȱã·¢ȱřśǯȱȗ
ŘŞ
ȱȱ– ·ȱ¤£ȱ– ¢ȱȱ– àȱ¤¢Ǳȱǯȱǯ

ŝŜ
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ȱ¢¤ȱȱȱȱû·ǰȱ·£·ǰȱȱȱû·Ȭ
£¤ȱ £àȱ £·ǰȱ ȱ ȱ £ȱ ¢ȱ ÿ·¢ȱ
¤ǯȱ £ȱ ȱ £¤¢¢ȱ ¤ȱ ȱ ȱ ÿ££ȱ Ȭ
ȱ ¢ȱ £·ǯȱ £ȱ ¤ȱ ·£ȱ ȱ ÿ££ȱ Ȭ
¤ȱã·ȱ¤£¤ǯȱ£ȱøȱȱȱ¤ȱ£¤¢£¤ȱã£ȱ
ȱÿ£ã·ȱ¤ȱÇȱȱÿ££ȱ¤£¤¤ǯȱȱÿ£Ȭ
£ȱȱ£ǱȱǮÿ·¢ £ ã· ·· £££· · ·Ȭ
ã ¢ ÿ£ã·ǰ ¢ £¤ǰ ¤Ȭã·· £ ·
£·¢  ¢à £¤¤ ǯȄ Řş
ŘŖŖŗ-ȱøȱàÇ¤ȱã£ řŖǰȱȱ£ȱȱÿ££ȱǮ¤ȱ¢ȱ
ãȱ£·¢æȱ¤àǰȱ£ȱæȱ££ǰȱã£ȱÿãæȱǰȱ¢Ȭ
ȱ ·ȱ ã·ȱ ¢ȱ £ȱ àȱ £¤£·ȱ ûæȱ £¤·ȱ ÿȬ
·¢ȱ ã·Ȅ řŗǯ £ȱ ·ȱ Ǯÿ£ã·ȱ ȱ ·ûǰȱ ȱ ·ȱ ¢ȱ ãȱ
£·¢ȱÿ·¢ȱ££ȱãȱǰȱ¢ȱȱ¤ǰȱ·ȱ¤ȱ
¢ȱÿ·¢ȱã··ȱÇ·ǰȱȱȱãȱ·ȱÿ££Ȅ řŘǯ ȱ¤£Ȭ
¤ȱȱȱæȱÿûã£·ȱ·ȱȱ£ã£ȱã£·¤¤Ȭ
àȱȱǯȱ
£ȱàȱàȱ¤ȱ£ȱȱ¤ȱȱÿã£æȱ££ȱȬ
£àȱ £·ȱ ã£Ç·ȱ ··ȱ ȱ ȱ £ȱ ŗşşŞǯȱ ȱ Řŗ-ȱ
¢ûȱ··ȱȱÿã£æȱ££ȱàȱ·£·ȱû··æǯ řř ȱ·¢Ȭ
ȱȱ¤£¤ȱ£ȱǮæ¤Ȅȱȱàȱ¢£·¢ȱǰȱ¢ȱ£ȱ
ȱȱûǰȱŘŖŖŖǯȱȱŗŚ-·ȱÇȱ¤ǯ řŚ £ȱ¢£·¢ȱæȬ
ȱȱ££ȱÿã£·ȱȱû£æȱ£àǰȱȱȱÿ££ȱ
£ã£ȱ£ȱ£àȱ¤£¤¤ǰȱÇ¢ȱȱ¤·Ȭ
·ȱ£¤ȱȱȱȱȱ£àȱ£ã£ȱ¤¤ǯȱ£ȱøȱȬ

ǯ
ŘŖŖŗǯȱ·ȱ ǯȱã·¢ȱȱûæȱã·¢ã¢æȱ£ààȱŗşŝŞǯȱ·ȱ ǯȱã·¢ȱàÇ¤¤àǯ
¤¢ǱȱŘŖŖŘǯȱ¤ȱŗǯȱ¤àǯ
řŗ ǯȱŚśşǯȱȗȱǻŗǼȱǯȱŗǯȱǯ
řŘ ǯȱŚśşǯȱȗȱǻŗǼȱǯȱŘǯȱǯ
řř
¤Ǳȱ £ȱ ¢ûȱ ··ȱ ŗǯȱ ȱ ¤£ȱ ȱ ȱ ÿã£æȱ ££ȱ ¤ǰȱ Řǯȱ
ȱ £ȱ ȱ ÿã£æȱ ££ȱ ·£·ȱ û··æǯȱ £ȱ ¢ûȱ ··ȱ
à·£ȱ¢£æȱ£·ȱ£ȱ£ȱ¢ûȱ£ȱ ¤ȱ¤¢øàȱ££ȱ
ÿã£·ȱȱ¢£·¢·ȱśǯȱ·ǯȱǽ£ȱ¢£·¢ȱȱû¢£ȱÇȱ¤ȱŘŖŖŖǯȱ
ȱŗŚ-·ȱȱŘŘŞŘȦŘŖŖŖǯȱǻ ǯȱŘşǯǼȱ ǯȱ¤£ȱ¤ǯǾȱȱȱ– ·ȱ¤£ȱ–
¢ȱȱ– àȱ¤¢Ǳȱǯȱǯȱ
řŚ £ȱ¢ûȱ£ȱ·ǰȱàǰȱŘŖŖŖǯȱȱŗŚ-·ȱ·ãǰȱȱ£ãȬ
£ȱ££ȱÿã£·ȱȱ¢£·¢ȱ··æȱ£àà ŘŖŖŜǯȱ·ȱ ǯȱã·¢ǯ
Řş
řŖ

ŝŝ

¢¢ȱ¢ȱ– ¤ȱ£

Çàȱ ¤ȱ ·£ȱ ȱ ÿ££ȱ¤ǰȱ£ȱ ȱ £ȱ ȱ
ÿã£æȱ·£øȱàȱø¤ȱ£¤ȱ¤ȱǯ řś
ȱ ÿ£ã·ȱ ã·ȱ ȱ æÇæȱ ãû·¢ȱ ȱ ȱ ȱ ãȬ
·¢ȱ¢ȱÿ·¢·ȱ·ȱ£ȱ£ȱààȱ·ȱû·ȱ
·ȱ£ȱ¤¢àȱȱû·ȱ£¤¤¤ǯȱȱÿ££ȱã·ȱȱȱ
û·ȱ £¤¤ȱ ¤¤¤ȱ àÇàȱ ·¢£æȱ ȱ ¢ȱ ǰȱ
·ȱ¤¢ȱ¢ȱ£¤·ȱÿ·¢·ȱǰȱ¢ȱã·ȱ¢ȱ
¤ȱ ø¢ȱ £¤£·ȱ ûæǯ řŜ ȱ ÿ£ã·ȱ ·ȱ ȱ ÿȬ
££ȱ ¢ûȱ ¤Ç¤ȱ ¤ȱ £¤ǰȱ ȱ ¢ȱ £ȱ ȱ ȱ ãȬ
·¢ȱȱǱȱǮÿ·¢ȱÿ££ȱã·æȱã··ȱ¤ÇȬ
¤ȱ ·ȱ £ȱ ȱ ã·¢ȱ ȱ ÿ·¢ȱ ÿ£ã·ȱ ã·æȱ ã··ȱ
·ȱ ¤Çȱ ã£·¢ȱ ȱ £àȄ řŝǯȱ ȱ £¤ȱ
£ȱ ȱ ȱ ȱ ··ȱ ûã·ȱ ȱ ȱ ÿ£ã·ȱ ·ȱ ȱ
ÿ££ȱ¤Çà¤ǰȱ¤¤ȱ·ǰȱ¢ȱȱ¤ȱȱ
£¤¢ȱ¤¤¤ȱãȱȱÇ¤ȱȱ¢ řŞǰȱȱã£·Ȭ
ȱ– ¢ȱȱ£ȱ– øȱàÇ¤ȱ¤ȱ¤ȱŘŖŗş-ǯ
ȱ¤¢ȱ£¤¢£¤ȱ··ȱ¤ȱ ȱÿ££ȱȱ £ȱ ¤ȱ
ǽŘŖŗŘǯȱ ·ȱ ǯȱ ǯȱ ǯȱ Śśşǯȱ ȗȱ ǻŗǼǾǱȱ ȱ ÿ££Ǳȱ ¤ȱ ¤ȱ £·¢æȱ ¤àǰȱ
£ȱ æǰȱ ȱ ££ǰȱ ǻã£Ǽȱ Çȱ ÿãæȱ
ǰȱ¢ȱ·ȱã·ȱ¢ȱ£ȱàȱ£¤£·ȱûæȱ£¤Ȭ
·ȱÿ·¢ȱã·ǯ

àȱ¤¢Ǳȱǯȱǯȱř–Ŝǯȱǯ
ȱ£ȱ¤ȱ£ȱǮ ã·¢ ¤ ¤£à ǰ ¢ ǽǳǾ  ¢ ÿȬ
·¢ æÇæ ãû·¢· ¤££   ÿ££ ã·æ ã· ǻǯ Ȭ
Ǽǰ  ¤¤ ·£ £· Ç æǰ ¢  ǰ   £ ã · ¢ £
à £¤£· ûæ £¤· ÿ·¢ ÿ££ ã ǰ 
û· · æ ¤  ·£· ǰ £  ø£ ·   ǯ A ã·¢
£  ÿ££ ã ÿ û··æ ¤¢¤à ¤ǰ · £ ûȬ
· · ǯ A ã·¢ ££ £ £ǰ ¢  ø¢ ÿ·¢ · –   £
 Ç  –  ÿ££ ã·æ ã·· £øǰ ¤  ¤¢ £¤¢£¤¤
¤¢ û· ¢£ ¤¤ǯȄ £ȱ ¤ȱȱûæȱã·¢ã¢ã£ǯ
řŝ ǯȱşŗǯȱȗȱǻřǼȱǯ
řŞ
¢ȱ¤ȱ¤ȱ¤¢ȱŗşşŝ-ȱ·ȱ ¤ȱ¤£ȱŘŖŖŗ-ȱ££¤£à¤ȱȱ£Ȭ
£ȱȱã·¢ȱ¤¤ȱ¤àǯȱ¤ȱàȱŗşşŝǯȱ¤ȱŗś-ȱ££¤£à¤ȱȱȦŚŖśŝǯȱ
£¤øȱ ã·¢ȱ ¤¤ȱ ¤¤ǰȱ ·ȱ ¤ȱ ¤£ȱ ŘŖŖŗǯȱ àȱ ŗŝ-ȱ £à¤ȱ ȱ
ȦśŖŜŖǯȱ£¤øȱã·¢ȱ¤¤ȱ¤¤ȱ¤ȱ£¤ǰȱ¢ȱȱÿ££ȱ·ȱȱ
ÿ£ã·ȱ ·ȱ ã·æȱ £¤ ã£ø£¤ȱ £ȱ ȱ ¤ǯȱ ¢Ȭ
ȱ¤Ǳȱÿ££ȱøãǯȱ·¤¢ȱȱȱȱ££·ȱ·ȱȱȬ
Çȱÿã·ȱã·¢æǯȱ¢ȱ ǰ ŘŖŘŗȦŗǯǰȱřŜǯȱǯ
řś
řŜ

ŝŞ
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ȱ£ ȱ£¤¢ȱ£ãæȱ¤àǰȱ·ȱøȱȱûȱȱȱã·¢Ǳȱ
¢·£ȱ ȱ ȱ ££·ǰȱ ¤·£ȱ ȱ ¤àȱ ȱ ·¢¤¤ȱ
ǯȱ £æȱ ȱ ȱ ££·ȱ ȱ ·£ȱ æȱ øǰȱ Ȭ
£ȱ£ȱ¤ȱȱŘŖŖŗȱæǰȱ¢ ȱŗşşŞ-ȱã·¢ȱȱ£Ǳȱȱ¤-ã·ȱ
·ȱ£ǯȱȱǰȱ¢ȱȱ£¤ȱ·ȱȱ£¤¢àÇ¤ȱæȱ·£ûǰȱȱ¢ûȱȱ¤ȱàȱȱŘŖŗşȱ¤ȱ¢ȱ
·¢ȱǯ

£ȱȱ£¤ȱ·¢
ȱ¤¢ȱÇ¢ȱ£ȱȱȱ·ȱ£¤ȱ·¤ȱ
Çȱȱȱ¢ǰȱ ¢ȱ ¤ȱ ȱã·¢àÇ¤ȱæȱȱȱȱǻ·ȱ
ȱ £Ȧ£ȱ ȱ £àȱ £¤¤Ǽǰȱ £ȱ £ȱ ȱ £ǰȱ
¢ȱȱȱàÇ¤ȱȱ£àȱ£¢Ç¤ȱ··ȱ¤ȱȱȱȬ
£Çǯȱ£ȱ ¤ȱ £ Ç·æ¤¤ ¤ £ǰ řř æ Ç· £··
£ ·¢ £û ã££·ǯ řş A ¤£ǰ ŘŖŗś–ŘŖŗŝ- æ Ȭ
 Ç·  ÿ££ ã· ¤Çà ¢ £ £ û¢·£ ÇȬ
¤¢ · Çà £· £ǯ ¤ £ Ç·   ÿȬ
·¢ ¤ £¤ǰ   ¤£¤ £  ÿ££ ã· ¤¤ ¢ · ǯ ¤Ç¤ £ǰ
 £ ¤ ·£ £à – Ç¤ǰ û¢·£ – ·Ȭ
£Ç ø £ǯ ŚŖ
æ ·· £ ¤ Ǳ
  ¢  ÿ££ ã· æ ¢ ÿȬ
·¢·  ǲ
 £ ¢ ÿ££ · ¢ ·¢£æ ¤ ¤Ç¤
ǲ
 - ¢ ·ǰ ¢ ¢ ø¢ £ £ ··· Ȭ
¢¤ǲ 
 - ûã· £ û¢·£· ·  Çà¤ ¤¤ ã£ã  æÇȬ
· æǲ
 ǰ ¤- · ¤ · ¤£ ¤à £ Ȭ
ãæ ã·ǲ  ǰ £ ¢¤- £ Ç·£ǵ

A ¤ Ç·ȱ £ £¤ Çà¤  ¤ £¤ ¤
·æǯ ǱȦȦǯȦ-£-¢¢
ŚŖ
£·   £û· ¤ Ç· £¤¤ǰ  £ ¢ û¢
æ ·ǰ · ·  ·æ ã·£ ÿ£ã ¢¤£ ¤    Ȭ
£¤ø ¤  ·æǯ A £¤ û¢ ã· ÿ·¢ ã ǯ
řş

ŝş

¢¢ȱ¢ȱ– ¤ȱ£

 ã££·û æ £  £¢Ç¤ ·£· £Ȭ
£û àæ ¤ǰ ¢ £ ãæ ÿ££· £à Ȭ
¤  ã£û·ǰ £ £ £  ¤ ǰ ¢ 
· àÇ ÿ££- £  £Ȭ
£·,  æ·  Ç ÿã· ·  £
 ¤ǯ A àÇ¤ æ ¢ £· ¤
£ ·££ûǰ ¢   ÿ££-Çà ¤Çà¤¤Ȭ
 ã· · £  à  £àǯ
£ £·æ ûǰ ¢  ÿ££ ã· – ¤ 
¤¢ £¤· ÿ·¢ ·  – à¤ 
£¢ ÿ·¢· £¤àǲ £  ã£æǱ ·Ȭ
£·ǰ £ ¤ ã·· ¤Çà ÿ·¢ ǻæ· ¤¤Ǽ · £
£ àà ¤-Ç¤ · ã£-Ç¤ǰ ¤Çà£ǰ ¤ǰ ¤ǰ ¤ǰ ã· £¤ · £¤ǰ Ȭ
 ¤  ã·ǯ
£¤ȱ ȱ ÿ££ȱ ·ã·ȱ £ȱ ¢ȱ ·ȱ ¤¢ȱ àȱ
ûæ ·¤ȱ ·ȱ £¤ȱ ·£·ȱ £ûȱ £ȱ ¢ȱ
àȱȱ¤¢ȱȱ·ȱǯȱ£ȱ¢ȱȱ¢ȱ£ȱ·Ȭ
ãȱ ȱ ȱ ¤ȱ ··ȱ ǯȱ ȱ ÿ££ȱ ã·ȱ
¤Ç¤ȱ·ȱȱ·ȱ£·ȱ£ȱ·ȱ·ûȱȱÿ£Ȭ
£ȱ¤Ç¤¤ȱæ£·· ¤¢ǰȱ¢ȱ·ȱ£ȱȱȬ
ȱ ¤¤ȱ ¤ȱ ··ǯȱ ȱ ÿ££ȱ ¤Çà¤¤ȱ ·Ȭ
·ȱ ¤·ȱ ·£·ȱ ¤ȱ ǰȱ ȱ ȱ àȱ ȱ ȱ
££·ȱ·ȱȱ¤àȱ··ȱ·ȱȱ··ȱȱȱÿ££ȱ
·¢¤¤ȱ ··ȱ £ǰȱ £ȱ – ¢ȱ £ȱ ¤ȱ ¤ȱ ȱ – ȱ ¤ȱ
£¤¢ȱ ȱ ·ȱ ¤ȱ àȱ ȱ ȱ ·¤ȱ Ȭ
ȱȱȱ£¢Ç¤ȱ¤ǯ

A tudattartalom kérdése
ȱŚȦŘŖŖśǯȱûæȱ¢·ȱ¤£ȱ ǯȱȱ£ȱ ǮȱǯȱşŞǯȱȗȬȱǻŗǼȱȬ
£·ȱȱ£àǰȱȱ£ȱãæȱȱȱÿ££ȱǯȱŗřŝǯȱȗȬȱŞǯȱȬ
¤ȱ ¤£ȱ ¤¢ȱ ·ȱ ¤Ȅǯȱ ȱ ¢·ȱ ¤£ȱ ¤¤Ȭ
ȱ àǰȱ ¢ȱ ȱ ¢ȱ ûæȱ £ȱ ¢·ȱ æ·ȱ àȱ
ûæȱ æ·ȱ ¢£ǰȱ ȱ æȱ £¤ȱ ǰȱ ¢ȱ £ȱ
ãæȱ ȱ ¤-ȱ ȱ ÿ££ȱ àȱ ã·ȱ ·¢·ǯȱ A
ǯ ǯŚŖşȦŘŖŖŝȦśǯȱ æȱ Çà¤ȱ ¤£ȱ ȱ ¤ǰȱ ¢ȱ ȱ ȱ ÿȬ
££ȱ ¤¢ȱ ·ȱ ·ȱ ȱ ãæǰȱ ȱ £ȱ ãæȱ £ȱ ȱ
ǰȱ¢ȱȱÿ££ȱã£û·ȱãȱȱÿ·¢ǯȱ
ŞŖ
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ȱæȱ·ȱàȱàȦàǰȱ¢ȱȱȱȱ£¢¤ȱ¤Ȭ
£ǰȱȱȱ£ǰȱȱ¢ȱ·¢ȱÿ££ȱ·¢··£ȱàǰȱȱ
ȱȱã£ãȱãȱǯ ȱ··ȱ¤£¤¤ȱ£Çȱ£ȱ£·¢ȱ
·¢ȱ Ç··ǰȱ ȱ ȱ ¤ȱ ¢ȱ Ç·¢ø¤ȱ ¤ǰȱ
ȱã£ȱȱ££ȱ·ȱæ£Ç¤¤ȱȱǯȱȱÿ££Ȭ
ȱ ã·ȱ ȱ ¤àȱ ȱ £¤¤ȱ æȱ ·æ·ȱ £ȱ ǮȬ
·¢Ȅȱ ·¢¤¤£ÿ··£ȱ – £ȱ ¤àȱ ȱ ¤Ç¤¤£ȱ –
£û·ȱ £¢Ç·ȱ £¤ȱ ǯȱ £ȱ ãæȱ £ȱ ¤¢øȱ ¤Ȭ
ȱ¤¢¤ȱȱÿ££ȱã·ȱȱ¤Çàȱǯ Śŗ
ȱæȱÇà¤ȱ¤¢¤ȱ£ȱǮ£ȱãæȱȱȱÿ£Ȭ
£ȱÿã··ȱ·ȱ·¢ȱǻ£¤¤ǰȱȱ£æȱ¤¤ǰȱ·Ȭ
æ··ǰȱæȱǰȱ£ȱ¢ȱ£ȱ£¤¤ȱà¤Ǽȱȱǰȱȱ
ȱǰȱ¢ȱ·¢··ȱȱÿ·¢ȱ¢ȱ¤£àȱã£·ǰȱȱã£ãȬ
ȱ ·àǰȱ ££¤ȱ ·ȱ Çȱ à ÿãæȱ £££ȱ
àȱ ȱ ·Ȅ ŚŘǯ ȱ æȱ Çà¤ȱ £ȱ ȱ ÿã£æȱ ȱ
¤àȱ àȱ ÿã·ȱ ȱ ·ȱ ·ȱ ȱ ȱ ȱ
¤àȱǯȱ£ȱãæȱ¤ȱ£ȱȱǰȱ¢ȱ¤ȱ¤ȱ£·¢ǰȱ
£ȱǰȱã£ȱÿ·¢ȱàÇȱǯȱ ȱ£ȱãȬ
æȱ·ȱ·ǰȱȱȱæȱ£ȱǮ·¢ȄȱȬ
àÇǰȱ ȱ ȱ ¤ȱ æȱ £¤· ȱ ã£·¢ȱ æȱ
¤ǰȱ ££ȱ ȱ ¢¤àȱ ¤ǰȱ ¢ȱ ¤¤ȱ £ȱ ȱ ÿȬ
££ȱ ÿã··£ȱ ¤ȱ ££¤ȱ ǻæȱ Çà¤ȱ ǯ ǯŝŘŖȦŘŖŖŝȦŞǯǼǯȱ
¢ȱȱ¤¤ǰȱ¢ȱ£ȱãæȱȱÿ££ȱÿã·ȱÇæȱ¢ȱ·ȱ
¤¢ȱ·ȱ£ûã ǻ øȱǯ ǯŗǯŘŜŖȦŘŖŗřȦŗŖǯǼǯ
¢ȱ ¤Çà£-ȱ £àȱ ÿ££ȱ £àȱ Ç·Ȭ
ȱ ¤ȱ àȱ ã£ȱ £ȱ ãæȱ ȱ ÿ££ȱ ãȬ
·ȱ¤àȱ¤ǰ Ǯ¢ȱȱã·¢ȱȱȱÿ££ȱæǰȱȱ¢ȱ
ûæǰȱ¤¢ȱÿȱ·ȱ¤££ȱǰȱ¢ȱȱÇû¤àȱ£¤¤ȱȱȬ
æǯȱ£ȱãæȱ¤ȱȱȱǰȱ¢ȱȱÿ££ȱ¤¢ȱ¤Ȭ
¤ȱ ·ȱ ȱ ÿã··£ȱ £ǰȱ ȱ ȱ ·ȱ £ǯȱ
£ȱ£¢Çȱ·¤ȱ£ȱǰȱ ¢ȱȱ¤ȱȱȱ£ȱŗǯȱ £¤øȱøȱȱ£æȱ
¤à£ȱ·£··ǰȱÿã··ȱ·ȱ£ǰȱ¢ȱȱ¢ȱ£¤Ç¤¢ȱûãæȱ£Ȭ
ȱȱ£ǲȱȱ¤ȱ£ȱŗǯȱ£¤øȱøȱȱ¤à£ȱ¢£¤ȱæȱȬ
¤ȱȱ·ȱ·ȱ¢ȱÇ·ȱ£ȱŗǯȱ£¤øȱøȱø¤ȱǯȱȬ
ȱ £¤ȱ ȱ ££ȱ ǰȱ ¢ȱ £ȱ ŗǯȱ £¤øȱ øȱ ȱ ¤ǰȱ ȱ ·Ȭ

Śŗ
ŚŘ

ŚȦŘŖŖśǯȱûæȱ ¢·ȱ ¤£ȱ ǯŚǯȱǯ
ǯ ǯŜŚŜȦŘŖŖŞȦśǯȱ ã£ȱ·£Ǳȱ¤¤¢ȱǱȱǯȱǯȱŘŞŞǯȱǯ

Şŗ

¢¢ȱ¢ȱ– ¤ȱ£

¤ȱ£ǰȱ¢ȱàȱȱ¤ȱȱ – ȱ£Ç¤ȱ·ȱ££¤Ȭ
ȱȱȱȱȱã£ãûȱ– ¢ȱȱ¤Çà£ȱ¢ȱ·ȱã·æȱ¤¤Ȭ
ȱȱÿ£££ȱààǰȱã£ÿãæȱ£·¢ȱã£ãȱã·ȱǽǳǾȄ Śř

A legalább ötévi szabadságvesztés-büntetéssel való fenyegetettség
és a tudattartalom kérdése
¤ȱ ȱ ¤ȱ ã·ȱ £¤£·ȱ ¢·ȱ ȱ ȱ ȱ
·£ǰȱ¤¢ȱȱ¤ȱȱ¤ȱ£¤¢£¤ȱǰȱȱàȱȱã·¢ȱ
ȱ¤ȱȱ¤£ǰȱÇ¢ȱ£ȱȱ¤ȱȱ·¤ȱȱȱȱ
£¢Ç¤ȱ ¤ǯȱ ȱ ··ȱ ¤ȱ ȱ ÿã·ȱ ȱ ·ȱ £ȱ ȱ ȱ
ȱ ¡ ȱ ¤£àȱ ûã£··æȱ ȱ £àǰȱ £ȱ ã£ǰȱ
¢ȱ ȱ ȱ £·¢ȱ ȱ æ£ȱ ¤Ç¤¤£ȱ ȱ £ȱ ȱ ǰȱ
¢ȱ ȱ æȱ ȱ £·¢ǰȱ ȱ ã£ȱ ¢ǰȱ ¢ȱ ȱ ·ȱ
æǯȱȱÇàȱ¢ȱ¢·ÿ·ȱǰȱ¢ȱȱÿ££ȱÇà¤Ȭ
ȱȱ¤£àȱ··ȱȱ¤ȱã·ȱ£¤£·ȱ¢Ȭ
ȱ ÿ·¢ȱ ã··ȱ ·ǰȱ £ȱ à¤ȱ ȱ ÿ££ȱ ··£ȱ
¢ȱȱ··£ȱààȱ¤¢ȱÇàȱǯȱ¢ȱȱ ȱæȱ
Çà¤ȱ¤ǰȱǮȱã·¢ȱ£ȱȱ£·ǰȱ¢ȱȱÿ££ȱ·ȱã·ȱ
¢ȱ ·ȱ ø¢ȱ £¤·ȱ ÿ·¢ȱ ã·ǰȱ ȱ ȱ £ǰȱ ¢ȱ ȱ
ÿ££ȱ ·¢æȱ ¤ȱ ¤ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ÿ·¢ȱ
û·ȱ·ȱȱ·ǰȱ£ȱ¤ȱøǯȱÇȱûæ·ȱ·Ȅ ŚŚǯ
ȱȱȱ£ǰȱȱ£ȱãæȱȱǵȱȱ-û¢ȱȱ£Ȭ
 A·æ¤ȱ£ȱ£ȱȱ¤ȱæ·ȱȱ ǯȱǯȱ¤ȱ·ȱȱÿȬ
££ȱàȱã·ȱ¤Ç¤¤ǰȱ¢ȱǮȱ¤ȱ£¤·ȱ¤ȱ
æȱ ȱ ȱ ¤¢¤£ȱ ø¤ȱ ·æȱ ¤ȱ ã£ȱ ££··ǯȱ
æȱã£æȱ·ûǰȱ¢ȱ£ȱ¢ȱÿ·¢ȱ·ȱû·ȱ··æȱ
ȱ ¤ȱ Çȱ ǰȱ ¢ȱ ǰȱ ¢ȱ ȱ ¤ȱ ···£ȱ ãææȱ
¤ȱø¢ȱÇ··ÿǰȱ¢ȱȱû·ȱ·ȱ¢ȱÿ·¢ȱȱ
àÇ¤ ûǯȄ Śś
ȱ¤ȱ£ȱ¤ȱ·£ȱæȱȱ·æȱȱȬ
£ǰȱ¢ȱȱ·ȱȱȱȱ¤ǰȱ¢ȱÿ££ȱ·ȱãȱ
ȱȱ¤ȱ·¢ǯȱȱÇà¤ȱ£ȱǰȱ¢ Ǯȱ£·ȱ

æ¤ȱA·æ¤ǰȱřǯǯřŖŖȦŘŖŗŚȦŜǯǰȱŘŖŗśǯȱ¤ȱŗřǯ
 ȱŘŖŖŞǯ ŗřşǯǲȱǯ ǯŜŚŜȦŘŖŖŞȦśǯǲȱȱàȱ¤¢Ǳȱÿ£ã·ǰȱÿ££ǯȱ¡ȱ
àǰȱǰȱŘŖŖşǰȱŗśŚǯȱǯǲȱ¤¤¢ȱǱȱǯȱǯȱŘŞŞǯȱǯȱ
Śś ¤- ȱ ¢ȱ Çà¤ȱ ŘǯǯŗşřȦŘŖŖŖȦśřŞǯȱ £¤øȱ Ç·ȱ řŝřǯǲȱ
ã£ȱ ·£Ǳȱ ¤¤Ȭ
¢ȱǱȱǯȱǯȱŘŞŖǯȱǯ
Śř
44

ŞŘ

ȱÿ££ ûæȱ£¤¢£¤ ·  £¢Ç¤ ·£·…

¤àȱȱ¤ȱȱàǰȱ¢ȱ£ȱ¢ȱ¢£Çȱ æ£ȱ ¢£Ȭ
·ǰȱ··ȱȱã¢£ǯȱA¢ȱ£¤ȱȱ¢ȱ££ȱǰȱ¢ȱ£ȱ¢ȱȬ
¢ȱæ£·¢£ǰȱ¢ȱ£àȱ£·ȱ·ǯȱ¢¤àȱȱ¤£¤ȱȱ
£¤ǰ ȱ ¤ȱ ·¢ȱ ·ȱ ¢ȱ £ȱ £¤ȱ ȱ àȱ ȱ
·¢¤àǰȱ ¢ȱ £ȱ ¤¤ȱ û£·ȱ ··ȱ øÇǰȱ ǰȱ ¢ȱ
¢ȱ££ȱ¤ȱ¤ȱ£ȱ¢ȱ¢·ǯȱæȱȱã£ȱ£ȱǰȱ
¢ȱ ȱ ¤ȱ ȱ ǰȱ ¢ȱ £ȱ ¤ȱ ·£ȱ ÿ££ȱ ø¢
ÿ·¢ȱàÇȱǯȄ ŚŜ
qȱ ··ȱ æûȱ £ȱ ã·ȱ ǮȄȱ ǰȱ ¢ȱ Ȭ
æ-ȱ ȱ ÿ££ȱ ¤Ç¤¤£ǰȱ ¢ȱ £ȱ ãæȱ £¤· ¤ȱ
ã·ȱ £¤£·ȱ ûæȱ ·¢ȱ ã··ȱ ¤¢ǰ
¢ȱ ȱ ȱ ·¢ȱ àÇȱ ·¢ȱ ¤ȱ ȱ ȱ ȱ
··ȱ¤¤ȱǯȱȱǯȱÿ££-Çàȱȱ£¤ȱȱ
ȱ¢·ÿȱ£Ç¤ǰȱ£ȱàǰȱ¢ȱ££ȱ£ȱ¤ȱã·ȱ
£¤£·ȱ ¢ȱ ÿ·¢ȱ ã·ȱ ȱ ·ǰȱ ȱ Ȭ
·¢£ȱààȱãȱ·ȱȱȱ·æȱÿ·¢ȱȱãæǯȱ
¢ȱȱàȱ¤¢ ȱ¤ǰȱȱÿ££ȱ·ȱãȱÿȬ
·¢ȱ ø¢ȱ ȱ £Çàȱ ȱ ÿ££ȱ ··ȱ £ȱ
ÿ·¢ȱø¢¤ǯȱ£ǰȱ¢ȱȱÿ££ȱàȱã·ȱãȬ
£·¢ȱȱȱ¤ȱã·ȱ£¤£·ȱ¢ȱ£¤·ȱ
ÿ·¢ȱ £àǰȱȱǯȱŗřŝǯȱȗȱŞǯȱ¤ȱ ȱşŞǯȱȗ-ȱã£Ȭ
ȱ¤ȱãæ·ǯȱA¢ȱ£ȱÇ·£·ȱ¢ȱ£ȱȱǮȱÿ££Ȭ
ȱ àȱ ã·ȱ ¤Çà¤¤ȱ ¤ȱ ·ǰȱ ¢ȱ ȱ ÿ·¢ȱ
¤ȱãȱ·ȱ£¤£·ȱûæȱ¢Ȅ Śŝǯ
ȱ æȱ ã·ȱ àȱ £ȱ ȱ ··ȱ ǰȱ ¢ȱ ¢ȱ £ȱ ãæȱ
ȱȱ ÿ££ȱ··æǰȱȱȱ ÿ·¢ǰȱ ¢ȱȱ ÿ£Ȭ
£ȱ ȱ ¢ûȱ ãȱ ǰȱ ȱ ÿ££ȱ ãȱ
æ-ǯȱ£ȱÇ·£·ȱ¢ȱ£·ȱ¤ȱȱ£¤ȱ£ȱû¢·ȱ
£··ȱ æȱ ȱ ··æǰȱ ¢ȱ £ȱ ¢ȱ ãæȱ £ȱ ȱ ÿȬ
££ȱ ¤¤£ȱ £àȱ ÿ·¢ȱ – ·¤ȱ ȱ ¤ȱ – Ȭ
ã·ȱ ȱ ¢ȱ £ȱ ¤ȱ ã·ȱ ȱ àÇǯ 48 £ȱ

¢æȱA·æ¤ǰȱǯŝŝȦŘŖŗřȦŗŝǯǰȱŘŖŗŚǯȱŖşǯȱřŖǯ
£ȱȱ·ȱȱ¤£ȱȱȱ¤¢ȱǯȱǻŘŖŗŘǯȱ·ȱǯȱǯǼȱàȱàÇ¤¤ȱ
ǯȱ
48
£ȱ ¤ȱ £¤ȱ û¢ȱ ¤¤¤ȱ ¢ȱ ÿ££ȱ £ǰȱ Ȭ
¢ȱ £ȱ ãȱ ȱ ȱ ãȱ ¢ȱ ¢àȱ ãǰȱ
¢¢ȱ ¢ȱ àȱ ÿ·¢ȱ ǰȱ ȱ ȱ ǮȄȱ ȱ ££ȱ Ǯ·Ȭ
¢·ȱã·Ȅȱ£àȱ·¢ȱàÇ¤ȱǯȱ
46
Śŝ

Şř

¢¢ȱ¢ȱ– ¤ȱ£

£ȱ £ȱ û¢ȱ £ȱ ã·ȱ ·ȱ ȱ ȱ ã¤àȱ æ··ȱ
¤Ç¤ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ ÿ££ǰȱ ¢ȱ ¢··ȱ ȱ
ǰȱȱȱ·ȱã·ȱ·¢ȱã·ǯ Śş

Az együtÿã·ȱ··
ȱø£ȱ·ȱȱ·ȱã·¢àÇ¤ȱȱÿ££ȱ·ȱȬ
·ȱȱæȱ·Ç·ȱ·ȱÿã·ȱæȱ£ȱ¤£¤ǯȱæȱ
ȱ £¤¤ȱ ·Ȧæ·ȱ – ¢ȱ £ȱ ¢ûÿã·ǰȱ ȱ £ȱ
ã£¤ȱ··ȱ– ȱȱøȱ·ȱøȱ¤£¤ȱ·¢ǰȱȬ
¢ȱ£ȱȱ£¤ȱȱǻȱ¢ȱ¢·ÿǼȱ¤ȱ
ȱ£àȱ£¤¤ȱȱÿ££ȱÇà¤ǯȱǮ ǽǳǾ ã·¢ øȬ
¢££  £¤¤ ¤¤ǯ  £¤¤ æ· ·  £ ¢· £Ȭ
 ¢ûȬ··æǰ ¢¤  £ ¤ ¤ǰ ¤ Ȭ·£ ¤Ȭ
ǰ  ÿ£ã· ·ǯ æ ãæ  £·¢ £ǰ ¢
¤ £ £ǰ ¢ £    ¤£ǰ £  ã·- 
¤ £·¢ ø  · ãæ £¤¤  £ ¤
·£  ǯ A £¤ ·¢   ·¢· ã ¤à
· £¤à ·£ £¤ǯ A ££ ¢ ·£æǰ Ç¢ £æ
¢ ǰ ¤à £¤  ££ǰ ¢ ¤ ûãû · à ãû¤à
·¢· ·£ £ ·£ǯ ·£¤ – ¢ ¤¢Ç¤ǰ Ç¤¤ ·ø¢
ǰ   ·¤ǰ ¤ ¢  £ã£ã £Ç¤ǰ  ·¢ ãæ
Ç· – û £û·  ø ÿã··£ǰ £ ǰ · ÿȬ
·¢ ã··£ǰ   ·¢¢ à¤¤£ǯȄ śŖ
ȱ£ȱ¤ȱȱǰȱ¢ȱǮ ÿ££ ã·¢ £ Ȭ
 ø¢ ¢£   ãû·¢ǰ ¢  ¤ ££  à
· ¤ ·¢ ǰ · æ àà æ· ¤ǰ  £¤
¢· ¢û-·ǯ ¤·£  ã·¢ £   
£·¢  £ǰ   ÿ££ à · £û·· ¢û
¤à ǻ¤ £Ǽ £·¢ £¤¤ æ·ǯ A ã·¢  àÇ¤ £
Ç¤ ·ǰ ¢ ÿ££  £¤ ã¤ ¤à  ¢ǰ
  ÿ££· ¤Çà¤¤  £ · ¢·Ȭ
ÿ ¤ ǯȄ śŗ
ã·ȱ ÿȱ ȱ Ç·ȱ ¤àȱ ·ȱ û¢ȱ £·ûǱȱ £ȱ ¢ȱ ȱ ÿȬ
££ȱ ·£·ȱ £ǰȱÇȱȱ ¤ȱ ¤ǯȱ £ȱ A·æ¤ǰȱ
ǯŘŘŚȦŘŖŗŝȦŘŜǯǰȱ ŘŖŗŝǯȱ ŗŗǯȱ řŖǯȱ ǻ·£·Ǽǲȱ ·ȱ ȱ A·æ¤ǰȱ ǯ ǯśŚŖȦŘŖŗśȦřşǯǰȱ
ŘŖŗśǯȱŗŘǯȱŗŜǯȱǻ¤Ǽǯ
śŖ ȱȱ–
·ȱ¤£ȱ– ¢ȱȱ– àȱ¤¢Ǳȱǯȱǯ
śŗ
ǯ
Śş
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A ··· û· · · £¤£ǰ ¢   Ȭ
¤ǰ   £ ¤ £ ¢ ¤ǰ ¢  ŘŖŖŗ- £¤¢Ȭ
 £ǯ ¤· £ǰ ø¢ ÿǰ ¢ ·  Ȭ
à £¤· £¢ · £æ    ÿã· · 
¤à ·£  ÿ££  ··ǰ  £  Ȭ
£¤¢  £  ¡ ǯ ··· û 
¤Ǳ   ¤£ǵ ¤£- ¢¤¤ ·  ÿ££
 ·  Ç··ǵ A ¤£ ¢·ÿ æǰ  ¤û £
¤ Ç· ¤ǯ
ȱ æȱ £ȱ £ȱ Ç·ȱ¤ǰȱ ¢ȱ £ Ǯȱ ÿ££ȱ
ã·¢ȱȱǰȱ¢ȱȱ£àȱȱ£ÿÇǰȱȱæÇȱȱ
ǯȱ æȱ ã£æȱ ȱ ȱ ȱ ÿ££ ¤Ç¤¤ȱ ¢ȱ ¤ǰȱ ȱ
ã·¢ȱ ȱ £æȱ ·£ȱ ãǰȱ ȱ ¢ȱ ȱ £æȱ ã£ãȱ ¤Ȭ
ã··ȱ £¢ȱ àȱ ǰȱ ȱ ¤àȱ·ǰ ¢ȱ ¤¢ȱ
¤ȱ ·ȱ £æǰȱ ȱ ÿ£ã·£ȱ ·ȱ ¢ȱ ȱ £ÿȱ
££·ǰȱ ã£¤ǯ ȱ ÿ££ȱ ȱ ¤ȱ ÿã·ȱ ȱ
ȱȱÿ£ã·ȱ·ûǰȱ·ȱ£ȱàȱàȱ¤¤ȱȱȱ££·ȱ·æȱ¤ǰȱ
ȱ £¤àȱ £ȱ ¢·ȱ ã·¢ȱ ȱ ȱ ¢£ǯȄ śŘ ÿ££ȱ
àȱ ã· ȱ ¤Çȱ ǰȱ ȱ ·¤ȱ £ȱ ȱ ·¢æȱ
£·¢ȱ ¢¤ȱ ·¢·æȱ ǰȱ ȱ ȱ ã£ãȱ àÇ¤ȱ
ȱȱǰȱȱ·ãȱø¢ȱǰȱ¢ȱ£ȱȱ·ȱàȬ
àȱÿ·¢ȱ¤¢Çàȱ£·¢ȱ ã£ȱȱȱ¤¤ǰȱ
ȱ·ȱ¢¤ȱ·¢··æȱȱȱǯ śř
ȱ£ȱA·æ¤ȱ¤¤ȱȱ··ȱã£ȱȱȱ£Ȭ
¤¢ȱ£ã·ȱ·ȱȱǻ·£ǵǼȱ£¤·¤ǯȱ£ȱ¢ûÿã·ȱȬ
Ç··ȱ¤ȱÇ·ȱ£ȱæȱ·æȱ·¢ȱ£ǯ
ȱÇà¤ȱ– £ȱû¢·£ȱ··ȱ£ȱ·ȱȱȱ·æȱ¢¤£¤ȱ–
ȱ ȱ ǯȱ ǯȱ ·ȱ ǯȱ ǯȱ ¤ȱ ÿ££ȱ àȱ ·£··ǰȱ ££ȱ Ȭ
ȱã··ǰȱ£Ǳȱ Ǯ ǯȱǯȱ·ȱ ǯȱǯȱ¤ȱ·ȱȱȱȱ
¤Çȱȱÿ££ȱã·æȱã·ǰȱȱȱ£·ȱ¤àȱ£¢Ç¤ȱ
¢àǰȱæȱȱ·¢¤¤àȱ£ȱÿȱǰȱ¢ȱ£ȱæȱȱ¤ȱ£ǰȱ¢ȱ¢ȱ
££ȱȱ·£·£ȱ£ǯȱ£ȱæøȱÇà¤ȱ£ȱȱ¤Çȱ
ǰȱ¢ȱ¤¤ȱ£ȱ– ȱȱ·¢¤¤ȱȱã£Çȱ– ȱ ǯȱǯǰȱ ǯȱǯȱ¤Ȭ
ȱ·¢·ȱȱ£ȱ ǯȱǯȱ¤ȱȱǯȱ£ȱæȱûȱ··ȱ
£¤àȱȱ£¢Çàǰȱ¢ȱ£ȱ ǯȱǯȱ¤ȱã·ȱ¤àȱ£ȱæ

śŘ
śř

£ȱA·æ¤ǰȱǯśśŜȦŘŖŗśȦŘŚǯǰȱŘŖŗŜǯȱŖŗǯȱŗŚǯ
àȱ¤¢ ǻŘŖŗśǼǱȱǯȱǯȱśǯȱǯ

Şś

¢¢ȱ¢ȱ– ¤ȱ£

ȱ£¤ǰȱ¢ȱ£ȱ ǯȱǯȱ¤ȱ¢ȱÇȱ·¢·ȱ¢ǰȱǰȱ¢ȱ
££ȱ ãæȱ ãã£ȱ £ǯȱ ^ȱ ¢ȱ ·£ǰȱ ¢ȱ £ȱ ǯȱ ǯȱ ¤ȱ ·£ȱ ȱ
ǰȱæȱ£ȱȱȱã£ȱǰȱ¢ȱ£ȱ¢ȱ££ȱȬ
·£·ǰȱ·ȱæȱ¢ȱÿ£££ȱàȱȱȱȱ·¢·ûǯȄ śŚ
ȱæȱ¤Çàȱ¤ǰȱ¢ȱȱÇàȱ¢ȱ¢·£æȱãȱ
ȱÿ££ȱ£¤¢ȱ¤ǰȱ·ȱ£øȱ·£ȱããȱȱ
Ç·ȱ ¤Ç¤¤ǰȱ ¤·£æȱ £ȱ £¢ȱ ȱ ȱ ȱ Ȭ
ǯȱ Çȱ £ȱ æȱ Ç·ȱ ȱ ȱ ȱ ¤àȱ ·ȱ ȱ ȱ
££·ȱ £û·£ÿ··ȱ ȱ ÿ££ȱ ¤Ç¤¤£ǲȱ ȱ ¤ȱ
ȱ ȱ Çà¤ȱ £ȱ ¢ûÿã·ȱ ¢ȱ ¢ȱ ¤ȱ ·¢ȱ ȱ ȱ
ÿ££ȱ ¤¤£ǰȱ ¢ȱ ȱ ȱ £ȱ ¤ȱ £ǰȱ
¢ȱ ·¢··ȱ ¢ȱ ££ȱ ȱ ¤ǰȱ ¢ȱ ¢ȱ ¤-ã·
·ȱ àȱ££ȱ·£ǯȱȱ··ȱ ã£ȱ £ǰȱ ¢ȱ ȱãæȱ
¢ȱ ··ȱ ȱ £Çȱ ¢ȱ ã¢Çȱ ȱ £àȱ
¤ȱ£ȱȱ·¢ǰȱ¢ȱȱȱ££·ȱ·ȱȱÇȱÿã·ȱȱ
ã·¢ȱ·¢¤¤ȱ·£ȱǯ

Az összehangoltság kérdése
£ȱã£¤ȱȱ£ȱã£ûȱ£ȱ¢ûÿã·ȱ···ǰȱ
£ȱ– ·££ÿȱ– ȱȱ··ȱȱǯȱ£ȱã£Ȭ
¤ȱ ŘŖŖŗ-ȱ ûȱ ȱ ȱ ÿ££ȱ ã·¢ȱ ¤£¤¤ǰȱ ·ȱ
·¢·ȱ£ȱǮ¤Ȭã··ȱ·ȱȱ£·¢ȱȄ ¢àȱ¤ȱ
¤ȱǯȱȱ £ȱã£¤ȱȱÿ·¢ȱȬ
ȱ ȱ ȱ ȱ ã£ãȱ £¤¤ȱ £Ç śśǰȱ ·£Çȱ ȱ
ŚȦŘŖŖśǯȱûæȱ¢·ȱ¤£ȱ¤Ç¤ǰȱ¢ȱ£ǱȱǮ£ȱã£Ȭ
ȱÿã·ȱȱÿ££ȱȱã£æǰȱ¢ȱ¤ȱȱȱ¤ǰȱ
ȱȱȱæȱ£·¢ȱ¢¤ȱæÇæȱ¤ǯȱ£ȱã£¤ȱ··ȱ
ȱ·ȱȱÿ££ȱæȱã£ȱȱȱ¤ȱ·ǰȱȱ
¤ȱ æȱ ··ȱ ·ȱ ǯȄ śŜ ¢ȱ Ç·ȱ ¤ȱ £ȱ ¤ȱ
¤¢ȱ ££ǰȱ ¢ȱ Ǯ£ȱ ã£ȱ ÿã·ȱ ¢ȱ ȱ £ȱ ¢ȱ ÿã·ǰȱ
ȱȱÿ££ȱȱȱ¤Çà¤¤ȱ··Ȅ śŝǯ
£ȱã£¤ȱȱ¢ȱ£ȱ¤ȱ·¢¤¤·£ȱ£¢Ç¤ȱ¢ȱ
¤ȱ£¤àȱǮÿȄȱ·ǯ

¢æȱA·æ¤ǰȱǯŜŝȦŘŖŗŚȦŗŘǯǰȱŘŖŗŚǯȱŗŗǯȱŘŜǯ
ȱǱȱûæȱ ǯȱ¤ȱ·£ǯ  -ǰȱǰȱŘŖŗŝǯȱàǰȱŗŝŞǯȱǯ
śŜ ŚȦŘŖŖśǯȱ ȱ ǯȱǯ
śŝ
ȱA·æ¤ǰȱǯ ǯŜŚŞȦŘŖŗśȦŗŘǯǰȱŘŖŗŜǯȱŖŚǯȱŖŚǯ
śŚ
śś

86

ȱÿ££ ûæȱ£¤¢£¤ ·  £¢Ç¤ ·£·…

 ȱȱŘŖŖśǯȱøȱŘŞǯȱ·ȱŘŖŖśǯȱàȱŗŝǯȱã£ãȱȱÇȱ·¢·ȱȬ
¤ȱŗŝȱȱãȱǰȱ¢·£ȱ£ȱã£·ȱø¢ǰȱȱ¤£ȱȬ
ȱȱ·æȱ¢ȱȱÿ·¢ǲ
 ȱÿ·¢ȱȱȱ·ǰȱȱã·ȱǰȱæȱæȱ
¢£ȱ£·ȱȱǰȱȱ£ȱã· à¤ȱȱȬ
ȱ ȱ £ȱ ǻ¢àȱ ¤ǰȱ ãã£·ǰȱ àȱ £¤¤ǰȱ Ȭ
£·ȱ ¤¤ǰȱ £¤ȱ £¤ǰȱ £¤ȱ ·ȱ £¤ȱ £ȱ Ȭ
ã·ȱǰȱȱ£·ȱãæȱȱ·Ç·ȱ£ȱ£¤Ç¤ȱ··Ǽǰȱ
 ȱ ·ǰȱ £ȱ ã·ȱ ¢£Çȱ  ǯȱ ǯȱ ¤ȱ ··£ȱ ǰȱ æ·£ûȱ
·¢ȱ¤£àȱ£ȱã£ȱÿã·ȱÇ···ǰȱ
 £·ȱ ǯȱǯȱ¤ȱȱ£ǰȱȱȱ·Çȱȱ££ȱȱǻ ǯȱǯǰ
ǯȱǯȱ·ȱ ǯȱǯȱ¤Ǽȱȱÿ·¢ȱã··ȱæ£æǰ
  ǯȱǯȱ¤ȱȱ¢ȱȱ£æȱæǰȱ ǯȱǯȱ¤ȱãȬ
ȱȱ·ȱã·ȱ¢£Ç·ǰȱæȱ¢ȱȱ¤¤ȱ·ȱ·ȱà¤£ȱ
ȱ¢·ȱǰ
 ¢ȱ ǯ ǯȱ¤ȱȱ£ǰȱȱȱÿ·¢æȱ££ȱ¢¤Ȭ
¢ǰȱ ·£·£ȱ £ȱ £·ȱ ¢æȱ ¤¢ȱ ȱ ȱ ã£ãǰȱ ¢ȱ ¤ȱ ¢Ȭ
¤àȱǮÿãȈȱ£·ȱȱȱÿ·¢ȱã··ȱ·£æǰ
 £ȱ ¤¢àȱ ·¢¤¤àȱ ¢·ÿȱ ã£ǰȱ ¢ȱ ȱ ££ȱ  ǯȱ ǯȱ
¤ȱ ȱ ȱ ȱ ¤¢Çàǰȱ æȱ ·£Çȱ æȱ ·ȱ ££ȱ £ȱ ã·ǰȱ
ȱÇ·ȱȱ¢øȱȱǰ
  ·àȱ·¢· ȱ ǯǰȱ ǯȱ·ȱ ǯȱǯȱ¤ȱ¤¤ȱǰȱȱȱ
·ȱã·ȱȱȱ£¤ȱȱǱȱÇȱ£ȱæȱãȬ
£ûûȱ ¤£ȱ ¢ȱ ¢ȱ ȱ ·ǰȱ ȱ ȱ ȱ ··ȱ
¤ȱǰ
 ·ûȱ ȱ ȱ ȱ ǯȱ ·ȱ £ȱ ¤¢Ç¤ȱ ¢àȱ  ǯȱ ǯȱ ¤ȱ £¤Ç¤ȱ £ȱ
ã·ȱ¢ȱ·ȱȱȱ£ȱȱãæȱã··ǯ śŞ
ȱ·£·ȱȱ¢¤ȱ£ȱ£ȱ££ǰȱ¢ȱ£ȱã£Ȭ
¤ȱ ¤ȱ ŘŖŗş-æȱ ȱ Çȱ ÿãæȱ ȱ ȱ ¤ȱ ǯȱ
ȱ – ¢ȱ ȱ ȱ ȱ ¤ǰȱ £ȱ ¢ûÿã·ȱ ·ã·ȱ
£¤ȱ – ȱ ¤àȱ ǯȱ ã£¤ȱ ¤¤¤ȱ ¢ø¢ȱ Ȭ
£¢ ȱ ȱ £àȱ ǻȱ ȱ ȱ àǼǰȱ ȱ ȱ ȱ
££·ȱǯȱ¢ûÿã·ȱæ··ǯȱȱȱA·æ¤ȱŘŖŗŜ-ȱãȬ
··ȱ ǻȱ £¤¢ȱ àÇ¤ȱ æ£æȱ – æ£ǵǼȱ £ȱ ¤ȱ àȱ
£Ǳ ȱ¤àȱȱÿ££ȱ·¢ǰȱ¢ȱȱȱ£ȱȱ¢Ȭ
¤ǰȱȱã£ãǰȱ¤ȱ·£ȱ¢ȱǯȄ śş ¢ȱȱ¢Ȭ
śŞ
śş

ȱA·æ¤ǰȱǯ ǯśŚŖȦŘŖŗśȦřşǯǰȱŘŖŗśǯȱŗŘǯȱŗŜǯ
ȱA·æ¤ȱǯ ǯŚŘŖȦŘŖŗŜȦŚŝǯ£¤øȱÇ·ǲȱ·£ȱ¢ȱ¤Ǳȱǯ ǯȱŚŖǯȱǯ

Şŝ

¢¢ȱ¢ȱ– ¤ȱ£

ȱ¤ȱŘŖŗş æȱȱûȱȱ¤àȱ¤ȱ£¤ǰȱ£ȱ
£ȱȱ£àȱȱÿ££ȱȱ·£·ȱȱ·ûǰȱ¢ȱȱ
£·ȱȱ£¤¢ȱ£ȱǯ
ȱȦŜřŜŗǯȱ£¤øȱã·¢ȱ£àȱ¤ȱ£ȱ¤ȱ·ȱ
àȱ·ȱȱ¤£ȱȱÇ¤ȱȱȱÇȱÿã·ȱ·£··£ǰȱ ȱ ȱ ·£ǰȱ ¢ȱ ȱ Çà¤ȱ ȱ ȱ £ȱ £¢Çàǯȱ£ȱ¤ȱ·ȱȱȱ£ȱ¤Ǳȱ
 £ȱãæȱ¤¤ȱ¤à
 ȱ¤ȱû··ȱ¤¢àȱ·¢·
 ȱÿ·¢æȱ£¤£àȱ£ȱ£¤ȱ
 £ȱã·ȱ¤ȱȱȱ£ÿȱ£¤ǯ ŜŖ
¢ȱ ¤ £ȱ ǰȱ ¢ȱ £ȱ ȱ ¤£¤ȱ ø¤ȱ
£ȱ£ȱã£¤£ȱ·ǱȱǮ¤ȱ£ȱȱ£Ȭ
¤ǰȱȱȱ¤àȱã¤ȱȱæûȱÇȱÿã·ǰȱ£ȱ¤ȱ
£ȱ ã£¤ȱ Çȱ ǰȱ ¢ȱ £ȱ ȱ ¤à¤ȱ £·ȱ ǰȱ
ȱ ȱ Çȱ ÿã·ȱ ·ȱ £ȱ ã£ȱ ÿã·ȱ ·£Ȭ·£ȱ £ȱ ·£ǯȱ
[¤ȱȱÿãȱ·¢·æȱ£¤£àȱ¢ȱ£¤¤ȱȱȱȱȬ
Çȱÿã·ȱã·ǰȱ¢ȱȱ¢£¤ ã·ȱÇȱȱ·ûã£æȱ
àȱ ǯȱ ǽǳǾȄ Ŝŗ ȱ ··ȱ ¤ȱ £ǰȱ ¢ȱ ¢ȱ ȱ Çȱ ÿã·ȱ
ȱȱàȱãȱ£ȱã£¤£ȱ·ǰȱȱȬ
£àȱ ¢ȱ £àȱ ¤ȱ ȱ ȱ ã·ȱ £ǰȱ ȱ – ȱ àȱ
£¤·àȱ ȱ – ȱ ·£ȱ £øȱ ·ȱ Ç¤àȱ
bÿ££ȱàȱ··ȱ£¢Çǯȱ£ȱ ¤ȱ¤ǰȱ£ȱȬ
øȱ ·ȱ ¢ȱ ¤Ç¤ȱ ¤ȱ ȱ ¢ȱ ȱ ¤Çȱ £Ǳȱ ȱ
£àȱ¤ȱȱ£ȱã¢ÿȱȱȱÿ££ȱ¤Ç¤Ȭ
ǰȱ £ȱ ȱ ȱ – ¢ȱ ȱ ¤ȱ £ȱ ¤ȱ – ¤àȱ
··ȱ·£ȱȱÇàȱǯ

[££·
¤¢ȱ ȱ ÿ££ȱ ûæȱ ····ȱ ûȱ Ç·ǰȱ
·¢ȱ£ÿÇȱ£ȱȱ¤ȱ·ȱ·ǰȱÇ¢ȱȱȬ
ȱ ǯȱ ȱ ÿ££ȱ ûæȱ ···ȱ ¤ȱ ¢£ÿȱ ǰȱ Ȭ
£ȱ ȱ £àȱ ¢ȱ ¢ȱ £¤£àȱ ·ȱ ȱ û£ǰȱ

ŜŖ
Ŝŗ

A ȦŜřŜŗ-ȱã·¢ȱ¤¤àǯȱI·£ȱ¢ȱ¤ǱȱǯȱŚŖǯȱǯ
¢ȱ¤ǱȱǯȱŚŖ–Śŗǯȱǯ
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¢ȱ£ȱ£Çàȱȱûæȱ£ǰȱ·- ·ȱ·¢øǰȱ
£·¢£ȱããȱ¤à¤£ǯ
ȱ ûæȱ £¤¢£¤ȱ ·£·ȱ àȱ ȱ æ·æȱ ǰȱ ¢ȱ ȱ
ǯȱ·¢ȱãȱȱ££ȱ ÿã£·ȱȱ àȱ·ȱÇ¤Ȭ
¤ȱ ã·¢£ÿ·ǰȱ ȱ ¤ȱ ûæȱ £û·£ÿȱ £ÿȱ
ȱã£·ȱ£Çǯȱ ¤ȱȱ£ǰȱ¢ȱ¢ȱÿãæȱȬ
¤ȱ ãûȱ æȱ ££ȱ ¤ȱ £¤ǰȱ ȱ ¢¤¢ȱ ÿȬ
ã··ȱ £øǰȱ ££ȱ ǻǼãȱ ȱ à¤ǰȱ ȱ ¤ãȱ – £¢ȱ
ȱ – ȱ ¢¤¢ȱ ûæȱ ǯȱ ¢ȱ £ȱ à£ȱ ȱ
£Ǳȱ Ǯȱ ûæǰȱ ûããȱ ȱ ¤ȱ ûæȱ ȱ
£·ȱ ã£¤ȱ ȱ ÿ·¢ȱ ȱ ¤àȱ ȱ £ȱ ¢·ȱ
¤¤ȱã¤àǰȱ£ȱǯȱ£ȱ£ȱ¢·ȱȱǰȱȱ¢ȱ¢ûȱàȬ
Çȱ ȱ ȱ ÿ·¢ǰȱ ¢ȱ ȱ ã·ȱ ¢ûÿãȱ ¤ȱ ¢ȱ
¤ǯȱ àȱ ȱ £ȱ ¢ûÿãæȱ ¤ȱ £·ȱ £ȱ ȱ ȱ Ȭ
Ç·ǰȱ¢ȱ·ȱ£ȱ¢ûÿã·ȱȱã£·ȱ£àȱȱ£ȱȱ·Ȭ
¢·ȱ¢ȱ¤ǰȱȱÿ·¢ȱã·¢ȱ¤ȱ¤Ç ¤ȱã£·ȱ
Ȭǯȱ£ȱ£ȱ···ȱ·¢£ȱȱ¢ȱûæȱ¤ȱ£ȱȱ·ȱ
·ȱȱÿ·£·ȱ¤¤¤ǯȱ£ȱȱ¤ȱȱȱȱ¤ȱ¤ȱȬ
æȱȱ·¢·ȱ¤¢ȱ¢¤ȱûæȱ£àȱã·æȱÇ¤Ȭ
¤ǰȱ·£··ȱ·ȱ····ǯȱȱ·ȱ£ȱàȱȱ££ȱÿã£·ȱǯȄ ŜŘ
ȱ ·ȱ ¤ȱ ȱ ££ȱ ÿã£·ȱ àȱ ã£Ç·ȱ ·ȱ ȱ
ûæȱ £·ȱ ã£ãȱ £ûæȱ ·ȱ ǯȱ ȱ àȱ – Ȭ
ø¢ǰȱȱ¢·ȱ¤¢¤ȱ– ¢ȱ·ȱÇ¤¤ȱǰȱÇȱȱûæȱ£ȱ
¢·ȱ¤ȱãȱ¢ȱȱ¤ǯȱȱàȱǰȱ
¢ȱ¢ȱ¡ȱ¢ȱÇȱȱ– Ç·ûȱÇȱ¤¤¢ȱǻ·¤ȱ
ȱ £à¤ǰȱ ȱ £à¤ǰȱ ¢ȱ ¤ȱ ȱ ȱ £ÿȱ ·ȱ ȱ
£££à¤ȱ ·ȱ ££·Ǽǰȱ ȱ ȱ ûæȱ ¢ȱ
·¢ȱȱ··ǰȱ·ȱ– ȱȱ··ȱø¢ȱ– ã£·¢Ȭ
ȱ ¤ǯ ȱ àȱ ·ȱ ȱ ¤Ç¤¤ǰȱ ¢ȱ ¢ȱ
ȱ¤ǰȱ·¢£ȱûæ-ǰ Ǯȱȱ£ȱȬ
ȱ£ȱǰȱ¢ȱȱ·¢·ȱã£æȱã£ûȱ¢ȱ¢£ȱ– ȱûæȬ
ȱ£¤¢£ȱ£¢Çȱ– ûæȱ·¢ǯȱȱàȱ£·ȱȬ
·¢ȱȱ£·¢ã£ȱ£¢ȱ£ȱ£·ȱ££ȱ·ȱÿã·ȱÇ¤ǰȱ¢ȱ
ȱÿã£æȱ·¢·ȱ·¢·ȱǯȄ Ŝř

ŜŘ
Ŝř

à£ȱǱȱǯȱǯȱŜǯȱǯ
ǯȱŝǯȱǯ

Şş
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ȱ¢ȱ·£·ȱ£ȱ££ǰȱ¢ȱȱÿ££ȱȱȱ¢¤Ȭ
¢ȱ ¢ȱ £ǰȱ ȱ ȱ ¤¢ȱ £ȱ ȱ ãæȱ £ǯȱ ·ȱ
£¤¢£¤ȱ ȱ – ȱ ¤àȱ ·ȱ ¤ȱ Çøȱ æ·æÇ·ȱ ȱ –
àȱ ȱ ¢¤¢ǰȱ ¤ȱ £¤¢£¤àǰȱ ¢ȱ ȱ æ·ȱ
£¤¢ȱãȱȱ¤ãǯȱ¢£ȱȱÿ££ȱȱȱûæȬ
ȱ¤ȱ··ȱ¤ȱǻ£ȱø¢ǰȱ¢ȱà¤ȱȱÿȬ
·¢æǰȱ ȱ û·£¤ȱ ¢¤àȱ ·¢£ææȱ £·ûǼǰȱ Ȭ
ȱø£ȱȱ·£·ȱ·ȱȱǻÿ·ȱ¤Ǽǯ
·£ȱȱæȱã£æǰȱ·£ȱûãȱ··ȱ£æ
ȱ ·¤ȱ ûæȱ £¢Ç¤ȱ ·£·ǯȱ ȱ £ȱ ǰȱ ȱ ¤ȱ
æ·ȱ··ȱȱ£¢Çǰȱȱȱ¤¢ȱûã£ǯȱ ¤ȱ·Ȭ
ȱȱ¢ûȱȱȱ¤ȱȱ·¤ǰȱ¢ȱ¢ȱȱȱ
ȱ £¢Çǰȱ ¢ȱ ¢ȱ ££ȱ ··ȱ £ǰȱ ȱ ȱ ¢ȱ
·ȱÿ·¢ǯȱ£ȱÇ·£·ȱ¢ȱ¢£ȱ¤ȱȱȬ
£àȱ¢·ȱ¤£ȱȱÇȱÇǰȱÇûæȱȱ£¢ȱã¢ȱ
æǰȱÿ££ȱàȱ·¢£æǰȱ¢æȱã£ȱȱ
£ȱ ȱ ȱ ¤ǯȱ £ȱ Ç·ȱ ¤ȱ ȱ £àȱ
££ȱ ȱ £¤ȱ ¤£ǰȱ ¢ȱ £ȱ ãæȱ ȱ Ǯø¢Ȅȱ
ÿ·¢ȱ ã··ȱ £¤·¤ȱ ¢ȱ £ȱ ȱ ÿ·¢ȱ Ȭ
æÇȱ·ȱǻ¢ȱ¤ȱã·ȱ£¤£·ȱȱûæǼȱȱ
ȱ ǯȱ £ȱ Ç·£·ȱ ¢ȱ ¢·ȱ æȱ ȱ ǰȱ ¢ȱ ȱ
ÿ££ȱã·ȱ¤Ç¤¤£ȱæǰȱȱȱȱȱ¤Ȭ
ǰȱ¢ȱ¢ȱ££ȱȱûȱãȱȱã·¢ȱûã£æȱ·¢ǰȱ
·ȱȱ£û·ǰȱ¢ȱȱãȱ·£æǰȱȱȱ£æȱǯ
ȱȱȱ£ȱ£·ȱ¤ȱ£ȱ£ǰȱ¢ȱȱ£àȱȬ
£¢ȱøȱ¤¤¤ȱ£ȱȱÿ££ȱ···ǰȱ·ȱ¢ȱàȬ
ȱàǰȱ¢ȱǮȱȄȱȱ£¤ȱȱû·ȱ·ȱ·ǯȱ
ȱ £øȱ ã£·¢æȱ àȱ à£¤ȱ ·ȱ ãȱ àȱ
øȱ··ȱȱæǯȱ¢ȱ£ȱȱàȱÇ¤àǰȱæȱ
£ȱ¤ȱ·£Çȱ£·¢ȱøàȱȱûǰȱȱ££ȱÿãȬ
·ȱ ££··ȱ ǰȱ ȱ ·Ç·ȱ ·ȱ £¤¤ǰȱ ȱ ȱ ȱ
·¢æȱ ȱ £·¢·ǰȱ ·ãû·¢ȱ ȱ æȱ ··ȱ
ǰȱ ¢ȱ ûã£æȱ ȱ £ȱ û·ȱ ûãã£æ··ȱ ǯȱ
£ȱ£ȱã£·¢ȱ¤ȱ¤ȱ ȱÇà¤ȱȬ
¤ȱÇ·£·ȱ¢¤ȱǯȱȱÇà¤ȱ– £ȱÇ·ȱ·ȱȱȬ
£àȱ ·£Çȱ øȱ ¤ȱ – ¢£ÿȱ ££·ȱ øȱ ¢ȱ ȱ
ȱ ££ȱ ÿã£æȱ ȱ ·ǰȱ ȱ ȱ ø¢øȱ ÿ·Ȭ
¢ȱàÇ¤ȱ¢ ø£àȱ·£ȱȱ ÿ££ȱã·£ȱ

şŖ
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ààȱ û·ȱ £¤ǰȱ ȱ Ǯ···Ȅǰȱ ȱ £·¢Ȭ
æȱ àȱ £¤¤ȱ £øȱ ¤ǯȱ £ȱ £·ȱ ·£Ç·ȱ ¤ȱ ǻ¢ȱ ȱ ŘŖŗş-ȱ
£¤¢-àÇ¤ȱ æǼȱ ûȱ ¤ǰȱ ¢ȱ ȱ Çà¤ȱ ȱ ÿ££ȱ
¤Ç¤¤£ȱǻȱ£¤¢£¤àȱǼȱ·£¤ȱ¤£¤ȱ·ȱ
£ÿȱ ¢ûÿã·ȱ – ȱ àȱ ·ȱ ȱ àȱ Ȭ
£ȱÇ¤ȱã£ȱ– àȱÇ¤ȱ¤ǯ
ȱÿ££ȱ¤Ç¤¤£ȱààȱÇûȱ£àȱãȬ
û·ȱ ¤·ȱ ¤ȱ àȱ ·¢£æǰȱ ȱ ·££ÿȱ
àȱȱà¤ȱà£ȱ··ȱ¤ǯȱ£ȱ¤ȱȱàȱ£ûȱ£Ȭ
£¤ȱ ǻ¤·ȱ ȱ ã·¢àÇ¤ȱ ¤Ǽǰȱ ¢ȱ £ȱ ȱ ȱ ÿȱ ȱ Ȭ
ȱã£ǰȱ¢ȱȱ£àȱȱ·¢ȱȱȱ¢ǰȱȱÿȬ
££ȱ ·ȱ ȱ ÿ£ã·ȱ Çûȱ – ȱ – ¤ȱ ÿã·ȱ
£ȱ£··ǰȱ¢ȱȱæȱã£ãȱ¢£ȱȱ££··ȱ·ȱ
ûæȱ ã£·¢ȱ ¢¤ǯȱ ȱ Ç¤ȱ ¤ȱ ¢ȱ 
£ȱ¤ȱ£ǱȱǮǽǳǾȱȱȱ¤Ç¤ȱǰȱ¢ȱȱ¤¢ȱȱ
£û·ȱàÇǰȱȱȱÿ££ȱȱàȱȱ¤ȱãȱãȱ
ǰȱȱȱ¤¢ȱ£¤¢ȱ£·ȱãÿȱ£¤¤ȱ£ȱæ·ǯȱ£ÿȱȬ
ȱ¤ȱȱÿ££ȱÇà¤ǰȱȱȱ¤¢ȱ£¤¢£¤ȱ¤ȱ¤¤Ȭ
¢ȱÇ·ȱ£ûǯȱȱÿ££ȱ¤ȱȱ·ȱ£¤ȱ££Ȭ
ÿǰȱ ȱ £øǰȱ ȱ ¢£ÿȱ £¢Ç¤ȱ æ·ȱ ǯȄ ŜŚ ¢ȱ ȱ
ǯ-ȱ £ȱ ã£æȱ ·ȱ ȱ £û·ȱ ¤ȱ Ȭ
·£Çæȱ ·ȱ ¤£¤¤ǰȱ ǮÇ¢ȱ æ·ȱ ¤ǰȱ ¢ȱ £¤àȱ ȱ Ȏȱ
Çøȱ·ȱȱ··ȍȱǻ££ȱÿã£æȱǼȱÿ££ȱ££ȱȱ
ø¢ȱ ûæȱ Ç··ǰȱ ¤ȱ ȱ ¤¤¢ȱ Ç·ȱ £¤ȱ ãǯȱ ȱ
ÿ££ȱ¢·ȱ¤ȱ·ǰȱȱ£ȱȱ·ȱã£ûȱ¢ȱȱȱȬ
ȱȱȱ££·ǰȱȱȱã£æȱȱ– ȱû·ȱ·ȱæȱ¤¤ȱ·£Ȭ
·ȱ ·ȱ ·ûȱ – ȱ ǯȬȱ ã£Çȱ ·æȱ ¤¤¢ȱ ã£·¢ȱ
£¤¤ȱ¤ȱ¤ȱȱǯȄ Ŝś
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RITTER ILDIKÓ

A hazai narkógazdaság és hatósági észlelésének
mintázatai

Az illegális drogpiac ugyanannak a globális vagy helyi gazdaságnak a része, mint a legáȱ£¤ȱàȱǰȱ£ȱ¢ȱȱ¤ȱÿãǯ Ahhoz, hogy
egy vállalkozás jól prosperáljon, funkcionális és strukturális szempontból alkalmazkodnia
ȱ£ȱȱ£¤ȱ·ȱ¤ȱã¢££ǰȱ¢ȱ··¢ûȱÇ¤ǯȱ1ȱ
£·ȱȱȱ·¢æȱȱ¢£ȱǮ¤Ȅǰȱdaptálnia legális piaȱ··¢ûæȱǯȱ £¤ȱ£ȱàȱà£¤ȱ£æȱø¤øȱ·ȱ
¤¤øǰȱ ã£ÿǰȱ ¤ȱ ȱ ÿãǯȱ ȱ ¤ǰȱ ¤ȱ - és
mikrovállalkozások sajátosságai, strukturális és funkcionális ǰȱã£ȱ£kø¤ȱã£ãȱ£ȱ£ȱȱ££æ·ǰȱ¢ȱæȱ·ȱȱ¢ȱ£n££·ǯȱ£ȱã£ààȱ£ȱȱ¤ȱȱ¤¤ȱǮ·Ȅǯ

„Korábbi büntetéseim során a börtönben megismerkedtem egy olyan emberrel, aki az éjszakában elég komoly névre tett szert. Egyszer a Lehel piacon –
éppen »munka« közben összefutottam vele. »Gyere be az autómosómba,
megbeszéljük ezt a dolgot« – mondta akkor. »Dobd el a szar autódat, itt egy
új! Itt van 300 gramm anyag, meg 200 ezer forint. Az anyaghoz ne nyúljál;
van baráti köröd, kezdd el ott árulni.« Azzal kaptam egy új verdát, cuccot, és
elkezdtem dílerkedni.”
Ǯȱ ¤ȱ ȱ ·£ǰȱ ¢ȱ ¢ȱ £æãȱ £ȱ ¤¤ǰȱ ȱ ȱ
¢¤à¤ȱ ¤ǰȱ ¢ȱ ȱ ÿȱ eladásából gyorsan, sok pénzt lehet csinálni.
Nekem az iskolai WC-æȱȱȱÇ-karrierem. Mindennap szívogattunk
ȱǯȱ£Çȱ£ȱ£·ȱæǰȱ¤ǰȱæȱÇ¤ȱã£ȱǯȱ£ȱ
azt jelentette, hogy néha 1-1 órára elfelejtettünk bemenni is. Tulajdonképpen
£ȱ æȱ æãȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ ǯȱ A¢ȱ ȱ ȱ £·£ǰȱ æȱ
még annál is több. Otthonról nem kaptam zsebpénzt, de nem is lehetett kérni,
ȱ¢ȱ¤àæȱ£·ȱȱȱȱ·ǰȱ¢ȱ·ûȱ¢ǯȄ

Bevezetés
A kábítószer-fogyasztás hazánkban napjainkra nemcsak hogy egyre láthatóbbá
vált (visible crime), ȱ ¢ȱ ȱ ã£àȱ ȱ ¤àǰȱ ȱ æ£ȱ e·¢ǯȱ £ȱ ȱ ÿ·¢ȱ ã·ȱ (street crime) pedig egyre
meghatározóbbá válik a kábítószer, illetve valamely – legtöbbször valamilyen új –
92

A hazai narkógazdaság és hatósági észlelésének mintázatai

£Çȱ¢ȱ ¤ȱ ȱã·æȱæ£ȱ ·ǰȱȱȱöæȱȱ¤£¤ȱ·ȱ·ȱǯ
ȱ £ȱ ¢£¤ȱ £¤£¤ȱ àȱ ¢ȱ ãæȱ ·ȱ
gyakorlatilag az elmúlt években, mintegy harminc év „késéssel”, érte el a nyugat-európai országokban a kilencvenes évek elején detektált epidemiológiai jel£æǯȱȱ¢£¤ȱȱȱÿã£æǰȱȱȱ£·¢ȱ£øȱ£ȱ
részévé vált, a jelenség a korábbi rejtett dimenzióból kilépve manifesztálódott és
ȱ£ȱ¤ǰȱ¤ȱǮø£Ȅȱȱ¤·ȱÿ·¢ǯ
ȱ ȱ ·ȱ £æȱ ¤ȱ ȱ ¤ȱ £ȱ ã£ãæ£¢ȱ
sincs a maival. Új piacok épültek, változtak a terjesztési módok és útvonalak, a
ǰȱ æȱ ȱ Ç¤ȱ ǰȱ ¢ȱ ¤£ȱ ȱ ¢£¤ȱ
szokások is.
2019-ben ȱû·ȱ¢ȱ£¤ȱȱ¤Çà£-kereskedelem esetében Çÿ
kutatás során kiemelten vizsgáltam a mintába került ügyek terûȱ £æȱ
is, amelynek eredményeképpen bizonyítást nyert – többek között –, hogy Ǯã£ȱ
ŗŖȱ ·ȱ ¤¤ȱ æȱ ¤£æ·ȱ ã·ȱ ȱ à¤ȱ ¤ȱ ·£ǰȱ ¤ȱ ûǰȱ
Ç¤ȱ ȱ ¤Çà£-ÿ·¢ȱ ûȱ £¤¤ȱ ·ǯȱ ¢ȱ
helyett Magyarország észak-ȱ ·àȱ ¤ȱ ¤£à¤ǯȱ ȱ ¢ȱ gæ£ȱ£æȱ¢·ǰȱȱȱ¢ȱ·ȱȱ¢ȱ¤¢·ȱ¢ȱ££lǯȱ ȱ ø¢ȱ æûæȱ ¤Çà£-ÿ·¢ȱ æȱ ¢ȱ £à¤sa
£ȱ£ǰȱ¢ȱ£ȱ·£ȱ¤Çà£-ÿ·¢ȱ¤£ȱ£¤ȱ£ȱe¤ǯȱȱ-ø-Zemplén, Jász-¢-£ȱ·ȱ··ȱ¢ȱȱáȱÇ¤ȱȱ¤Çà£-ȱÇǰȱ¢ȱ¤ȱ£ȱ·£ȱȱàág:
ȱÇȱ¢ȱ·£ȱ¤ȱ¢ȱ¤¢ǰȱȱȱ¢ȱ£ȱøȱ£Çȱ¢ȱ
ã·æȱ ȱ ·ȱ ȱ ȱ ·¤ǰȱ ȱ ··ǰȱ ȱ ¢ȱ ·£ȱ
¤ǯȱ£ȱ£¤ȱ£·¢ȱ·àȱȱȱÇȱ¤ȱãȱgkereskeæȱ¤ȱȱȱ£ȱ£ȱ¢ȱæ·ȱȱ¤ȱ¤ȱ£¤¤ȱȱ
··ǯȱã··ȱ£ȱàȱȱȱ££¤àǯȱ¢£¤ȱãȱ
£¢ȱ¤ȱ£ààȱû·ø¤¤ȱȱ·ȱ·æȱdrogpiacok, drogpiaci
£ȱ ·ȱ ȱ £øàȱ ·¤ȱ ·ȱ ȱ ¤àȱ £ȱ
£¤ȱûãã£æȱ·£ǯȄ 1
ȱ ã£æȱ ȱ £¤ȱ àÇ¤¤£ȱ £ȱ ŗŖŝŝȱ û¢ȱ
alapján készített adatbázis segítségével, a korábbi évek kutatási eredményeit
felhasználva, valamint egyéb társadalomstatisztikai adatokat elemezve meg-

1 Ritter Ildikó: ȱ û·ȱ ¢ȱ £¤ȱ ȱ ¤Çà£-ȱ ·ǯ I.T.III/A/8.
számú kutatási jelentés. OKRI, Budapest, 2019
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próbálom bemutatni a hazai drogkereskedelem aktuális szerkezetét és a drogȱÿã··ǯ

Piaci szerepek és szerepstruktúrák
Az illegális drogpiac ugyanannak a globális vagy helyi gazdaságnak a része,
ȱ ȱ ¤ȱ £¤ȱ àȱ ǲȱ ¢ȱ ȱ ¤ȱ ÿöǰȱȱȱȱ£æȱȱȱȱ¤ȱ ǰȱȱȱ£ȱ
illegális drogpiacon vásárolnak.
Ha megvizsgáljuk, hogy a legális gazdaságban és az árnyékgazdaságban milyen piaci struktúrák, marketingek, szerepmodellek és disztribúciós minták az
£¤ȱ ·¢ǰȱ £ȱ ¤ǰȱ ¢ȱ £ȱ ¤ȱ ȱ ·¢æȱ
szervezett csoportok „lemásolják”, adaptálják a l¤ȱ ȱ ··¢ûæȱ odelleket. 2 Ahhoz ugyanis, hogy egy vállalkozás jól prosperáljon, funkcionális és
strukturális szempontból alkalmazkodnia kell ahhoz a gazdasági és társadalmi
környezethez, amelyben érvényesülni kíván. Az árnyékgazdaságok formális
vállalkozásai – egyes elemeikben – vagy azért térnek le a legális útról, mert száȱ ȱ £¤¢ȱ ¤ȱ ¤ǰȱ Çȱ ȱ ÿã·ûǰȱ
vagy pedig azért, mert extraprofitra szeretnének szert tenni, és a szabályok vég¤¤ȱæ£·ȱ¢ǯȱ££ȱȱ¢ȱ¤llalható a kockázat.
àȱȱ¢£ȱȱà£¤ȱ¤£¤ȱ·ȱǱȱ£ǰȱ¢ȱàȱs¤ȱ·ȱ£¤ȱÿãǰȱ¤ȱ·ȱ¤ȱ£àǰȱ
alkalmazkodniuk kell ahhoz a formális és informális gazdasági és táȱã¢£t£ǰȱ¢ȱ··¢ûȱÇ¤ǯȱ¢ǰȱø¢ǰȱȱȱ¤ȱ£¤ȱ
esetében, a szegmentált piacon a piaci szerepek szintenként, de akár tranzakciónként is
·æȱǯȱ¢æȱûãûǰȱȱã£ȱ£nstrukciók is;
akár földrajzilag, akár a piaci hierarchia függvényében, egyazon gazdasági és
társadalmi környezetben, sokféle szerepkonstelláció lehetséges.
£¤ȱ £ȱ àȱ à£¤ȱ £æȱ ø¤ȱ ·ȱ ¤s¤ȱ£æǰȱã£ÿǰȱ¤ȱȱÿãǯ 3 ȱÿã·ȱ
Lásd például Steven D. Levitt –Stephen J. Dubner: ãàǯȱEurópa Könyvkiadó, Budapest,
ŘŖŖŝǰȱŞś–103. o.
3 Ritter Ildikó: ȱÿûã£·ȱ·ȱȱûæȱ£¤£¤¤ȱ¢ȱÇ¤Ǳȱ Ç¤ȱȱ¤Çà£ÿ·¢ȱÇ·ȱ·ȱ£¢Ç¤ȱ¢£¤ǯȱKutatási jelentés. OKRI, Budapest, 2013.
https://okri.hu/images/stories/esemenyek/kabszerkonf_Ritter_2013/absztrakt.pdf; Ritter Ildikó:
ȱ¤Çà£ȱøȱÇ¤ǰȱ¢ȱ£ȱøȱ£Çȱ¢ȱ··ǯȱII. I.T.III/B/18. számú kutatási jelentés. OKRI, Budapest, 2016 [2016a]; Ritter Ildikó: ¤Çà£¤ȱ¢£áǯ ǯǯ ȦȦŝǯȱ£¤øȱ¤ȱ·ǯȱ  ǰȱudapest, 2016 [2016b]
2
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mechanizmus nagyon hasonló az egyes szinteken, a különbség az észlelési
kockázatban és az extraprofit nagyságában van. ȱȱ£ȱ¤ǰȱ¤ȱ
kis- és mikrovállalkozások sajátosságai, strukturális éȱ¤ȱǰȱã£ȱ
£ø¤ȱã£ãȱ£ȱ£ȱȱ££æ·ǰȱ¢ȱæȱ·ȱȱ
¢ȱ£££·ǯȱ£ȱã£ààȱ£ȱȱ¤ȱȱ¤¤ȱ
Ǯ·Ȅǯ

Közgazdasági fogalmak jogi keretben
A KSH adatai szerint 2018-ȱ ȱ ¢£¤ȱ ÿãæȱ ¤£¤ȱ şşǰřȱ
százaléka volt mikro- és kisvállalkozás (mkv). A mikrovállalkozások aránya 94,6, a
¤£¤·ȱŚǰŝȱ£¤£·ȱǯ 4 Az mkv-k ãæȱ¤¢ȱǻã£ȱŞŖȱ£¤£·Ǽȱ
¢ȱ£¤àȱ·¢·ǰȱãûȱȱȱû·ȱÿããǯ ś
A fenti logika alapján a hazai narkógazdaság vállalkozási mintáját többségében a formális és/vagy informális mikro- és kisvállalkozások adják, ahol a
£¤ȱ ££ȱ ·¢··ȱ Çȱ ·£ȱ æȱ £·¢ȱ ·£·ȱ
munkájuk ellenértékeként munkadíj kifizetésére kerül sor.
ȱ ȱ ÿãæȱ ¤£àȱ æȱ ·£ȱ Ǯ¢·ȱ ¤£à·Ȅȱ
mikrovállalkozást üzemeltet, akiknek a vállalkozás a tulajdonuk, még akkor is,
ȱ £ȱ ¤ȱ £¤ȱ ȱ ã£ãȱ £ȱ ·£æǯȱ àȱ
az egyéni vállalkozók; az egyéni és társas vállalkozások; a vállalkozás tevé¢··ȱ·£ȱ æȱȱ£ȱ Çæȱ¤ǰȱȱ £sment azon
tagja, akinek jövedelme a profitból származik; valamint a „szóbeli megbízási
££æ·Ȅǰȱ¤¤ȱ£ȱ£ǯ
A korábbi kutatási eredményeim 6 £ȱ£ǰȱ¢ȱæȱȱ¤£¤·ȱ ÿãæȱ ȱ y az összetett szerepstruktúrával egyéni
¤£à·ȱ·¢æȱ·ȱȱà¤ȱ·£ǯȱȱ ȱ£ȱgȱ ãæȱ £ȱ ȱ ȱ ¤ǰȱ Ç¢ȱ ·£ÿȱ Ç¤ȱ ȱ
kábítószer-ÿ·¢ȱ ȱ ã··ȱ ¢ȱ £·¢ȱ ¢ „csoportok” ellen indulnak eljárások. ŝ

£ȱȱǻ·ȱȱ  ȱǼȱȱ£ã£ȱã£Çà¤ȱ··ȱȱÇ£ȱæȱȱ£rvezeteket mikrovállalkozásnak, a 10–Śşȱ æȱ £àȱ ¤£¤ȱ ǯȱ
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=sbs_sc_sca_r2&lang=en
ś https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/kkv18.pdf
6
Ritter Ildikó (2019): i. m.
ŝ
ȱã£æȱȱŘŖŗŝ-ben a VIR-rendszerben regisztrált, de 2013. július 1. után elkövetett
kínálati oldali kábítószer-ÿ·¢ȱãæȱû¢ȱ·ȱÇà¤ȱ¤£ȱ
£¤ȱȱ¤¤ȱ¤£¤ȱ£¤ȱȱ£ȱ£æȱÇ¤¤£ǯ
4

şś
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A narkógazdaság kínálati szektorában majdnem mindenki kereskedik és/vagy
æ¤Çǰȱȱ£ȱûãã£æȱ¢·ǰȱæ·ȱ·ȱø¤ȱ£ǯȱ
Nézzük a közgazdaságtani fogalmakat! 8
x
ȱ ·¢·Ǳ összetett jelenség, a termékek és szolgáltatások
£¤ȱ·¢·ȱ·ȱã·æǰȱ¤Ç¤ȱ·ûȱ··Ç··ǰȱ
szállítását, illetve szolgáltatás nyújtását értjük alatta.
x
ȱàǱ a gyártó és a fogyasztó közötti földrajzi, mennyiségi,
æ·ǰȱ·ȱæȱ¤¤ȱ¤àȱ·¢·ǯ
x 1·Ç·ȱ Ǳ egy termék vagy szolgáltatás értékesítésébe bekapcsolódó vállalatok halmaza, amely eljuttatja a terméket (szolgáltatást) a
¢¤ààȱȱ·æȱ¢£àǯ
A fenti meghatá£¤ȱȱûæȱȱÇ¤ǰȱ¤ǰȱȱ£ǰȱeǰȱȱȱ£ǰȱæ¤Çǰȱ££ǰȱǰȱ£ȱ£¤ȱû·ȱ£ǰȱnnan kivisz, vagy azon átszállít kifejezéseket használja.
A æȱ£ààȱŘŖŖśǯȱ·ȱ ǯȱã·¢ȱ(kereskedelmi törvény, a továbbiakban: Kertv.) £ȱ·£æȱ£··ȱ¤ȱ££ȱȱskedelmi tevékenység jelentését. Eszerint Ǯȱ·¢·Ǳȱ-, illetve nagyȱ·¢·ǰȱȱȱû¢ãȱ·¢·Ȅȱ(2. § 9. pont).
Vizsgáljuk meg, mit ért kiskereskedelmi tevékenységen!ǮǽǳǾȱȱ
·¢·Ǳȱ û££ÿȱ £¤ȱ ·¢·ȱ ·ȱ ·ȱ £¤ǰȱ a¢ȱ··ÿȱȱ··Ç·ȱ·ȱ£ȱ££ȱã£ûȱã£ûæȱ£¤¤ȱ¢ø¤ȱ
ȱ·æȱ£¤àȱ·£·ǳȄ(2. § 13. pont).
Ezek szerint a kereskedelem egy összetett tevékenységi forma, amely magában foglalja a forgalmazást, a szállítást – mint kereskedelmi tevékenységet –,
¢ȱû££ÿȱ£¤ȱ·¢·ȱ¤¤ǯ
ȱ¤¢ȱûæȱ£·ȱûãÇȱȱȱ·ység egyes elemeit annak ellenére, hogy ugyanazzal a büntetési tételkerettel
fenyegetik. Legalábbis majdnem, mert a Ç¤ǰȱ ¤ǰȱ ȱ £ǰȱ 
¤ȱ ȱ ææȱ ¢ȱ ·ȱ æȱ £¤£·-büntetés;
ez a tipikus kereskedelmi tevékenység, amelynek esetében némileg ellentmondó
a kereskedik kifejezés alkalmazása, mert ha valaki ellenszolgáltatás – legyen az
anyagi vagy természetbeni – fejében egy terméket kínál, átad vagy forgalomba
hoz, akkor az nyilvánvalóan – a közgazdaságtani alapfogalmak, de a Kertv.
8
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:2RTovgMGWqcJ:old.uni-corvinus.hu/in¡ǯƖřƖřśŖŗŘŚƖŘŜ¡ȏ ƖŘśśȏ ƖŘśśƖřŖƖŘŜ¡ȏ ƖŘśśƖŘ
śśƖřřŗŜřŞƖŘŜ¡ȏ ƖŘśśƖŘśśƖřŘŖŗŘƖŘŜ¡ȏ ƖŘśś
ƖŘśśƖřŞƖŘŜ ƖřŜŖŖřřŗŚŘŜŖŜŗŜŗşřŝŞŝŗƸǭƽŘǭƽǭƽǭƽ
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szerint is – ȱǯȱæÇtett esetben – æȱ¢ȱûããȱnæȱ¢·ȱã·æȱã·ȱ·ȱ– a maximumbüntetés húsz év vagy
életfogytig tartó szabadságvesztés is lehet.
Ugyanakkor a £ǰȱæ¤Çǰȱ££ǰȱǰȱ£ȱ£¤ȱû·ȱ£ǰȱȱ
kivisz, v¢ȱ£ȱ¤£¤Ç magatartásokat enyhébben ítélte meg a jogalkotó, és a
ȱ ȱ ·£·¢·ȱ ȱ ¢æȱ ãȱ ·ȱ æȱ £dságvesztéssel rendelte büntetni.
ȱ¤¢ȱûæȱ·¢¤¤ȱ¢ȱ£ȱ··ȱ·lme£æȱȱǮȄȱ£·ȱ£¤ȱǻŗŝŜǯȱ·ȱŗŝŝǯȱȗǼǰȱȱȱàȱ
ȱ·¢£ûǰȱ¢ȱ¢¤£àȱ£·ȱ¤ȱȱ£ȱ¢ȱûæȱ
magatartásokat. 9 ȱø£ȱ·ȱȱ¤¢ȱûãã£æȱ¢¤£ǰȱȱ
a kutatási eredményeim azt jelzik, hogy még mindig nem egységes a „kereskedelem” és a „forgalmazás” tevékenységek értelmezése a joggyakorlatban. 10
¢·£ȱ ȱ ·£ÿȱ £ȱ ûãÇ·ǰȱ ȱ ȱ à£¤ȱ £¤ȱ
ȱ¢ȱ·£·¢·ȱ¢£ȱȱ£æȱ·£ȱǻ£erep-összemosódások), másrészt egyazon személy rugalmasan váltogathatja a helyzet függvényében a szerepstruktúrákat; akár tranzakciónként ki-be léphet egy-egy szerepbe (flexibilis szerepstruktúrák).
ȱ à¤ȱ ȱ ¤ȱ æÇȱ ȱ ·¢ǰȱ ȱ jár el, hogy a szerepstruktúrából mely szerephez tartozó tevékenységet tudja a legkönnyebben
bizonyítani.
ȱȱ¤¢ȱûæȱ£ȱ¤·ȱ·¢·£ȱ¢ȱȱûetési tételkeretet használ, a szállítás-birtokláshoz pedig egy másikat, így tulajdonképpen felesleges 11 (4 Ƹ ŝǼȱ¤ȱûãÇ·ǯ

Hazai szerepstruktúrák az eljárásokban
ȱ û·ȱ ¢ȱ £¤ȱ ȱ ¤Çà£-ȱ ·ȱ Çÿȱ ¤ȱ
£¤ȱ ¤¤ȱ ûȱ û¢ȱ a szerepstruktúrák rendkívül változatosak
ǰȱ ¤·ǰȱ ȱ ȱ ȱ ·¢·ȱ ·£æȱ ¤ȱ
tartozókat résztevékenységeik alapján is elkülönítettem.

śŝǯȱ  ȱ ··¢ǰȱ ŗȦŘŖŖŝǯȱ £¤øȱ  ȱ ¤£ȱ ·ȱ £¤ȱ ǰȱ ·¤ȱ A·æ¤ȱ
řǯǯŘşŞȦŘŖŖşȦŝǯǲȱ ȱŘŖŗřǯȱŘŜŚǯ
10
Ritter Ildikó (2019): i. m.
9

şŝ
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1. számú ábra
ȱ¤ȱûȱãæȱ£¤ȱȱȱããȱ
szerepstruktúra alapján (N; %)

226; 21%

összetett szerep
„tiszta” szerep

851; 79%

A mintába került esetek 60,8 százaléka (N = ŜśśǼȱȱÇȱ£ȱÇ¤ȱȱ
szerep, azaz olyan, amely kimerítette a hatályos jogszabályi környezet „kereskedik” vagy Ǯ¤Ȅȱ ¢ȱ Ǯ£Ȅȱ ¢ȱ Ǯæ¤ÇȄȱ ¢ȱ £ȱ Ǯ£¤ȱ £Ȅǰȱ
¢ȱ£ȱ£¤ȱǮ¤£¤ÇȄȱãæȱ¤ǯȱȱŜśǰŚȱ£¤£·¤ȱǻ =
429) azonban a kínálati oldali szerep mellé fogyasztói szerep is társult. Mindezek
alapján az összes eset mint¢ȱããȱǻŘŗȱ£¤£·ǲȱŜśś – 429 = 226) esetében volt
ȱ Ǯ£ȱ ¢ȱ ¢£ÿȄȱ £ȱ ¤¤ȱ ¤ȱ ȱ £·¢ǰȱ £ȱ ȱ ·¢ããd·ȱǻŝşȱ£¤£·Ǽȱã£ȱ£øȱȱȱ£æǯ
¢ȱ ȱ ·ȱ £ȱ ã£ȱ £ø¤ȱ ÿ£atot ké£ǯȱȱǯȱŜǯȱȗȱǻŗǼȱ£·ȱ¤ȱȱÿ£ȱȱû·£ási következménye a £ȱû· (Btk. 81. §). Habár természetes egységet
és nem halmazatot alkotnak a tartós vagy állapot-ÿ·¢ȱmegvalósuló többes cselekmények, cselekménysorozatok (például kábítószer tartása) 11,
ugyanakkor egy olyan tipikus kínálati oldali összetett drogpiaci tevékenység,
mint a kereskedelmi tevékenység, amely magában foglalhatja a megszerzés,
tartás (szállítás – nem tényállási elem), forgalomba hozatal vagy kereskedelem
·¢ǰȱ ȱ ãȱ £àȱ £ȱ ÿ£·ȱ ·£ǯȱ
ǽ££ȱǮ¤ȄȱȱǯȱŗŝŜǯȱȗȱǻŗǼȱ·ȱǻřǼȱ·ȱȱŗŝŞǯ ȗȱǻŗǼȱ·ȱǻŘǼȱ£·ȱǯǾ
A korábban vizsgált szerepstruktúrák nem feltétlenül azonosak a vád tárgyává tett cselekmények vagy magatartások számával vagy arányávalǯȱÇȱȱ£p-

11 Belovics Ervin – Gellér Balázs – Nagy Ferenc – Tóth Mihály: ûæȱ ǯȱ ¤ȱ ·£ȱ ȱ
ŘŖŗŘǯȱ·ȱǯȱã·¢ȱ¤ǯ HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó, Budapest, 2014
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ø – ez esetben kriminológiai fogalom – a gazdasági vagy kereskedelemi tevé¢·ǰȱ ·¢·ȱ ããȱ ¤£¤¤ȱ £¤ǰȱ ȱ ¤ȱ ¤¢¤¤ȱ ȱ ények a ¤¢ȱ ûæȱ £¤¢ȱ ã¢£ȱ ¤ȱ ã£Çȱ £ȱ ások (és
ȱȱ£Ǽǰȱ¢ȱȱàȱ£¤ȱÇ¤ǯ Habár a kriminolóȱ ·ȱ ȱ ûæȱ ¤ȱ ã£ãȱ ȱ ¤·ǰȱ ȱ £ȱ
ûãã£æȱȱ££ÿȱã£Ç·ûǰȱ·£·ûǰȱÇ¢ȱ¢¤ȱȱ
¢Çæǯȱȱ£¤ȱ£¤ȱ¤ȱ·ȱ¤ȱǯ
Kriminológiai értelemben a mintába került ȱ·¢ãã·ȱǻŝşȱ£¤£a·Ǽȱã£ȱ£øȱȱȱ£æǰȱ££ȱ¢ȱãæȱ– az adatok és
a bizonyítékok alapján – több piaci szerepben is tevékenykedett a narkógazda¤ǰȱ ¢ȱ ·£ȱ ·¢ȱ ǲȱ ȱ ȱ ûæȱ ¤£ȱ
¤ȱ £¤¤ȱ ¢ȱ ȱ ¤ȱ ȱ ǻśŖǰŘȱ
százalék) legalább ·ǰȱ¢¤àȱ·æȱûæȱ¤ȱȱûȱȱ
¤·ǯȱȱûæȱã·¢ã¢ȱ¢ȱ·¢¤¤ȱȱ£ȱ·¤ȱȱ
Ǯ£Ȅȱ·ȱȱǮȄȱãæȱ¤ǯȱȱ¤ȱûȱȱŞǰŘȱ£¤£alékában (N = 88) bizonyította a à¤ǰȱ¢ȱȱ¤Çà£ȱ£æȱ¢ȱæ¤Çàȱ ȱ ¢ȱ æȱ ¢·ȱ ǰȱ ¢ȱ £ȱ £¤ȱ ¤ȱ
£¤Çȱǯȱ ȱȱȱȱȱ£¢Çàǰȱ£ȱû¢·£ȱ£æȱ
ȱǯȱŗŝŞǯȱȗȱǻŗǼȱ£·ȱ·ȱǻŘǼȱ£·ȱǼȱ¢ȱ) pontjának megsértése miatt
emelt vádat. Tehát nem volt halmazat, mindössze egy tényállás szerepelt a
vádiratban. Ugyanakkor kriminológiai szempontból ez egy összetett szerepøǰȱ £ȱ £ȱ ãæȱ ȱ æ¤Çàǰȱ ȱ ¤£àȱ ·ȱ £¤Çàȱ ékenységet is végzett a termékkel, azaz a narkógazdaságban többféle szerepben
– maker (gyártó), storer (raktározó) és deliver (szállító, MSD) – is megjelent, tehát
tevékenységét összetett szerepstruktúraként értelmezhetjük.
ȱ¢ȱûã·ȱȱûæ és a kriminológiai megközelítés között
£ǰȱ¢ȱÇȱȱûæȱ£ȱ¤ȱã£Çǰȱȱȱinológia viszonyrendszerben, piaci/gazdasági szerepekben „gondolkodik”.
Mindez számokban: ŗŖŝŝȱãæȱû¢ȱûȱȱ¤ǯȱæȱśŚŗ elköæȱ ·ȱ ǻśŖǰŘȱ £¤£·Ǽȱ ¤ȱ ·ȱ ûãã£æȱ ·¢¤¤ȱ ȱ £æȱ
ÿ·¢ȱȱȱ¤ȱ– 484 (89,4 százalék) esetben két tényállás,
śŝȱǻŗŖǰŜȱ£¤£·Ǽȱȱ¤ȱ¢ȱãȱ·¢¤¤ȱ£ȱȱ¤ǯȱ£ȱ
śŚŗ-æȱ ŗŖŜȱ ǻŗ9,6 százalék) esetben nem direkt kábítószer-ÿ·¢ȱ épezte a vád második és/vagy harmadik vádpontját.
A Řǯȱ£¤øȱ¤ ȱ¤ȱûȱãæȱã£ǰȱȱ¤ȱ¤¢¤¤ȱȱe·¢·ȱ ǻŗŜşŝȱ ÿ·¢Ǽȱ ȱ ·¢··ȱ ã·æȱ ǻiminológiai) értelmezése szerint mutatja azok eloszlását.
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2. számú ábra
ȱ¤ȱûȱãæȱi tevékenység szerinti eloszlása (%)*
39,2

fogyasztói tevékenység

VHJtWĘWHYpNHQ\VpJ

8,1

41,8

kereskedelmi tevékenység

WHUPHV]WpVHOĘiOOtWiV

*

11,9

¢ȱãæã£ȱã·ȱ·¢·ȱȱ¤ǰȱÇ¢ȱȱȱ£¤ȱȱaz
eãæǰȱȱȱ¤¤ȱȱ·¢ǰȱ¤ȱ£ǯ

ȱ ȱ ¤ȱ £·ȱ ûã£ǰȱ ¢ȱ ȱ ¤ȱ ûȱ ã£ȱ ÿk·¢ȱ ¢ȱ Śŗȱ £¤£·ȱ ȱ ÿȱ ·¢·ȱ  12; közel 12
£¤£·ȱæ¤Çàȱȱ£ȱ¤ȱȱà¤ȱȱȱÿãǯȱ
ȱ ȱ ¢ȱ £·ȱ Çæȱ ¤ǰȱ ȱ ·ȱ ȱ
ȱ £àȱ ¢£·ȱ ¤ȱ ££æãȱ £ȱ £ȱ ȱ ¤¤ȱ
tett cselekmények nyolc százalékában volt bizonyítható, míg fogyasztói tevékenység, amely minden esetben egyéb kínálati vagy kvázi kínálati (átadás)
piaci szerep mellé társult, 39,2 százalékban.
àȱ ¤¢··ȱ ¢ûȱ ã£æȱ ȱ £û¢ǯȱ ȱ ¤ȱ ûȱ
ŗŖŝŝȱãæȱ·æȱŜŜś-ȱǻŜŗǰŝȱ£¤£·Ǽȱ£¢Ç¤ȱ¢ȱȱÇ¤ȱékenység mellett keresleti magatartás is, nevezetesen a fogyasztás (a megszerez,
tart tényállásbeli magatartások által). 13
Ez az érték jóval magasabb, mint a 2013-ban, hasonló mintán végzett vizs¤ȱ ¤ȱ ·ȱ ŚŝǰŘȱ £¤£·ȱ érték. 14 Ami azt jelenti, hogy ȱ à¤ȱ æȱ
·ȱ ¤ȱ Ç¤ȱ ȱ ¤Çà£-ÿ·¢ȱ ãæȱ ã£ãȱ ¢ȱ ãȱ
ȱȱȱæȱ¢·ÿȱ¤·ȱ·£ȱ£¤Ç¤ȱǯȱ
ûæȱ·ȱȱ££aritásra tekintettel csekély mennyiség tartásával, megszer£··ȱ ã·æȱ ¤Çà£-birtoklás nem állapítható meg önállóan, ha súlyosabb kábítószerÿ·¢ȱȱàǯȱ£ȱ£ȱȱȱ¤ȱûȱû¢ȱ·£ȱ·¤ȱ·ȱ
a jogalkalmazókǰȱ ·£ȱ ǲȱ ȱ ¤ȱ ûȱ û¢ȱ śǰśȱ £¤£·¤ȱ ǻ = śşǼȱ £ȱ
¢·ȱ·¢¤¤ȱȱȱǯȱŗŝŞǯȱȗȱǻśǼȱ·ȱǻŜǼȱ£·ȱȱÇà¤ȱ¤£ǯȱæȱdössze hat ügy került másodfokra, minden esetben korrigált a másodfokú bíróság.
14
Ritter Ildikó (2013): i. m.
12
13
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ȱ£ǰȱȱȱ·¢·ûȱȱ¤Çà£ȱȱ¢£ǯȱ££ȱ drogkeȱ £àȱ ã·ȱ ã£ȱ ȱ ¢£àǰȱ æȱ ȱ £ȱ ghasználók aránya.

Geoökonómiai sajátosságok
A řǯȱ £¤øȱ ¤¤n jól látszik, hogy az adatbázis alapján a közel tíz év alatt az
ismertté vált kínálati oldali kábítószer-ÿ·¢ȱ ãæȱ ã·ȱ eæȱ ǻŘŚǰřȱ £¤£·Ǽȱ æȱ ȱ ¤Çà£ȱ £ȱ ¢£àȱ ¤¢ǯȱ
¤ȱ ȱ ŘŖŗşǯȱ ·ȱ ¤ȱ ȱ ûæȱ ¤¢ȱ ¢ȱ Ç£ȱ £¤£·ȱ
alatta maradt a 2013. évi mintán mért arányértéknek, a rend£ȱ ·ȱ ȱ ûæȱ
££¤àǰȱ ££ȱ ·ȱ ȱ ·¤ȱ û£æȱ ·ȱ ¤ȱ
kínálati oldali kábítószer-ÿ·¢ȱ ãæȱ ¤¢ȱ £ȱ æȱ ȱ ŗŚǰŘȱ
£¤£·ȱȱǻśŚǰş-æȱŜşǰŗȱ£¤£·Ǽǰȱȱ¤Çà£ȱȱ£¤àȱ
arányértéke pedig több mint a felére csökkent (13,1-æȱśǰŗȱ£¤£·Ǽǯ
3. számú ábra
ȱŘŖŗŘǯȱ·ȱŘŖŗşǯȱ·ȱ£¤ȱ¤ȱûȱãæȱ£¤ȱ
a kábítószerhez való viszonyuk alapján (%)
5,1
nem fogyaszt

IJJĘ

2019
13,1

2012

4,2
14,3
64,9

rendszeres

alkalmi

40,6
25,8
31,8

Mindez azt jelzi, hogy ȱà¤ȱȱ¢ȱÇ¤ȱȱ¤Çà£-ÿ·¢ȱ ãæȱ ·£ǰȱ ȱ £¤ȱ ·£ȱ ·¢·ûǰȱ ·ȱ ¢ȱ ãȱ
¢ǰȱ ȱ ȱ ¤ȱ ¤Çà£ûȱ æ·ȱ ȱ ¢ȱ æȱ ·ǰȱ ¢ȱ ȱ ¤ȱ
ȱ££ȱãûȱ·£Çȱȱ¤.
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Mikrovállalkozások
£¤ȱǰȱ¢ȱ £ȱ¢ȱ£¤ȱ£æã£ȱ ¢ȱȱ£eȱ ¤Ƿȱ ȱ ãȱ £ȱ ££¤àȱ ·ȱ ûæȱ ȱ narkóvállalkozók között volt detektálható. ŗś Az összes, mintába került mikroà¤£àȱ ŞŗǰŘȱ £¤£·ȱ £ȱ ¢ȱ ûæȱ ¢£àȱ iæûǯ 16 ȱ ȱ à¤£àȱ ŝřǰŚǰȱ ȱ £æȱ ǻǮ·£ȄǼȱ ŜŚǰřǰȱ £ȱ ¤tàȱŗśǰŚǰȱȱ·£ǰȱ¤ȱŜǰŗȱ£¤£·ȱȱ£ȱ¢ȱûæȱo¢£àȱæÇæǯȱȱÇæȱŗŜǰŚȱ£¤£·ȱ£ȱȱǻŚǯȱ£¤øȱ¤Ǽǯ
4. számú ábra
ȱŘŖŗşǯȱ·ȱ£¤ȱ¤ȱûȱ£ȱ·ȱûæȱ¤Çà£-fogyasztók
eloszlása az észlelt drogpiaci szerepük alapján (%)
VHJtWĘ
csempész, futár
átadó

16,4
6,1
15,4

WHUPHV]WĘ

64,3

kis narkóvállalkozó

63,4

mikro-narkóvállalkozó

81,2

A mikro-narkóvállalkozók által üzemeltetett kereskedelmi tevékenység jellem£æȱ·£ȱȱ¢·ÿȱǻ¡ȱàȱ£¤£ȱȱǼȱ¤Çà£erek forgalmazására irányul, a kis narkóvállalkozást folytatók – £æȱ¢–

Mikro-à¤£àȱǻȱȱÇǼǱ egy–három æȱǲȱ¡ȱ£¤£ȱȱȱ
bruttó kábítószer és/vagy tíz pakett új pszichoaktív anyag mennyiség tranzakciónként. ȱ
à¤£àȱ ǻȱ ÇǼǱȱ egy–öt æ csoportok; legalább száz gramm bruttó kábítószermennyiség, ötven darab kábítószer és/vagy ötven pakett új pszichoaktív anyag tranzakciónként. ¢ȱà¤£àȱǻ¢ȱæǼǱ létszámfüggetlen; legalább ötszáz gramm feletti
bruttó kábítószer-mennyiség tranzakciónként és/vagy legalább ötszáz pakett új pszichoaktív
anyag mennyiség tranzakciónként. A mennyiségek meghatározására a korábban ismertetett és a jelen
¤ȱ¤ȱ£¤ȱû¢ȱ¤ȱȱ¤ȱ·ȱ¢·ȱ¤ȱûȱǯ
16
ȱæÇȱȱ£ȱ¢ȱûæȱ£¤àǰȱȱæȱ£ȱ¢ȱ
£¤û¢ȱȱ£·æȱȱæÇǰȱ¢ȱȱ£ȱȱ£·¢ȱ¢ȱá¤ȱ£ȱǻ¤ȱ·ȱ·Ǽȱæȱ¤ȱàǰȱ£ȱ£¤atról számolt be.
ŗś
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ãȱ ææȱ ¤àȱ ȱ – bruttó maximum ötszáz gramm mennyiséggel kereskednek. A mikro-narkóvállalkozók (piti dílerek) többségében élesen leválaszthaàȱȱȱà¤£àȱ¤àǯȱȱ¤ȱ£ȱã£ȱ¤ȱæàȱ
kábítószer-ÿ·¢ȱ ŚŗǰŞȱ £¤£·ȱ ȱ ȱ tevékenység, ami
ŝŖşȱ ¢ȱ ȱ ǯȱ æȱ řřŜȱ ǻŚŝǰŚȱ £¤£·Ǽȱ -à¤£àǰȱ řŘȱ ǻŚǰśǼȱ
családi mikro- vagy kisvállalkozás, 21 (3) nagyvállalkozás (ötszáz gramm/tranzakció vagy azt meghaladó forgalmazásra szakosodott csoport), valamint 320
ǻŚśǰ1) „tipikus” kis narkóvállalkozás volt.
A mikro-à¤£àȱ·ȱÇæȱ¢ȱȱÇǰȱȱgûãã£ȱ æȱ ȱ ãȱ ææǯȱ æȱ £ȱ ¢ȱ – amelyet az Śǯȱ £¤øȱ
ábra szemléltet – a £ȱ¢ȱûæȱ£¤ȱ· a körükben.
A másik a tevékenységük földrajzi elhelyezkedése. ȱ¤ȱûȱ¢·ȱ·ȱ
¤ȱ¤£¤ȱãȱȱȱǻřśǰŚȱ£¤£·Ǽȱ¤ȱ¢ȱ– ø-·ǰȱ ø-ȱ·ȱ£-Szatmár-ȱ– û·ȱã£ȱǻśǯȱ
£¤øȱ¤Ǽǯ
ś. számú ábra
A 2019. évi vizsgálati mintába került egyéni mikro-narkóvállalkozók
földrajzi eloszlása (%)

13,1
11,6

4,2
1,9
0,6

5,5

10,7

8
3,7

5,4
4,8

3,5

3,9

4,5

3,4
1,8

4,2

3,3
3,5

2,4

Az śǯȱ £¤øȱ ¤ szemléletesen tükrözi, hogy az ország gazdaságilag elmaradottabb régióiban találkozott a hatóság a legtöbb mikro-narkóvállalkozóval.
¤ȱ ȱ £¤ȱ æ£ǰȱ ¢ȱ £¢ȱ ȱ ãȱ ·ȱ ¤ȱ
kínálati oldali kábítószer-ÿ·¢ȱ ȱ ȱ £-SzatmárBereg, Hajdú-Bihar és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében volt detektálható,
azonban az egyes megyékben észlelt kínálati oldali kábítószer-ÿ·¢ȱ
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ãæȱȱ£ȱ£ȱ£¤ȱ£ȱ£ǰȱ¢ȱ£ȱȱ¢·kben többségében mikro-narkóvállalkozók ellen, azaz a legalsóbȱ£ÿȱÇ¤ȱȱ
£æȱȱȱ£ȱ¤¤ǯ
A Ŝǯȱ£¤øȱ¤ȱa Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében ¤ȱûȱȱ
£ø¤ȱ£¤¤ȱǯ
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az ismertté vált kínálati oldali kábítószerÿ·¢ȱśřǰŚȱ£¤£·¤ȱ-narkóvállalkozás keretében követték el,
ráadásul az összes, a hatóság által észlelt cselekmény ötöde (N = ŗŝǲȱŘŖȱ£¤£·Ǽȱ
¤ȱ¤£¤·ȱÿããǯȱ£ȱȱŚŘǰŚȱ£¤£·ȱøȱ£Çȱ£rrel (vagy azzal is) volt kapcsolatos.
Meghatározó, hogy a mintába került Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei elköæȱŜśǰŚ – ezen belül pedig a mikro-narkóvállalkozók 90 százaléka (!) – rend£ȱ¢ȱûæȱ¤Çà£-£¤àȱæûǯ
A családi vállalkozások tȱã£ãȱ£ȱȱ¢ȱÇæȱ¤gok, akik egyáltalán nem használtak kábítószert, „csak” munkatevékenységet
folytattak a családi vállalkozásban.
6. számú ábra
Drogpiaci szerepstruktúrák eloszlása Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (%)
fogyasztók/átadók
HOĘiOOtWiVWHUPHV]WpV
családi kis narkóvállalkozás

3,4
6,5
5,5

kis narkóvállalkozás
családi mikro-narkóvállalkozás (piti dílerek)
mikro-narkóvállalkozás (piti díler)

37,8
8,1
38,7

Habár a mintában Borsod-Abaúj-Zemplén megyében észlelte a hatóság a legtöbb mikro-narkóvállalkozást, a borsodi vállalkozások markerei némileg eltérnek a Szabolcs-Szatmár-ȱ¢æȱǻŝǯȱ£¤øȱ¤Ǽǯ
Az eltérés egyrészt abból adódik, hogy jóval kevesebb esetben találkozott a
hatóság családi narkóvállalkozással, mint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében,
¤·£ǰȱ¢ȱ£ȱ¤¤ȱ¤ȱȱǮȄȱśŝȱ£¤£·ȱæûȱ£
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££¤àȱ ¢ȱ ûæȱ ǻ£ȱ ȱ £i 68,3 százalékkal),
ȱàȱǰȱ¢ȱȱ·¢ȱśřǰřȱ£¤£·¤ȱ£ȱøȱ£ktív szer elkövetési tárgyként. Az sem elhanyagolandó, hogy Borsodban minden
ȱ û¢ȱ ǻŗŚǰŘȱ £¤£·Ǽȱ ȱ àȱ £·¢·ȱ ÿ·¢ȱ ȱ ȱ
vád tá¢¤ȱ·£ǰȱȱ£ȱ£ǰȱ¢ȱȱøȱ·£·ȱã·æȱ¤Çà£ȱ
vagy új pszichoaktív szer átadása vagy eladása relatíve elterjedt a megyében.
£ȱȱ£ȱ¤¢··ȱǮȄȱřǰśȱ£¤£·ȱǯ ŗŝ
ŝ. számú ábra
Drogpiaci szerepstruktúrák eloszlása Borsod-Abaúj-Zemplén és
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (%)
3,4

fogyasztók/átadók

HOĘiOOtWiVWHUPHV]WpV

6,4

B-A-Z
Sz-Sz-B

6,5
8,4
5,5

családi kis narkóvállalkozás

7,2
37,8

kis narkóvállalkozás

családi mikro-narkóvállalkozás (piti dílerek)

24,6
8,1
12,8
38,7

mikro-narkóvállalkozás (piti díler)

40,6

Az ábrán jól látszik, hogy Szabolcsban 6,6 százalékkal magasabb a mikroà¤£¤ȱ¤¢ǰȱȱǰȱ¢ȱŗŗǰśȱszázalékkal alacsonyabb a kis narkóvállalkozások aránya. Borsodban kisebb a családi vállal£¤ȱ·£·ǰȱ¢ȱȱ£æ·ȱǯ
Mindez arra enged következtetni, hogy ¤ȱ·æȱ£¤ȱ£æȱn£æǰȱ ¢¤£ȱ ã£ȱ ã£ȱ ûȱ ȱ ȱ ÿã·ȱ ·ȱ ȱ ȱ
£ø¤ȱȱ·æȱǰȱȱ·æȱȱǯȱȱȱ¤ȱȱà¤ȱ
æȱ·ȱ¤ȱÿ·¢ȱãæȱ¤ǰȱÇ¢ȱ¢¤àǰȱ¢ȱȱà¤ȱ
észlelési mátrix és/vagy taktika nem ¢àȱ£ȱÇȱ£ȱ·£ȱø¤

ŗŝ A futárok elemszáma mindössze egy-egy volt mindkét megyében, így ezt nem jelenítettem
meg az ábrán.

ŗŖś
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¤¤ǰȱ¢ȱȱ¢ȱȱȱȱ£¢ȱ·ȱæȱ¤ȱ
¢ȱȱ¤ȱÇ¤ȱȱ££æ··ȱ·ȱÿã··ǯ
Habár a mintában abszolút értékben Borsod-Abaúj-Zemplén megyében több
mikro-narkóvállalkozást észlelt a hatóság, mint Szabolcs-Szatmár-Beregben, az
¢ȱ ¢·ȱ ¤ǰȱ ·æȱ ȱ £øȱ £ȱ £ȱ £ǰȱ
hogy arányérték tekintetében Szabolcsban dominánsabbak a mikro-narkóvállalkozások, Borsodban a mikro-narkóvállalkozásokéhoz közel hasonló részesedésük van a kis narkóvállalkozásoknak, azaz a több személy által, nagyobb forgalmat lebonyolító narkóvállalkozásoknak.
Ezt úgy értelmezhetjük, hogy Borsodban „kiépültek” azok a narkóvállalko£àȱǰȱ¢ȱ·ȱ·Çȱ£ȱàǰȱ¢ȱ££æȱ
£ȱ ¤ȱ ǯȱ ȱ Ç¤ȱ ȱ ȱ £æȱ ǮȄȱ ȱ dszeres kábítószer-használó, a többi narkóvállalkozó racionális döntésként, kizáàȱû£ȱ·ǰȱȱÇȱã¢ÿȱ·ȱ¢ȱ££·ȱ··ȱȱȱ
a drogpiacon. Vannak családi vállalkozások, de nem ezek a dominánsak. Ezzel
£ȱ £ȱ ȱ ã£ȱ ¢£·æȱ ààȱ £ȱ ¤ȱ ¤ȱ
közelsége és a környékbeli mákföldek továbbra is hatással vannak a megye
¤ȱÿã··ǯȱ£ȱ¤ȱæǰȱ£ȱ¤ȱ£r£ȱ¤ààȱ·ȱ¢·ȱ·¢àȱ·£ûæȱ£¤£·ȱ¤s·ȱ·ȱȱ£æȱȱ¢·ǯȱ
A magas új pszichoaktív anyag lefoglalási arányérték azt jelzi, hogy a megyében elterjedtek ezek a típusú kábítószerek. Ennek oka az alacsony árfekvésȱ·ȱȱã¢ÿȱ££¤·æ·ȱǯȱ£ȱȱ£ȱ¢ȱ£ȱészítésükhöz szükséges alapanyagnak a beszerzése interneten, illetve postán
keresztül zajlik. Számos család részese a kínálati piacnak, számukra – sok esetȱ··ȱ£Çàȱæ·ȱÇ¤ȱ– £ȱȱ¤ȱæȱ·ȱásaǯȱ £ȱ ¤à¤ȱ ¤ȱ ȱ £·¢·ȱ ·ȱ £ȱ àȱ £ÿȱ ¤Çà£-kereskedelem
ã£à¤ȱ·ȱ¢¤ȱ¤ǯ
ȱ  ȱ ȱ £ȱ £ǰȱ ¢ȱ ȱ £¤ȱ æ£ȱ ǻŘŖŗŝ–2018) SzabolcsSzatmár-Bereg megyében volt a legmagasabb a regisztrált munkanélküliek ará¢ȱ £ȱ £¤ǰȱ ȱ ȱ æ£ȱ ǻŞǯȱ £¤øȱ ¤Ǽǯ ŘŖŗŝ-ben az összes
hazai munkanélküli 11,8, 2018-ȱŗřǰŝȱ£¤£·ǰȱ££ȱȱ¢ȱnka nélküli személy szabolcsi lakos volt. 18

18

ǱȦȦ
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8. számú ábra
Munkanélküliségi ráta Magyarország megyéiben 2017-ben és 2018-ban (%) 19
8,5

8,4
7,5

7,3
6,5

6,7
8,8

5,7
6,9
4,3

2,6

4,1

5

5,6

5,1

3,5
4,6

4,6
2,9

2,8

2,5

2,2

2017

Csongrád

Békés

Bács-Kiskun

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Jász-Nagykun-Szolnok

Hajdú-Bihar

Nógrád

Heves

Borsod-Abaúj-Zemplén

Tolna

1,4
Somogy

2

6,6

1,9
2,5

Baranya

1,9

1,6

Zala

1,5

Vas

2
2,6

*\ĘU-Moson-Sopron

Pest

2,2

3

Veszprém

3,1

4,3

6,3

3

Komárom-Esztergom

2,6

Fejér

2,9

Budapest

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

2018

ȱ·û·ȱ¤ȱȱ·ûȱŗś–ŝŚȱ·ȱã£ãȱȱrtozó, gazdaságilag aktív népességhez viszonyított arányát fejezi ki. A Şǯȱ£¤øȱ
ábráȱ £ÿæǰȱ ¢ȱ £-Szatmár-Bereg megye munkanélküliségi
rátája mindkét vizsgált évben kiemelkedik a többi megye közül. Ez pedig megæÇȱ£ȱȱ¤ȱÇȱã£·ǰȱ£ȱaz ország legmagasabb mun·û·ȱ ¤¤¤ǰȱ ¢ȱ ȱ ¢ȱ ȱ æȱ £¤ȱ
állók bruttó átlagkeresetét mutató 20 Szabolcs-Szatmár-ȱ ¢·ȱ·ȱ£ȱ1£¢£¤ȱ·àȱ£æȱȱ£æãȱȱøàǰȱȱ£·¢ȱ£løȱ¤¤£ȱãæȱȱ·ȱÇ¤ȱȱÿãǯ
Enȱæȱȱȱã£æǱ
Ç¤ȱǱ
 sok kis Ǯ¤ȱ¤£¤Ȅǲ
 ȱàǰȱã··ȱøȱ£Çȱ£ȱǮ¤£ȱæ¤Ç¤Ȅǰȱ·£ȱ
ȱȱ¢ȱÇ··ǲ
 ææȱǲ
 ··ȱǯȱ
ȱǱ
 egyetlen szempont: olcsó termék a valóságtól àȱû·ǯ
19
20

Forrás: KSH
https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_qli029b.html
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Ha összevetjük Borsod-Abaúj-Zemplén–Szabolcs-Szatmár-Bereg és a többi megye ǻ·ȱȱæ¤ȱǼȱ£ø¤¤ǰȱ·ȱ·¢ȱȱǻşǯȱ
£¤øȱ¤Ǽǯ
9. számú ábra
Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és a többi megye
ǻ·ȱȱæ¤ȱǼȱ£ø¤ȱǻƖǼ
5,3

csempész, futár

összes többi
B-A-Z

9,2
3,4

fogyasztók/átadók

Sz-Sz-B

6,4
18,6

HOĘiOOtWiVWHUPHV]WpV

6,5
8,4
1
5,5
7,2

családi kis narkóvállalkozás

22

kis narkóvállalkozás

37,8
24,6
1,5

családi mikro-narkóvállalkozás (piti dílerek)

8,1
12,8

mikro-narkóvállalkozás (piti díler)

42,4
38,7
40,6

£ÿæȱ ȱ ¤ȱ ¤£¤ȱ ·¢ȱ ·£·ȱ ȱ ǮãȄȱ ¢·ǰȱ
illetve a borsodi kisvállalkozási ráta kiemelkedése; illetve a két vizsgált megye –
az országos átlaghoz képest – Çȱ ¢ȱ æ¤Ç¤Ȧ£·ȱ·ȱ m·£Ȧ¤ȱ ¤¢··ǯȱ ȱ ȱ ȱ æÇȱ ȱ -Abaúj-Zemplén
és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye drogpiacáról, illetve narkógazdaságáról korábban tett megállapításokat.

Családi vállalkozások
ȱ¤ȱşŜȱǻŞǰşȱ£¤£·Ǽȱ¢ȱȱûǰȱȱ£ȱãæȱ¤ȱ¤l£¤ȱ ¤¤ȱ ·£ȱ ȱ ·Ȧ¢ȱ æ¤Çàȱ ǻ£æǼȱ ékenységet vagy vettek részt „cs¤ȱÇæ·Ȅȱ£ȱ··Ç·ǯȱ£ȱã£ȱ
ŚŚȱ ¤ȱ ·ǯȱ ¢ȱ ȱ ȱ ãæȱ ¢ȱ ¤dtagjával együtt követte el a hatóság által észlelt kábítószer-ÿ·¢ǯ
A földrajzi eloszlást a ŗŖǯȱ£¤øȱ¤ szemlélteti.
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10. számú ábra
A családi vállalkozások földrajzi eloszlása (N)

7
11

2
4
2

4
4
1

2

6
1

A térkép szerint Északkelet-¢£¤ȱ ȱ£æȱ£ȱ ȱǮ¤£¤ȱ
forma”. Kiemelten Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, de Békés megye részesedése mellett sem mehetünk el szó nélkül. Érdekes
jelenség a Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok, Békés
plusz Szabolcs-Szatmár-Bereg vonal, amelyre a mintába került családi vállalkoz¤ȱ ŝŘǰŝȱ £¤£·ȱ £ǯȱ ȱ æ¤ȱ ·ȱ ȱ ¢ȱ ŗŞǰřȱ £¤£·ȱ
részesedik. Nem elhanyagolható Budapest és környékének érintettsége sem! A
¤øȱ £ȱ ¢æȱ £àȱ ·£ȱ ¤£àȱ ǰȱ ȱ ¤ȱ ûȱ
családok „mindössze” 9 százalékának tevékenységét észlelte a hatóság.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok
és Békés megye „vonal” sajátos kínálati oldali kábítószer-kereskedelemmel bír,
vagy legalábbis ezt észleli a hatóság: a dílerek egy része családapa vagy családanya, a drog- ¢ȱ-kereskedelem célja pedig a létfenntartás, a megélhetés.
Az ország legszegényebb régióiban a piti dílerek által megvalósított drogkeæȱ¤ȱȱȱ£ȱ£ȱ¢ȱæ·ȱȱ¤ȱádok számára a megélhetésre. Többségében az eladók maguk is szerhasználók,
£ȱȱàȱàȱ£¤ȱȱà¤ȱæȱû·ǯȱȱ¤ȱ– akár
kiskorúak – részére is pár száz forintért eladott új pszichoaktív anyag segítségével fedezni tudják saját kábítószer-szükségletüket, illetve megvásárolhatják a
család megélhetéséhez szükséges minimális javakat.
£¤ȱ¢ȱȱ¤£ǰȱȱ¢£àȱ¢ȱæȱȱȱȱ
¢ǯȱ æȱ ȱ ȱ ·ǰȱ ¢ȱ ¢-¢ȱ ¢ȱ ¤ȱ ǻ£ûæǰȱ y£ûæǰȱ rokonság) összefog, és együtt termesztenek, készítenek („házi herbál”),
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£ȱ æȱ ȱ ·ȱ ··Çȱ ¢ȱ ¤Çà£ȱ ȱ ã¢·iǯȱ££ȱȱ¤ȱ¤£¤·ȱÿãǯȱ
¢ȱ ÿæ£·ȱ ·ȱ £¤ȱ zempontból figyelmet érdemel, hogy a leszakadó régiók deprivált családjainak „túléléséhez” a drogkereskedelem (illetve ezeken a területeken csak az olcsó új pszichoaktív anyagokȱ·Ȧ¢ȱȱǮ¤ȄȱȱǼȱȱã£ȱȱ¢ȱ·¢£ÿȱ£ã£ȱ
lǲȱȱ£¤¤ȱ·ȱȱæ·ȱ¤¢ȱ£û·£ÿȱȱÿã£·ȱ·ȱ
ȱæǰȱ¤ȱ¤£ȱ£ȱȱ·æȱ¢ǰȱȱ··ǰȱÇȱ
kriminális karrierjüket.
£ȱȱ£¤ȱ¤ȱæȱ¢£àȱ¤£ȱ·ȱ pilla¢ȱ·û·ȱǻǼ£¤àȱȱÿãǯ
A szegény szegregátumokban és/vagy a többségében roma népesség által
ȱȱû·ȱ¢æȱȱȱȱnsége. Nem ritka, hogy lopott telefont, parfümöt ¢ȱ ¢·ȱ ÿ£ȱ ȱ
cserélnek fiatalok kábítószerre vagy valamilyen új pszichoaktív anyagra.
Mindezek azt jelzik, hogy ¢£¤ȱãȱ£¢ȱ¤ȱ£ààȱeû·ø¤¤ȱȱ·ȱ·æȱǰȱȱ£ȱ·ȱreskedelmi
£øàȱ·¤ȱ·ȱȱ¤àȱ£ȱ£¤ȱûãã£æȱ·£.
ȱ£¤ȱ£æȱûȱ£ȱȱ¤ drogpiaci szerepek és drogȱ£øàȱ·¤ȱ··ȱæÇȱȱ¤ȱûȱû¢ȱȱábítószerek és az új pszichoaktív anyagok megyei eloszlása is ǻŗŗǯȱ£¤øȱ¤Ǽǯ

85,2
76

57,1

Zala megye

Veszprém megye

Vas megye

Tolna megye

Szabolcs-Szatmár-…

Kábítószer
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24

14,8

21,7

25,7
Somogy megye

42,9

22,8
Nógrád megye

Komárom-Esztergom…

Jász-Nagykun-Szolnok …

6,7

Pest megye

38,2

42,4

57,6

74,3

77,6
61,8

78,3

93,3
35,6
39,1

12,3
Hajdú-Bihar megye

Heves megye

11,7

7,7
Fejér megye

*\ĘU-Moson-Sopron…

6,4
Csongrád megye

Borsod-Abaúj-Zemplén…

Békés megye

31,8
12,8
Baranya megye

Bács-Kiskun megye

10,1
)ĘYiURV

60,9

64,5

88,3

83,7

92,3

93,6
47,4
52,6
46,7
53,3

87,2
68,2

89,9

11. számú ábra
A mintába került ügyekben a kábítószerek és
az új pszichoaktív anyagok (NPS) megyei eloszlása (%)

NPS
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ȱȱæÇȱ£ȱȱ¤ȱ¤Ç¤ǰȱ¢ȱa -ø-Zemplén–
Jász-¢-Szolnok–··ȱ ¢ȱǮȄȱ¤ȱÇ¤ȱȱ¤Çà£-ÿã£·ȱ £æǰȱ ¢ȱ ¢··ȱ ã£ûȱ ȱ ··ȱ ¤¤ȱ £ãàȱ
¢£·ǯ
A mintába került ügyekben Tolna mellett e három megyében több esetben
£ȱȱã·ȱ¤¢·ǰȱȱ¤Çà£ǰȱ££ȱśŖȱ£¤£·ȱȱȱ
az új pszichoaktív anyagok részesedése. A Tolna megyei mintába került ügyekȱ ȱ ¢ǰȱ ŗŚȱ £¤£·ȱ ȱ ȱ ø¢ȱ ûæȱ Ç¤ȱ 
kábítószer-ÿ·¢ȱ ¤¢ǰȱ ·ȱ ȱ ¢ȱ £ãàȱ £æȱ ȱ
·ȱ·ȱȱ¤øȱ¤ȱ¤··æǯ
Ezeken a területeken – és szükséges még megemlíteni Szabolcs-Szatmárȱ¢·ȱǰȱȱśŖȱ£¤£·ȱȱȱ¢ȱ£ȱø pszichoaktív anyagok
részesedése, de még így is magasabb az arányérték, mint a többi megyében –
jóval nagyobb a kereslet az olcsó, akár házilag készített szubsztanciák, mint a
drágább kábítószerek iránt.
A lokális kínálati kábítószerpiac pedig alkalmazkodik a kereslethez. A drogȱ£ȱ·ȱȱ£øàȱ·¤ȱ·ȱȱ¤ȱeȱ ãǰȱ ·£ȱ ·£ȱ ȱ £ãàȱ ã¢£ȱ ¤ȱ £¤ȱ é¢·ȱ ·ȱ £ȱ ¤£¤ǯȱ ȱ ûȱ ¢·ként a nyomozati és az
àȱǮ·Ç£æȄȱû¢·£ȱ·¢·ȱȱ¤ȱȱãǰȱÇ¢ȱ·£ÿȱ£ȱÇ·l£·ȱ¢ȱȱ£ȱ£ǯ 21

Összegzés
A ŗŘǯȱ £¤ø ábra további változók vonatkozásában vázolja fel a tárgyalt piaci
rétegekben mért eloszlásokat: öt vizsgált kínálati drogpiaci réteg iskolázott¤ǰȱ¤ȱæ·ȱ·ȱ¢£¤ȱȱ£ȱ£¤¤ȱtǯȱ£ÿæǰȱ¢ȱȱ¢æȱ·ȱȱ£æǰȱæ¤Çàȱæȱȱ
legiskolázottabb rétegnek, a mikro-narkóvállalkozók között található a legtöbb
·¤ȱû£æȱǰȱÇȱȱãȱûȱæ·ÿȱȱ¤ȱ·ȱ
ȱ£æȱã£ãȱȱǯ
ȱȱ£ǰȱ¢ȱȱ¢æȱȱ¢ȱ·ȱǰȱ¢ȱ
szociodemográfiai ·ȱ £ãàȱ £æȱ ǻǼȱ ¤àǰȱ ÿȱ 
ãȱ à¤£àȱ ·æǰȱ ·ȱ ¢ȱ £æȱ ã£ȱ ¤ȱ ȱ ¤ȱ

21

Ritter Ildikó: Az ördög a részletekben lakozik 1. Az országos büntetési gyakorlat alakulása
a kábítószer-kereskedelem miatt indult ügyekben. Ügyészségi Szemle, 2020/3., 42–62. o.
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ȱ ¤£àȱ ·£ǰȱ ȱ £ȱ ¢ȱ £ÿȱ à¤£à·£ǰȱ
míg a mikrovállalkozók csoportjába tartozók rendelkeznek a legtöbb társadalmi hátránnyal.
12. számú ábra
ȱ£¤ȱ·ȱ·ȱæ·ǰȱ¤£¤ȱ·ȱ¢£¤ȱ£¤ȱ
szerinti eloszlások (%)

19

mikro narkóvállalkozók

81,2

51,4
39

HOĘiOOtWyNWHUPHV]WĘN

75
67,9

Legalább érettségizettek

31,8

NLVQDUNyNHUHVNHGĘN

77,2

46,1

5HQGV]HUHVYDJ\IJJĘIRJ\DV]WyN
Büntetlenek

25

59,6

futárok, csempészek

71,2
51

QDJ\EDQLQDUNyNHUHVNHGĘN

54
62

A hazai drogpiac olyan szegmentált, de rétegzett illegális piac, amelynek ré£æ··ȱ£ãàȱ¤¤ȱÇják, csakúgy, mint a legális piac
esetében.
A flexibilis szerepstruktúrák és kínálati oldali szerepdiffúzió egy nagyon sajáǰȱ£æǰȱ£ȱ¢ȱ¤ȱæǰȱȱȱetitív, ¤ȱȱÿãȱ£¤ǯȱ¢ǰȱ ¢ȱ ¤ȱ ȱȱ
hazai mikro- ·ȱ¤£¤ȱ£æȱȱ££æ·ȱ·ȱ¤ǯ
Sajátos hazai jelenség, hogy – hasonlóan a legális kis- és mikrovállalkozásokhoz – az egyes rétegek narkóvállalkozóinak zöme többszörösen összetett
drogpiaci szerepstruktúrával rendelkezik. Nemcsak többféle kínálati oldali
szerepben, de fogyasztóként is jelen vannak az illegális drogpiacon.
ȱ £¤ȱ ·¢ȱ æÇǰȱ ¢ȱ ȱ ££æ·ȱ ø¤ȱ
ȱ ȱ £ȱ ¢ȱ ȱ £ȱ ££ȱ ÿã£æȱ £ȱ
àǰȱ £££àȱ ·ȱ ûãÇæȱ £ǰȱ ·¢égek. Flexibilis szerepstruktúrák vannak, amelyek, a réteghelyzet korlátain belüǰȱ ȱ ¢£ȱ û·¢·ȱ ¢ȱ ¤£ǯȱ ȱ ȱ ÿã·ȱ
pedig e szerepstruktúrák köré épül.
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A befektetett összegben, a konspirációs technikában, a kockázatok mérsék··ȱ ȱ æ£Ç·ǰȱ ȱ ȱ ã£ȱ ¢ûÿã·ȱ ·ǰȱ ȱ ókãȱ ·ȱ ȱ Ǯ¤£¤Ȅȱ £·ȱ ¢ȱ ȱ æ··ȱ
ûãã£ȱ¢¤àȱ£ȱ¢ȱ·ȱ·¢æȱà¤£¤ǰȱ
££æ·ȱÿã·ǯ
ȱ¡ȱ£ø¤ȱ££ȱ··ȱ·ȱ·à·ȱ·æȱehet, így ȱ£ȱȱ££ȱȱ¢·ǰȱÿã·ȱȱ£eÿǯȱ¢ȱ¢æȱ¢ȱã£ȱ·Ȧ¢ȱ£ãàȱ¤ȱ ¤¤ǰȱ ££æ·ȱ ·ȱ ÿã·ȱ àǯȱ £ȱ £ȱ £ǰȱ
hogy ahogy a kábítószer-·ȱæ£·e, úgy a felderítése és kezelése is
regionális szinten lehet csak hatékony. Hiszen más-más területre kell fókuszálǰȱ ·æȱ ȱ ȱ ·£æ·ȱ ·ȱ £ȱ ãæȱ ·¤ȱ £æǰȱ ȱ
·æȱ£ã£ãȱ·¢ȱȱ·£·ǯ
A hazai drogpiȱ ȱ ·ȱ ¤ǰȱ ¤ǰȱ ȱ £ȱ Çûæȱ¤t£ǯȱ ȱ ȱ ·æȱ £·¢ȱ Çȱ ã¢ȱ ·ȱ ãȱ æȱ ȱ £álódhatnak felfelé, és emelkedhetnek a piaci hierarchiában, réteghelyzet függvényében egy adott szintig. A hazai narkógazdaságot kis, decentralizált csoportok,
egyének tevékenysége jellemzi. Meghatározók a családi kapcsolatok, a rokoni,
¤ȱã·ǰȱȱ£ȱ¤ǯȱæǰȱ£ȱȱ¤£àȱ¢ȱoȱ ££æ·ȱ ¢ȱ ·æȱ à¤ǰȱ ȱ ȱ kai ismeretek, a
¤æȱ¢ȱȱ¤ȱ··ǯ
ȱ ȱ·ȱ¢ȱ 22 £ǰȱȱȱȱæ£ÿȱ£øelmélete szerint a társadalmi struktúra mentén nemcsak a legitim, hanem az
ȱ£ã£ãȱȱ¢æûȱ£ȱǯȱnnak, akik számára nemcsak
a legitim, de bizonyos illegitim csatornák is blokkoltak. Ezek az utak (akár illeǰȱ¤ȱǼȱãæȱȱ¤ȱ¤ǰȱȱÿã£æȱ·ȱu¤¤ǯȱȱ££¤·æ·ȱȱã¢£æȱ£¤ȱ£ȱ££·æǰ illetve
az abban már kialakult szubkultúramintáktól függ.
£ȱ ȱ £ã£ãȱ ££¤·æ··ȱ ûãã£æȱ ·ȱ ¢nolyan módon szabályozzák, mint ahogy azt a konvencionális eszközök esetéǯȱ·ȱæ·£
a) korlátozott, nem áll rendelkezésre korlátlanul;
b) ¤ȱ·æǰȱàȱûæǰȱ¢ȱ£ȱȱȱ¢£dnek el a társadalmi struktúrában. 23
Richard A.Cloward – Lloyd E. Ohlin: ¢ȱȱ¢ǯ ȱȱǰȱ ǰȱŗşŜŖ
Amikor Cloward az eszközök kifejezést használja, legalább két dolgot hallgatólagosan hozzágondol: egyrészt egy-egy meghatározott szerep betöltésével kapcsolatos értékek és szakismeret

22
23
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£ȱ ȱ £ã£ãã£ȱ àȱ ££¤¤ȱ £¤¢£àȱ ûãã£æȱ ·umok közül a rétegdifferenciák a legfontosabbak közé tartoznak. A rétegkultúra,
a konvencionális, specializált foglalkozási szakismeretekben való képzettség
¢ȱæ·ȱ£¢ȱÇøȱÿ·¢ȱã··ǯ
Ezzel magyarázható nemcsak a narkógazdaság rétegzettsége, de a szerepflexibilitás jæ·ȱ ǯȱ ȱ ȱ £æȱ ·¢£ûǰȱ ȱ ã¢£ȱ ·ȱ ȱ
£¤ȱ¤ǰȱȱȱæ·ø¤ȱû·¢·ȱ¤£anak, egyrészt a között, hogy belépnek-e a drogpiacra vagy sem, másrészt, ha
igen, akkor milyen szerepben vagy szerepstruktúrában.
Jelen kutatás eredményei azzal egészítik ki Cloward és Ohlin szubkultúraelméletét, hogy a flexibilis drogpiac flexibilis szerepstruktúrákat igényel, ame¢ȱȱ·¢££ȱããȱ¢ǰȱ¤ȱ£¤ȱ£æȱ££ȱllekhez illeszkednek. Éppen ezért adott réteghelyzetben és geoszociális környezetben más-más szerepstruktúrák és értékesítési modellek tudnak hatékonyan
ÿãǰȱȱÿãæǯȱȱ£¤ȱæȱ¤ȱȱ£ökonómiai környezet, így az eltéæȱ £¤ȱ ·ȱ £ãàȱ ã¢£eȱ ·æȱ £ø¤ǰȱ ȱ ··Ç·ȱ ǰȱ £Çȱ i¤ǯȱ £ȱ ȱ ûã·ȱ ȱ ¤ȱ ȱ ¤ȱ ÿãæȱ ¤ȱ
drogpiacokat eredményeznek, de differenciált hatósági felderíæȱ·ȱÿûã£·ȱ
módszert és taktikát, továbbá differenciált büntetéskiszabási gyakorlatot is. Azaz
egészen más szerepekben van jelen a drogpiacon, más kontaktprofillal és más
profittal dolgozik egy rózsadombi nagyvállalkozó, mint egy kisvárosi kisvállal£àȱ¢ȱ·ȱ¢ȱȱ¢ȱ æȱȱ-narkóvállalkozó. Más nyomozati módszerrel, taktikával sikerül észlelni és/vagy realizálni a tevékenységüǰȱ ¤ȱ æÇ·ȱ ȱ £ȱ ãȱ – kriminológiai értelemben hasonló –
tevékenységük, és még a bû·ûȱȱ·æȱǯ

££··ȱæȱ¤ȱã¢£ǰȱȱȱæ·ȱȱ£ȱ¤£¤¤ǰȱȱ
·£ûȱ¤ǯȱA¢ȱ£ȱ£ã£ȱ£·ȱ¤ȱȱȱȱ¤ȱø¤ǰȱȱȱ
ȱæ·ø¤ǯ
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£ȱû¢·£ȱ··¢ȱ£ȱæȱ–
¢ȱÿ£¤ȱ¤

2020. október 20-án jelent meg az Európai Bizottság harmadik, a 2017–2018-as adatok
alapján készült jelentése 1 £ȱ æǯȱ ȱ ȱ £¤ȱ ££ǰȱ
¢ȱ£ȱ¤£ȱ£¤¤£ȱ·ȱȱ¢ȱȱûæ¤¤·ǰȱ£ȱeȱȱ··ȱæÇȱǯȱ ¢ȱȱ£ȱ·ȱ¤ȱãǵȱŘŖŘŖ-ban új,
¤ȱ·ȱ£ààȱ·ȱ·ȱã·¢àÇ¤ȱ·ȱ¤¢ǯȱ£ȱøȱ£ȱ£¤ȱ
æ-æ¤¢¤ȱ·ȱȱæȱt¢·£·ȱȱȱ·£·ȱ£ȱeȱǯȱ·ȱȱ£ã£ȱûȱ£ȱø¢££¤Ǳȱȱ£ȱlkalmazóknak az áldozã£ø¤ȱ·ȱȱ·ȱæǯȱ ¤ȱȱ£¤¤ȱ
£ȱ£ȱû¢·£ȱ··¢·ȱ£ȱȱ··ǰȱÿ·ȱ£ȱ¤£atokkal kapcsolatban. Az alábbiakban ezt a hiányt pótoljuk.

Bevezetés
„Még csak most kezd elterjedni a szer£ȱÿã£·ȱ£ȱ¤ǯȄ
(Egy válaszadó ügyész)

2020 fontos év volt az emberkereskedelem elleni fellépés szempontjából. A
hazai új, három évre szóló stratégia mellett 2 a 2020. évi V. törvény 3 æȱ
módosította a gyermekvédelmi törvényǰȱȱ££ȱÿã£·ȱȱ··æȱ
szóló törvény, a szabálysértési törvény és a ûæȱã·nykönyv egyes szakaszait, továbbá hazánk az amerikai TIP-jelentésben már Tier 2-es csoportba került. 4 2020 nyarán az Európai Bizottság nyilvánosságra hozta A gyermekek szexuá-

1

Third report on the progress made in the fight against trafficking in human beings, 2020.
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-policy/third-report-progress-made-fight-againsttrafficking-human-beings_en, COM (2020) 661 final
2
ŗŖŚŜȦŘŖŘŖǯȱǻ ǯȱŗŞǯǼȱ ¤¢¤£ȱ£ȱȱȱû£æȱ£ààȱŘŖŘŖ–
2023 közötti nemzeti stratégiáról, valamint annak végrehajtását szolgáló, 2020–2021 közötti
æ£ȱ·àȱ·£·ȱæǯ
3
Az emberkereskedelem áldozatainak kizsákmányolása elleni fellépés érdekében szükséges
¢ȱã·¢ȱàÇ¤¤àǯȱŘŖŘŖǯȱøȱ·æȱ¤¢ǯ
4 Trafficking in Person Report, 2020. https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/06/2020TIP-Report-Complete-062420-FINAL.pdf
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lis kizsákmányolása elleni küzdelemre irányuló 2020–ŘŖŘśǯȱ ·ȱ £ààȱ ·áját,
valamint 2020. októberben a Bizottság kiadta a harmadik jelentését az emberȱàȱ¢£·æǯ 5
Az emberpiacra utaló (és azóta æȱ£ȱ£àǼȱȱ
jelenségen belül a szexuális mellett a munka- és az úgynevezett egyéb célú kizsákmányolást ûãã£ûȱǯȱȱ·ȱã£·ǰȱ£æǰȱ¢atos változásai miatt rendkívül fontos, hogy az emberkereskedelemmel kapcsoȱ·ȱãȱ¤ȱ·£ûãǰȱȱæ£·ǰȱȱÇ·ǰȱ£ȱȱã·æȱ
··ȱ æ£Ç¤ȱ ··ǯȱ ȱ £Ç¤ȱ ¢ȱ ȱ ¤ȱ ȱ
alapuló vélemények megfogalmazása ugyanakkor nem csak magyar hiányosság. 6 Ezt a hiányt szerettük volna az alábbi kutatással pótolni: az ügyészek attiÿǰȱ··¢ȱ¤ȱȱ£ǯȱ
ȱæȱû¢·£ȱ·¢ȱ¤ȱ ȱæȱt¢·£·ȱ£·¢û¢ǰȱo¤·£·ȱ ·ȱ £¤ȱ æ£¤¢ȱ ¤ȱ ȱ ·¤ǰȱ ŘŖŘŖǯȱ
szeptember 30-án és október 5-·ȱ ££ȱ æǰȱ û¢·£·ȱ ·£··ȱ ·£ȱ
æȱ ·£ûȱ ¢ȱ ÿ£¤ǯ 7 Az alábbiakban ennek eredményeit mutatjuk be.

ȱ£ã£ȱ¤¤ȱ·ȱàȱaz
ȱ
Az emberkereskedelem jelensége kapcsán többek között az Európa Tanács
ȱ £·æȱ ǰȱ £ȱ àȱ £¤ǰȱ £ȱ àȱ £¤ȱ ·ȱ
¢ûÿã·ȱ££ǰȱȱ£ȱ¢ûȱȱȱ
Elleni Hivatala is készít jelentéseket, amelyekhez a magyar hatóságoknak adatokat kell szolgáltatniuk. E testületek megfogalmazzák véleményüket, ajánlásaikat az egyes országok gyakorlatáról. Az Európai Bizottság 2020. októberi jelentése a 2017–2018-as adatokat tartalmazza: az EU 27 tagállamában az áldozatok
teljes száma 14 145 8 volt.

5 ǻŘŖŘŖǼȱŜŖŝȱǰȱû£ǰȱŘŖŘŖǯȱøȱŘŚǯȱæȱ¤ȱæ Windt Szandra: A gyermekek szexuális kizsákmányolásáról. t¢·£·ȱ£ǰ 2020/4., 42–53. o.
6
Ronald Weitzer: New Directions in Research on Human Trafficking. ȱȱȱȱ
¢ȱ ȱ ȱ ǭȱ ȱ ǰ March 2014. https://journals.sagepub.com/doi/full/
10.1177/0002716214521562
7
£øȱã£ããȱȱ¤£ȱæȱû¢·£·gi ügyész segítségét.
8
Az Egyesült Királyság adatait nem számolva, az EU 27 tagállamában. Az Egyesült KirályságȱÇûȱǰȱŗŘȱŗŘřȱȱȱ£¤ȱ¤£ȱ£¤ȱȱ£ȱæ£ǯȱ£ȱópai Unió 28 tagállamában így összesen 26 268 regisztrált áldozat volt. Data collection on
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Az áldozatok nagy számával összehasonlítva a Bizottság véleménye szerint
¢ȱ ȱ £ȱ ãæȱ ȱ ûæ¤¤ȱ ·ȱ ȱ ûæÇ·ȱ £¤ǯȱ
£ȱ ȱ ¤£ȱ ¤¤¤ȱ £ȱ £ȱ æȱ ãȱ àȱ
tagállam az abszolút számok alapján 2017–2018-ban Románia, Magyarország,
Franciaország, Hollandia és Bulgária volt.
£ȱ ¢ûȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ·ȱ
ȱ¢ȱ·ȱ£ȱȱ··æȱ£ȱ¢ȱ£¤ȱonatkozóan, ez az úgynevezett  -jelentésǯȱ£ȱȱ¢æȱ··¢ȱ
szerint a magyar kormányzat nem teljesíti teljes mértékben az emberkereskedeȱ£¤¤¤ȱ£àȱ£ǰȱȱæȱæ£í·ȱ£ǯȱ£ȱøȱ·ȱ·¢ȱȱ¢£¤ȱæȱ¤ȱȱ
Tier 2 kategóriába. 9 Emellett megfogalmazzák, hogy növelni szükséges a rendé£ȱ ·ȱ £¤û¢ȱ æ£Ç·ȱ £ȱ ȱ ¢ȱ ¤¤ȱ
ãæȱ £·¢ȱ Çtésére, eljárás alá vonására és elítélésére, továbbá jeæȱ ããû·ȱ£¤¤ǯȱ ȱ ȱ¤¤ǰȱ ¢ȱ £ûéȱ ȱ ÿûã£æȱà¤ȱ·æȱ·£·ȱǻ·ȱ £ȱ ügyészeket és bíàǼȱ ȱ ÿ·¢ȱ ø¢¤¤àȱ·ȱ £ȱ ¤£atok kezdeti beleegyezésének
¤¤àȱȱÿ·¢ȱ£¢Ç¤¤ȱ£¤¤ǯȱæÇȱȱ
£ȱȱ£ȱȱÿûã£æȱà¤ȱ£æǰȱ£ȱügyészek és szociális
¤ȱ¤£ã£øȱ·ȱȱ¤ȱ¢ȱæȱ·£··.
·ȱààȱȱÇ·ȱȱ£ȱǮ¢Ȅȱûæ¤¤ȱȱ
kapcsán. Az egyik az ezzel a jelenséggel kapcsolatban fennálló „büntetlenség
kultúrájánakȄ elmélete.
Az Európai Bizottság szerint „az emberkereskedelem terén a büntetlenség kultúrája
ȱ ǰȱ ȱ £ǰȱ ȱ ȱ ÿãȱ û£ȱ ȱ ·Ȧ¢ȱ £ȱ ȱ
¤ȱ·£ȱ£ǰȱȱ£ûȱȱȱã£·¢ǯȱȱà£áǰȱȱ ûæ¤¤ȱ¤ȱ¤ȱ ·ȱÇ··ǰȱȱ£ȱãæȱæ·ȱ¤ȱ
ãȱ£ȱ¤¤ȱ·ȱ· æȱæǰȱ¢ȱȱæ£·ȱ¢ȱǯȱ£ȱȱ
£ȱæȱȱ¤ǰȱȱȱÇæȱ·ȱ£ȱǰȱȱ£¤·ȱ
·¢ȱ £ȱ £ȱ ¤£ȱ ¤ȱ ¢øȱ £¤¤ǯȱ ȱ büntetlenség kultúráját a
·£ȱ¢ȱȱ·æȱ£¤¢ȱȱæȱ£¤ȱȱǯȱȱûn·ȱø¤¤ȱ£¤¤ȱ·ȱ£ȱ£¤à¤ȱã·ȱ££ȱ¤ǰȱ¢ȱȱ
£¤ȱ£ȱæȱ£ȱ¢£¤ǰȱûæ¤¤ȱ¤ȱ¤ȱ·ȱÇé-

trafficking in human beings in the EU, https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/
files/study_on_data_collection_on_trafficking_in_human_beings_in_the_eu.pdf, p. 9.
9 ȱ ȱ ȱ ȱ ŘŖŘŖǯ https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/06/2020TIP-Report-Complete-062420-FINAL.pdf, pp. 245–248.
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·ȱ £¤ȱ æǰȱ ȱ ȱ ÿ·¢æȱ ¤àȱ ·ȱ £ȱ ¤£ȱ £¤¤¢àȱ
£·¢ȱ£ȱ£¤ȱǯȄ 10
A kevés ügy másik magyarázataként sokszor a jogalkalmazók hozzáállását, az
¤£¤£àȱÿȱjelenlétét említik. 11 „Az emberkereskedelem elleni küzdelemben
¤ȱ·£·ȱ£ǰȱ¢ȱ¤ȱ£ȱȱÿ·¢·ȱȱ£á¢£¤ȱ·ȱ£ȱ¤£ȱ··ȱ£¤àȱ¤à£ȱȱæãǰȱȱ¢ȱztalat mégis azt ǰȱ¢ȱȱ·¤¢ȱȱ¤¤ȱûȱ£¤¤ȱ·ǰȱ
·ȱ ȱ £¤æȱ£àȱȱ£ȱ £ȱ øȱÇ£ȱ ·ȱ ¤ǯȱ ȱ·¤£ȱ
££¤¤ȱ ȱ ¤ȱ ã£ã¢ǰȱ £ȱ ¤£¤£àȱ ÿǰȱ ¢ȱ ¢ȱ ¤¤ȱ ¢ȱ
ûã·ȱ·æȱȱæǯȄ 12
ǰȱ¢ȱȱûæ¤¤ȱ£¤ȱàȱ¢ȱȱŘŖŗřǯȱúlius elseje és 2019 között. 13 A Btk. 192. § tényállásáȱ£æȱ£¤ȱ
helyzet értelmezése, a kizsákmányolási célzat, a sértetti önkéntesség megítélése
¢·ȱ ¢ȱ Ç¤ȱ àȱ ··£æȱ ǯȱ ¢ǰȱ £ȱ lȱ ·£ûȱ ȱ ŘŖŗŞȱ à·ȱ ȱ æȱ t¢·£·ȱ ȱ řŝŝŗȦŘŖŗŞȦś-INF. 3889/2014/11-es számú iránymutatása, amelyben az emberkereskedelem
esetében a kizsákmányolás és a kiszolgáltatott helyzet értelmezése, a kerítés
ÿ·¢·æȱàȱ¤¤ǰȱȱȱÿ££ȱàȱãetés vizsgálata olvasható. Ez rendkívül fontos lépést tett éppen az említett „büntetlenség kultúrájánakȄ £û·ȱ··ǯȱ£ȱ£ȱ¤¢¤ȱæȱ
hozzájárult ahhoz, hogy a 2019-es év óta a kriminálstatisztikában 14 is láthatóan
emelkedik a Btk. 192. § miatt indult eljárások száma. 15

ȱȱȱȱȱȱȱǱȱ ¢ȱȱȱȱ ǻ¢ûÿã·ȱ
£ȱ ȱ ȱ û£ȱ ··Ǳȱ æȱ ·£·ȱ à·Ǽǯȱ ȱ
Committee, 2018, p. 5. https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/key_
concepts_in_a_nutshell.pdf
11
Itt most nem térünk ki rá, nem is volt a vizsgálat tárgya, de a diszkrimináció is felmerülhet.
æȱ¤ȱ £¤ȱȱ– Kirs Eszter: ȱ¤ȱ·æȱ£¤àȱȱ¢ȱûæȱ£¤gszolgáltatásban. Magyar Helsinki Bizottság, 2020. https://helsinki.hu/wp-content/uploads/
ȏ¤ȏ·æȏ£¤àȏȏ¢ȏûæȏ£¤£¤¤ǯ
12 Tatár Erika – ȱ ȱ Ǳȱ Az emberkereskedelem jelenlegi helyzete Magyarországon,
2020. http://www.baptistasegely.hu/adat/projekt/10/fajlok/az-emberkereskedelem-jelenlegihelyzete-magyarorszagon_tanulmany.pdf, 36. o.
13
¤ȱȱ£Ǳȱ£ȱȱ·ȱȱ·¢£ȱ£æȱ¢ȱȱ
vizsgálat alapján. In: Vókó György (szerk.): àȱ¤¢ȱśŝǯ Országos Kriminológiai Intézet, Budapest, 2020, 192–215. o.
14
¢·ȱ¢£àȱà¤ȱ·ȱt¢·£·ȱÿû¢ȱ£ȱǻtǼǯ
15
Ez a 2020. július elsején hatályba lépett módosítás miatt változhat. Lásd Balogh Krisztina –
Huszár Julianna – Windt Szandra: Büntetés helyett védelem – egy emberkereskedelmes ügy
alapján. t¢·£ȱǰ 2020/4., 19–34. o.
10
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ȱ ·ãæȱ ȱ ŘŖŗşǯȱ ¤ȱ £ȱ ȱ ·£Çæȱ ¤¢¤ (KSB
3771/2018/45-II. – NF. 3889/2014/17- ǯǼȱǰȱ¢ȱ£ȱȱÿȱ
sértettjeinek azonosításával, valamint annak kiemelésével kapcsolatban figyel£ȱ £ȱ û¢·£ǰȱ ¢ȱ ȱ ·ȱ ûãȱ ¤¤àȱ ·¢æȱ £emélyként kezelése n¢ȱ à£Çÿ·ȱ ȱ ãȱ ȱ ǯȱ ȱ £¤kmányolás sértettjének állapotára, helyzetére, védelmére kidolgozott ügyészségi
iránymutatás, amely a 354/2012. (XII. 13.) kormányrendelet 16 indikátorai alapján
készült, hiánypótló volt. A sokat hivatkozott szemléletváltáshoz, az áldozatközpontúság kialakításához ez meghatározó lépés volt.

£ȱû¢·£ȱȱã£·
A jog alkalmazása nem pusztán levezetés, hanem speciális döntési folyamat. A
jogi döntésekben kiemelt helyük van a jogszabályoknak, a különféle érvelési,
értelmezési, következtetési technikáknak, bizonyos alapelveknek, értékeknek. 17
Max Weber ȱȱæ··ȱȱ¤ȱ¢ȱ··ȱ¤ǯ 18 Az
¤ȱ£ȱ£àȱȱ¤ȱ£¤¤ȱÿ£ȱȱ·ǯȱ£ȱ
megismerni, hogy mi van a rögzített kereteken, a racionalitáson túl, amelyek a
jogi kérdésekre adott válaszokat is befolyásolják, van-e olyan humán faktor,
amely megragadàǰȱàǰȱȱǰȱȱ¤ȱÿǯ
£ȱ û¢·£ȱ ··¢·æǰȱ ÿ·æǰȱ £àȱ £¤àȱ evés empirikus kutatást olvashattunk. 19 ȱ £ȱ û¢·£ȱ Ç¤ǰȱ £ȱ æȱ £k¤ȱÇûȱȱ£ȱ¤¤ȱ¤ǰȱ £ȱæȱ££¤¤lása (szakmai és szemé¢ȱÿǼȱȱ·£ȱǰȱ¢ȱȱ¢£¤ȱû¢ǰȱȱ£ȱãæȱ
ȱ¤ȱ·¢ȱ¢ǰȱȱ¢øÇȱûæȱæ··ȱæȱ
£¢ÇȱȱÇà¤ȱæǰȱȱ£ȱȱȱ¤Ç¤ǯ
Az ügyészség az igazs¤£¤¤ȱã£ÿãæ·ȱȱûæ¤¤àȱ
szóló törvényben meghatározott feltételek szerint érvényesíti az állam büntetæȬ

řśŚȦŘŖŗŘǯȱǻ ǯȱŗřǯǼȱ¤¢ȱ£ȱȱ¤£ȱ£Ç¤¤ȱ·æǯ
Bencze Mátyás – Vinnai Edina: £àȱæ¤ǯ ȱ¢ȱ- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 2012, 24. o.
18
ȱ¢ȱ£ȱæȱ¤ȱ·¤ȱ£ȱ·Ǳȱ¡ȱȱæ·ȱ¢arázata: a jog varázslat alóli felszabadulása. ·ȱ £ǰ 2000/1., http://jesz.ajk.elte.hu/
szigeti1.html; Pongrácz Alex: A jogszociológia klasszikus problémái. https://jet.sze.hu/images/
Jogszociol%c3%b3gia/~%20M%20Weber%20+%20R.%20Pound%20%20.pdf
19
Vö. Hack Péter: Az ügyészség. In: Jakab András – Gajduschek György (szerk.): A magyar
jogrendszer állapota. MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont–Jogtudományi Intézet,
Budapest, 2016, 483. o.
16
17
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·¢·ǰȱû¢ȱ·ȱ·£ȱ£ȱæ·£Çæȱ¤¤ǰȱ¤¢Çǰȱû¢ǰȱȱ·gzi a nyomozást, képviseli a közvádat a bírósági eljárásban, valamint felügyeletet gyakorol a büntetés-végrehajtás törvényessége felett. 20 Az ügyészek a tör·¢ȱ æÇȱ æǰȱ ã£ȱ ·ȱ ·¤¢ȱ ¤ȱ ǰȱ
ügyészi kötelezettségeiket legjobb szaktudásuk szerint teljesítik. 21 Az ügyész
mérlegelési jogkörét pártatlanul, méltányosan, a törvények megtartása mellett,
ûæȱ¢¤àȱȱ¢ǯ 22
¢£ȱ ȱ ûæȱ ã·¢ã¢ȱ ·ȱ ȱ ûæ¤¤ȱ ã·¢ǰȱ ¢·ȱ
az ügyészségi iránymutatások, mégis vannak különbségek az egyes ügyészségek munkája, eredményessége, hatékonysága között, de ez természetesen minden hivatásrend esetében igaz. 23
Az ügyészségen kidolgozott iránymutatások nemcsak az ügyészi szervezet
¤¤ǰȱ ·¢¤¤ǰȱ ȱ ȱ æǰȱ ¢£àȱ à¤ȱ feladatok
¤¤¤ȱȱ¤ȱǯȱ£ȱû¢·£ȱ ûæ¤¤ȱ ããȱ£ȱ
ȱ £ȱ æȱ £¤ȱ ȱ ãȱ £àȱ ¤ȱ ã£ûȱ ȱ ntos. 24 £ȱȱ·ȱ·ȱŘŖŗŞȱàȱûããȱæemutató az ügyészi szervezet tevékenysége. 25

£ȱÿ£¤à
£ȱÿȱȱ£¤£àȱ¢ȱǰȱ¤ȱȱȱ¤ȱejezése. 26 ȱ ǯȱ £¤£ȱ ·ȱ ȱ àȱ £ȱ £ȱ ÿǯȱ Gordon

ŘŖŗŗǯȱ·ȱ ǯȱã·¢ȱ£ȱû¢·£·æȱŗǯȱȗȱǻŗǼȱǯǲȱ¤ȱ·ȱǯȱŘśǯȱȗǯ
ŘŖŗŗǯȱ·ȱ ǯȱã·¢ȱ£ȱû¢·£·æȱŝǯȱȗȱǻŘǼȱǯ
22
ŘŖŗŗǯȱ·ȱ ǯȱã·¢ȱ£ȱû¢·£·æȱŝǯȱȗȱǻŘǼ bek. d) pont.
23
ȱÇàȱ··æȱ¢ȱ·Ǳȱ·ȱû¢ȱȱ·¢¤¤ȱ·ȱȱ·ȱ£·¢ȱȱ¢e£ǱȱȱÇà¤ȱ£ȱ¢ȱ¤ȱæȱȱǰȱȱ¤ȱȱÇ·ǯȱ¤ȱȱ
Szandra: A gyermekek szexuális kizsákmányolásáról. t¢·£·ȱ £ǰ 2020/4., 42–53. o.
http://ugyeszsegiszemle.hu/hu/202004/ujsag#42
24 A többi hivatásrenddel kapcsolatban lásd többek között Navratil Szonja: A jogászi hivatások szociológiája. „Legal Profession”. In: Fleck Zoltán (szerk.): £àȱ ædások. 2014,
65–84. o. Továbbá a Debreceni Jogszociológiai Jegyzet a bírákat vizsgálta, amely szerint „a
£Çǰȱ £ȱ ·¢£æȱ æȱ ¢¤¤ȱ £ȱ Ç·£·Ȅǯ ¤ȱ æȱ £ȱ átyás – Vinnai Edina: i. m. 35. o.
25 Vö. az amerikai ügyészek munkájával Amy Farrel – Brianne Kane: Criminal Juctice System
Responses to Human Trafficking. In: John Winterdyk – Jackie Jones (eds.): ȱȱ rȱ ȱȱ ȱǯ Palgrave Macmillan, 2020, pp. 641–657.
26 £ȱÿȱ·ȱ£ȱæÇ·ȱã£ãȱûã·ȱȱȱȱ·ûȱǯȱæȱ¤ȱæȱ
Gordon Allport: £ȱæÇ·ǯ Gondolat, Budapest, 1977, 44–47. o.
20
21
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Allport 1935-ben 27 így fogalmazott: Ǯ£ȱÿȱ£ȱ£ûȱ££æãȱ
¤ȱ·ȱȱ·£·ȱ¤ǰȱ¢ȱ¤¢Çàȱ¢ȱȱ¤ȱ¢ȱ£ȱ
¢·ȱ£ȱã£ǰȱȱȱ·æȱ¤¢ȱ·ȱ¢£ȱàȱ¤¤¤ǯȄ 28
¢ȱȱ·ȱ£ȱÿãǵȱȱ£¤ȱÿȱ···ȱȱàȱ
£ǰȱ ¢ȱ ··æȱ ÿȱ ¤Ç¤ȱ Ç¤¤àȱ ¢ȱ ¤¤àǰȱ ȱ
¤Ç¤ȱ·ȱȱ¤£ȱ£ȱÇ··ȱ¤ȱ·ȱ£ȱ··æȱ
£¢¤ȱ æ··æǰȱ ȱ £¤¤àǯ 29 £ȱ ÿ··ȱ £ȱ øa anǰȱ ¢ȱ £ȱ ȱ ¤¤ȱ ££¤·æ££·ȱ £ȱ ··æȱ £o¢¤ȱæȱ¢·ȱ·ȱ¤ȱ··£ǯȱȱ¤ȱà¤ȱg··ȱ ·ȱ ȱ Ç¤¤ȱ ¢ȱ æȱ ·¢£æǯ 30 £ȱ ÿȱ £ȱ
egyéni élettörténet termékeǰȱæ£æȱ£ȱû·¢ǯ 31
æǱȱȱ¤ȱ ã¢£ȱãæȱ ¢¤ȱ ¢ȱ£ȱ ÿãȱ
alakulására. 32 ··¢ȱ £ȱ £ȱ û¢·£ȱ £ȱ ÿǰȱ ££¤¤¤ǰȱ
£¤ǰȱæȱ¤ȱȱȱ£·¢ȱÿȱȱ¢¤ǻhat)ja
a mindennapi munkáját: az utasításokat, amelyeket az egyes ügyekben ad a
nyomozó hatóság tagjainak, ahogy felügyeli az eljárást, ahogyan képviseli a
vádat, annak ellenére is, hogy rendszeres szakmai képzéseken a szakmaiság
alapelveit elsajátítja. Az ÿǰȱȱ¤Çà¤ȱ¤££ȱ¢ȱ¤¢ȱpcsolatos viselkedésünket, összegzi az azzal kapcsolatos értékítéleteinket, ezáltal
irányítja a viselkedésünket és szervezi a világ megismerését. 33
ȱ£·¤àǰȱ·£·¢Çæȱ·ȱ·ȱȱlmazóknak a joǰȱȱȱȱÇûȱÿ·ȱ¢£ȱ ¤£ǯȱ£ȱskedelemmel kapcsolatban 2019 novembere óta rendszeresen mód nyílik erre a
a Belügyminisztérium által szervezett szemléletformáló tréningeken mindhárom hivatásrend közös esetfeldolgozásai közben. 34

ȱǱȱ£ȱÿãǯȱ Ǳȱȱȱ– Solymosi Zsuzsanna (szerk.): £¤£iàȱ £ã¢ÿmény III. (A szociális interakció – ÿȱ – Dinamika). Tankönyvkiadó,
Budapest, 1972, 179–198. o.
28 Uo. 188. o.
29 Halász László – Hunyady György – Marton L. Magda (szerk.): £ȱÿȱ£àȱatásainak kérdései. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1979, 20. o.
30
Uo. 23–24. o.
31 Uo. 27. o.
32 Uo. 122. o.
33
ȱǱȱ ǰȱȱÿǰȱǯȱ Ǳȱ£ȱ¤¢¤ȱ– Vinnai Edina: i. m. 130. o.
34
¤ȱæȱ £¤ȱ ȱ– Windt £Ǳȱ£·¤àȱ·ǰȱ¢ȱȱæǰȱ£ȱ
ügyész, a bíró és öt emberkereskedelmes ügy. t¢·£ȱ ǰ 2020/1., 57–65. o.; továbbá
https://emberkereskedelem.kormany.hu/szemleletformalo-kepzes-ujabb-harom-megyeben
27
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£ȱÿ£¤ȱà£
A 2020. szeptember 30-i és október 5-i, az emberkereskedelemmel kapcsolatos
æȱû¢·£·ȱ·£·ȱ·£ȱæȱŘŗśȱû¢·£ȱã£ûȱ189 válaszolt az online
·æÇȱ£·ȱ···ǯ 35
Hipotézisek:
x £ȱȱ··æȱ£ȱȱȱ··¢ûǰȱ
akik már találkoztak ilyen ügyekkel.
x ȱ·¢¤¤ȱ£ȱàȱæȱã£·ȱûȱȱ£ã£ȱ¤¤ȱ
·ȱ £ȱ £ȱ ãæȱ £ȱ àȱ ǯȱ ȱ ·ȱ £ȱ û¢·£ȱ ȱ
tartják tú··ȱ ·¢¤¤ǰȱ æȱ ȱ ¢ȱ £¤ȱ Ç¤ȱ
£¤àȱ£û·£ÿǰȱ¢ȱãȱ£àȱȱæǯ
x £ȱ¤£¤£¤ȱ£ȱû¢·£ȱã£ãȱȱ£æǯ
x A saját megyéjét mindenki jobbnak ítéli, illetve az, aki már találkozott
ilyen üggyel, reálisabban fogalmazza meg a jelenség megyei elterjedtséget.
ȱŗŞşȱ¤£àȱû¢·£ȱśŚǰśȱ£¤£·ȱæǰȱŚśǰśȱ£¤£·ȱ·ǰȱ£ȱ£¤ȱã£ȱ
¢··æ (1. számú ábra).
1. számú ábra
ȱ¤£àȱȱ£ȱ£¤ȱǻȱƽȱŗŞşǲȱƖǼ

Qę54

férfi: 46

A válaszadók közel 60 százaléka 15 évnél régebb óta ügyész (83 százalékuk 10
évnél).
ȱ·ǰȱ¢ȱȱ¤£àǰȱ£ȱû¢·£·ȱæȱ·£·ȱ·£ȱæȱ
ügyészek többsége 10 évnél régebb óta ügyész, csupán 77-en (40,7 százalék)
jártak már el emberkereskedelemmel kapcsolatos ügyekben, kényszermunkát
ȱ·æȱȱ·ȱǰȱ¤ȱŘŚ-en (12,7 százalék).
35

A válaszaikat ezúton is köszönöm. Az adatokat az SPSS programcsomag segítségével dolgoztam fel.
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A legtöbb ügyész Borsod-Abaúj-·ȱ¢·æȱ·ȱȱæ¤àȱããȱ
ȱ ȱ ·æÇǯȱ £ȱ ȱ jelensége ezeken a területeken kiemelæ (2. számú ábra).
2. számú ábra
ȱ¤£àȱmegyei £¤ȱǻȱƽȱŗŞşǲȱæǼ

26
21

11

10

9
7

7

Baranya

Vas

Tolna

Fejér

Heves

Somogy

Hajdú-Bihar

Csongrád-Csanád

Zala

*\ĘU-Moson-Sopron

Békés

Jász-Nagykun-Szolnok

)ĘYiURV

Borsod-Abaúj-Zemplén

5

4

3

3

3

2

2

Szabolcs-Szatmár-Bereg

11

Nógrád

11

Veszprém

12

Bács-Kiskun

13

Komárom- Esztergom

14

Pest

15

A válaszadók 9,5 százaléka (18) írta azt, hogy mind emberkereskedelemmel ösz£ûæǰȱȱ·¢£¤ȱkapcsolatos ügye volt: azaz mind a szexuális,
mind a munkacélú kizsákmányolásra volt rálátása.
£ȱ ÿ£¤ȱ ·¢ȱ £ȱ ǰȱ ¢ȱ ûȱ £ȱ û¢·£ȱ ·eményét egy-¢ȱ ȱ ã£ûæǰȱ £¤·ȱ Çȱ
állításról. Az állításokkal kapcsolatos véleményt egy hatfokú Likert-skála segítségével válaszolhatták meg az ügyészek. 36
1. „Magyarországon az emberkereskedelem nem elterjedt jelenség”
Az egyik általános közhiedelem hazánkban az emberkereskedelemmel kapcsoǰȱ¢ȱ£ȱȱ·ȱȱ£æǰȱȱȱ·ã£ȱ¢ȱà¤ȱ·£ǯȱ
£ȱȱÿ·¢ǰȱ¤ȱ£¤àȱǰȱ¤ȱûããȱàÇ¤ȱǯ

36

A Likert-skálán a páros vagy páratlan beosztás választása a kutatón múlik, jelen esetben én
a párost választottam, és a szélesebbet: 1-æȱŜ-ȱæǰȱûǰȱ¢ȱȱ¤£ȱã£·e
húzzanak, a semleges felé. Ennek ellenére az öt állítás módusza és mediánja is az 5-ös és a 8as kérdések esetében is középre tolódott. A Likert-skálák közötti kapcsolatok vizsgálatát a
Khi-négyzet-próbával végeztem el.
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3. számú ábra
Ǯ¢£¤ȱ£ȱȱȱȱ·ȄȱǻȱƽȱŗŞşǲȱƖǼ

egyáltalán nem ért egyet

15

nem ért egyet

26

inkább nem ért egyet

35

inkább egyetért

14

egyetért
teljes mértékben egyetért

8
2

A válaszadó ügyészek többsége hezitált ennek az állításnak a megítélésekor.
ãȱ £¤£·ȱ ǻŜŜȱ æǼȱ £ȱ £ȱ ã£Ǳȱ ¤ȱ ȱ ·ȱ ¢ȱ
ezzel az állítással (3. számú ábra).
Egyáltalán nem értett ezzel egyet 15 £¤£·ȱǻŘşȱæǼǰȱ··ȱ¤£ȱ
Çȱ£ȱȱŘŜȱ£¤£·ȱǻŚŞȱæǼǯ
Sem nemek, sem megyék szerinti összefüggés nem mutatkozott azok között, akik erre a kérdésre válaszoltak.
Ezzel a kijelentéssel négy válaszadó értett teljes mértékben egyet: nekik nem
volt még korábban emberkereskedelemmel kapcsolatos ügyük (Somogy, Baranya, Vas és Veszprém megyei ügyészek).
£ǰȱȱȱ¤ȱȱã£ûæȱû¢ǰȱ¤ȱ
elutasította ezt a kijelentést, mint az, aki még nem találkozott ilyennel.
ŘǯȱǮ£ȱȱȱû¢ȱ·ȱ¢ȱȱȱ¤Ȅ
Ezzel az állítással hárman kevésbé, kilencen pedig inkább nem értettek egyet.
A többség szerint ez az állítás igaz (közel 80 százalék). A válaszadók nem adtak szignif¤ȱûãã£æȱ¤£ȱûȱ¤ǯ
1ȱàȱ£ȱ£ȱ¤Ç¤ȱã£ûȱ£ȱæ£æǱȱ¢£¤ȱ£ȱmberkereskedelem nem elterjedt jelenség, miközben nagyon magas a látencia. Ez
akkor is így volt, amikor a válaszadó szerint az emberkereskedelem jelensége
nem elterjedt Magyarországon, a magas látencia ennek ellenére kapcsolódik
ehhez.
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1. számú táblázat
£ȱ·ȱ·ȱȱ¤ȱ£¤ȱǻȱƽȱŗŞşǲȱæǼ
„Az emberkereskedelemmel kapcsolatos ügyek esetében
nagyon magas a látencia”
Nem ért
egyet

„Magyarországon
az emberkereskedelem nem
elterjedt jelenség”

Inkább
nem ért
egyet

Inkább
egyetért

Egyetért

Teljes
mértékben
egyetért

Összesen

Egyáltalán nem
ért egyet

0

0

0

7

22

29

Nem ért egyet

2

2

4

20

20

48

Inkább nem ért
egyet

0

5

16

27

18

66

Inkább egyetért

1

2

5

9

10

27

Egyetért

0

0

2

10

3

15

Teljes mértékben
egyetért

0

0

1

1

2

4

Összesen

3

9

28

74

75
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A Borsod-Abaúj-Zemplén megyében dolgozó ügyészek véleménye árnyaltabb
képet mutat, mint a többi válaszadóé, emberkereskedelem szempontjából ez az
¢ȱæ£ãȱ¢ǯȱȱŘŜȱãæȱã£ûȱø£ȱ nem értettek egyet azzal az állítással, hogy Magyarországon az emberkereskedelem nem elterjedt
jelenség: azaz szerintük ez jelen van Magyarországon. Négy borsodi válaszadó
û¢·£ȱ¤ȱ¢·ȱ££ǰȱ¢ȱ£ȱ£¤ȱȱǰȱæȱ¢·ǯȱ
Egy borsodi válaszadó szerint Magyarországon az emberkereskedelem nem
£æǰȱ·ȱȱ¤ȱȱǯ
řǯȱǮȱǯȱŗşŘǯȱȗȱ¢ȱȱø··ȱ·¢¤¤Ȅ
Ezt az állítást azért fogalmaztam meg, mert érkezett már olyan visszajelzés,
¢ȱ £ȱ ȱ £ȱ àȱ æȱ ǮȄȱ ·ȱ ǰȱ ȱ nnak semmi indoka nincsen. A válaszadóink ezzel az állásponttal nem értenek
egyet (64 százalék egyáltalán nem, 20 százalék nem, 11 százalék inkább nem
értett ezzel egyet). A válaszadók csupán 4,8 százaléka (9) írta azt, hogy ezzel az
állítással inkább egyetért.
Az elutasító válaszok semmilyen összefüggést nem mutatnak a válaszadó
nemével, a megyével, azzal, hogy volt-e korábban emberkereskedelemmel
vagy kényszermunkával kapcsolatos ügye. Továbbá azzal sem, hogy mit gondol arról, ez a jelenség mennyire elterjedt a saját megyéjében. Nyilvánvaló,
hogy emiatt is vettek részt az emberkereskedelem kérdésével foglalkozó képzésen is: fontosnak tartják, hogy eæ ȱ·¢¤¤àȱãȱǰȱ æÇ·ȱ
az ismereteiket. Kontrollcsoportként érdemes lenne más, a képzésen részt nem
vett ügyészeknek is feltenni ezt a kérdést.
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ȱ ã£æȱ ·ȱ ·ȱ ȱ ·ȱ ǯȱ £ȱ elemmel kapcsolatos ügyekben különösen fontos a sértettek szerepe. A szexuális
és a munkacélú kizsákmányolás cselekményeit magában àȱ ûæárások „bizonyítékszegények”, a személyi bizonyítékok, azon belül is sok esetben csupán a sértetti vallomások állnak rendelkezésre. A sértett ezekben az
û¢ȱ ǻǼȱ ûããȱ ȱ £æǱȱ ȱ ¤àȱ ȱ ȱ ¤ǰȱ
amelyek a ¢£àȱà¤ȱ·ȱ£ȱû¢·£·ȱ¤¤ȱÇȱȱûæȱ
æ·ȱ ¤Ç¤¤ǰȱ ¤ȱ ¤ȱ £¢Ç·ȱ ££··ǯȱ £ȱ
¢ûÿãæǰȱ Ç£àȱ ·ȱ øȱ ȱ à¤ȱ ¤¤ȱ Çǯȱ ȱ £ȱ
£·æ 37 ȱ ¢·ÿȱ ÿǰȱ ind az emberkereskedelemmel,
mind a gyermekprostitúcióval kapcsolatos ügyek esetében, hogy a sértettek
egy része rendkívül alacsony intellektusú, így nem csupán a hozzáállásuk miȱ·ȱ¢ûæǰȱȱ¤ȱǯȱȱ·ȱ£ȱ·ȱális állapota az elszenvedett cselekmények következtében még inkább megne£Çǰȱ¢ȱã£ûæǰȱȱæȱø¤ȱ¢ǯ
Bár a sértett köteles az egyes eljárási cselekményeken részt venni, sok ügy elhú£à¤¤ȱǰȱ¢ȱ£ȱæȱà£odási helye ismeretlen, annak megváltozását
nem közölte az eljáró hatóságokkal. Az ügyészek munkáját ez is megnehezíti.
ȱ ·ȱ ·ǰȱ ȱ ¤ȱ £¤àȱ û··ȱ æÇ·ǰȱ
egyúttal a terheltekkel szembeni vádemelés az emberkereskedelemmel összeûæȱû¢ȱûããȱ¢ȱ·£·ȱ£ȱ£ȱû¢·£ȱ£¤¤ǯ 38
ȱ·ȱ¤Ç¤ȱ¤£ȱ¤ȱ£ȱû¢·£ȱÿȱnem mutat áldozathibáztatásra utaló jeleket.
4. „Az emberkereskedelem sértettjei általában nem tesznek meg mindent azért, hogy
ûȱȱ£ȱ¢£ûæȄ
Erre az állításra a válaszok eléggé megosztottak voltak. A válaszadók 27 százaléka hezitált az állítás eldöntése tekintetében, inkább nem értett vele egyet.
Ötvenhatan elutasították ezt az állítást (30 százalék). Inkább egyetértett ezzel a
¤£àȱããȱǻřşȱæǼǰȱÇȱŚř-an egyet értettek ezzel: tízen, teljes mértékben
(5 százalék) (4. számú ábra).

Windt Szandra: Az emberkereskedelem jelensége a Btk. 192. § alapján. t¢·£ȱ ǰ
2020/6., 35–44. o.
38
Vö. a norvég helyzettel Anette Brunovskis – May-Len Skilbrei:  ȱȱ ȱȱǵȱ
Implications of conditional assistance in victim protection and prosecution of traffickers.
Anti-ȱ  ǰ iss. 6, 2016, pp. 13–30., www.antitraffickingreview.org; továbbá vö.
Amy Farrel – Brianne Kane: i. m. 641–657. o.
37
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4. számú ábra
ȱ·ȱÇ····æȱàȱ··¢ȱ£¤ȱǻȱƽȱŗŞşǲȱæǼ

egyáltalán nem ért egyet

7

nem ért egyet

22

inkább nem ért egyet

27

inkább egyetért

21

egyetért

18

teljes mértékben egyetért

5

Azaz a válaszadók 44 százaléka inkább egyetértett azzal az állítással, hogy a
sértettek nem tesznek meg mindent annak érdekében, hogy segítséget kérjenek
£ǰȱ¢ȱ¤ȱȱ£ȱ¢£ûæǯȱȱ¤ȱ¢éges az álláspont: látható, hogy a válaszolók több mint negyede hezitál ennek
megítélésekor, és sokan el is utasítják. Ennek alapján tehát nem igazolódott be
az általános „áldozathibáztató jogalkalmazó” narratíva.
A válaszadók neme és megyei megoszlása alapján semmilyen összefüggés
nem muta£ȱ ȱ ¤£ȱ ã£ãǰȱ ¤ȱ ãȱ æȱ ¤£àȱ ǰȱ ·ȱ ȱ
válaszokat nem szerinti megoszlásban is bemutatni (5. számú ábra).
5. számú ábra
A ¤£àȱ·ȱ£¤ ǻȱƽȱŗŞşǲȱæǼ
27
25

26
20

19

15

18
15

11
8
3

egyáltalán nem ért nem ért egyet
egyet

2
inkább nem ért
egyet

férfi

inkább egyetért

egyetért

teljes mértékben
egyetért

QĘ

127

Windt Szandra

£ȱ¤Ç¤ȱ¢·æȱã£ãȱnem találni összefüggést sem a válaszadók neme,
sem a megye, sem a megyei elterjedtség szerint.
Azok a válaszadók, akiknek volt korábban emberkereskedelemmel kapcsolatos ügye, inkább úgy vélték, hogy a sértett nem tesz meg mindent azért, hogy
a rossz helyz·æȱûãǰȱȱȱ£¤àȱȱ¤ȱæȱȱàȱerültek ki.
śǯȱǮȱ·ȱȱãȱȱã·ȱ·£ȱȱ·¢·ûȄ
ȱ·ȱã···ȱ··ȱ£ȱȱã£ûæȱárások során gyakran felmerül. A válaszadàȱû¢·£ȱã£ûȱŘřȱ£¤£·ȱǻŚřȱæǼȱ
gondolta azt, hogy ez az állítás igaz (6. számú ábra).
6. számú ábra
A sértetti önkéntesség megítélése ǻȱƽȱŗŞşǲȱæǼ

egyáltalán nem ért egyet

18

inkább nem ért egyet

32

egyet is ért, meg nem is

28

inkább egyetért

13

egyetért
teljes mértékben egyetért

6
3

Megyék alapján nem mutatkozik eltérés a válaszok megoszlásában. A válaszadók neme sem mutat összefüggést a sértett önkéntességének megítélésével,
£ȱ¤àǰȱ¢ȱ£ȱã··ȱ¤ȱȱæȱ¤£àȱ·ȱ¢ǯ
A két, áldozathibáztatással kapcsolatos kijelentés között szignifikáns kapcsolat van. A sértettekre vonatkozó kijelentésekkel csupán tizenegyen értettek
egyet, ez a válaszadók számához képest igen kevés. Így még inkább egyértelÿǰȱ ¢ȱ £ȱ ¤£¤£àȱ ÿȱ ȱ ¤£àȱ ·ȱ ȱ £æǯȱ ȱ
189 válaszadó között egyvalaki volt, aki mindkét állítással teljes mértékben
egyetértett (2. számú táblázat).
ȱ ȱ ·ȱ ·ȱ ȱ ÿãȱ ȱ ¤£àȱ ȱ £ȱ
vizsgáljuk, árnyaltabb képet kapunk.
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£ȱã£ûȱǻŞŘȱæǼǰȱȱ¤ȱ¢·ȱȱ·ȱÇ····ȱlutasításával, csupán 27-ȱ·ȱ¢ȱȱ·ȱã···Ǳŗřȱæ 39 és 14
férfi 40 ¤£àǰȱȱ£·ȱ£ȱǰȱ¢ȱȱ¤£àȱ·ȱæȱ
¢ȱ£ȱ¤£¤£àȱÿǰȱȱȱ£ȱȱ£æǰȱæȱ£ȱȱ¤zadó neme sem befolyásolja.
2. számú táblázat
ȱ·ǰȱ¤£¤£¤ȱȱ·ȱȱ¤£ȱǻȱƽȱŗŞşǲȱæǼ
„Az emberkereskedelem sértettjei általában nem tesznek meg mindent azért, hogy
NLNHUOMHQHNDURVV]KHO\]HWNEĘO´
Egyáltalán
nem ért
egyet

„A sértettek a
legtöbb esetben
önként végzik a
tevékenységüket”

Nem ért
egyet

Inkább
nem ért
egyet

Inkább
egyetért

Egyetért

Teljes
mértékben
egyetért

Összesen

Egyáltalán
nem ért egyet

10

8

9

3

3

1

34

Nem ért egyet

2

23

19

10

6

1

61

2

6

13

18

10

3

52

0

4

6

7

8

0

12

Egyetért

0

1

3

0

4

4

5

Teljes
mértékben
egyetért

0

0

1

1

2

1

5

Összesen

14

42

51

39

39

10

189

Inkább nem
ért egyet
Inkább
egyetért

6. „Mit gondol, az Ön megyéjében mennyire £æȱ£ȱȱ·ǵȄ
Az erre a kérdésre adott válaszok megoszlása alapján az inkább Ǯ··ȱ ȱ ȱ
megyénk problémájaȄȱmentalitás körvonalazódik. 41 (7. számú ábra)
„A megyében egyes társadalmi rétegekben nagyobb a szegénység, ezért ezeket a sértetȱã¢ȱ¤¤ȱȱȱÿã£æȱǯȱ¢ȱ£ȱ¤¤ȱ£æȱ
££ȱ ã·ȱàȱǰȱȱȱ¢ǰȱ¢ȱȱøàȱ·y£Ç·ȱ·ȱȱ¤ȱûȱǻǯȱǰȱ¢ȱȱ¤Ǽȱ¢t¤ȱ£ȱȱ·¢·ǰȱȱ¢·ȱ··ȱ£æȱ£ȱǯȄ
Ǯȱ¢ȱȱ¢ǰȱȱȱ£ȱȱ·ǰȱ£ȱ··¢ȱ£ȱ
ȱȱæȱ£ȱ¢ȱÿȱÿ·¢ȱ£¤ȱ£ȱ£¤ȱã£·æȱ·ȱi
û£ȱ·ǯȄ
ȱæȱ¤£àȱŗřȱ£¤£·ǯ
A férfi válaszadók 16 százaléka.
41
A medián szerint a válaszok a 3-as, módusz szerint a 2-est mutatja a 6-os skálából.
39
40
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7. számú ábra
ȱ¤£àȱ£ȱ£ȱȱ¢ȱȱ·ȱ
ȱ¤ȱ¢·ûȱǻȱƽȱŗŞşǲȱƖǼ

egyáltalán nem

5

nem

29

inkább nem

28

inkább igen

21

igen

13

teljes mértékben

4

ȱ ¢¤¢ȱ ȱ æ£ãȱ ¢·ȱ ã£ûȱ Abaúj-·æȱválaszolt a legtöbb ügyész: 26-àȱŘŗȱ£ȱ¤ȱ£æ
ez a jelenség a megyében.
8. számú ábra
£ȱȱ·ȱȱ¤£àȱ¢··ȱȱ¤ȱ
ȱã£ûæȱû¢ȱ·ȱǻȱƽȱŗŞşǲȱæǼ

39
33
25
21
18

16

14

9
6
1
egyáltalán nem

0
nem

inkább nem

inkább igen

„Volt Önnek emberkereskedelmes ügye? igen
„Volt Önnek emberkereskedelmes ügye? nem
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Szignifikáns a kapcsolat a között, hogy volt-e valakinek már emberkereskedeȱã£ûæȱû¢ȱ·ȱ¢ȱȱȱȱ¢··ȱȱéget: nyilvánvalóan befolyásolta a véleményt, hogy a válaszadó találkozott-e már
ezzel a jelenséggel (8. számú ábra).
Az a válaszadó, aki még nem járt el emberkereskedelemmel és kényszermunkával kapcsolatos ügyben, inkább úgy gondolta, hogy ez a jelenség más
¢·ȱȱæȱ¢ (9. számú ábra).
9. számú ábra
£ȱȱ£¤ȱȱ¤£àȱȱã£ûæȱû¢ȱàȱ
¤¤ȱ¤ȱǻȱƽȱŗŞşǲȱæǼ
18

földrajzi elhelyezkedés

30
4
4

V]HUYH]HWWEĦQ|]pVMHOHQOpWHYDJ\KLiQ\D

32

szegénység, kiszolgáltatottság

34
6

felderítés nehézségei
J\HUPHNRWWKRQEDQpOĘNNLV]ROJiOWDWRWWViJD

4
2
0
5

prostitúciós tevékenység velejárója

1
10

jobb életszínvonal

23

„ez mindig jelen volt

0

nem tudja, nincs rálátása

0

DEĦQOG|]ĘV]HUYHNKDWpNRQ\IHOOpSpVH

0

1

14

1

„Volt Önnek emberkereskedelmes ügye? igen
„Volt Önnek emberkereskedelmes ügye? nem

Az emberkereskedelem elterjedtségének magyarázó okaira is rákérdeztem.42
A válaszadó ügyészek szerint a háttérben a szegénység, a kilátástalanság, a
kiszolgáltatott helyzet, azaz a leggyakoribb társadalmi okok voltak (66 válaszadó, a válaszadók 35 százaléka).
42 Az okokra nyílt kérdéssel lehetett válaszolni, amelyeket utólag én kódoltam be, 10 csoportban lehetett meghatározni.
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Ezt követte a megye földrajzi elhelyezkedése magyarázó okként, a válaszadók negyede szerint: a megye földrajzi elhelyezkedése, részben annak határhoz
àȱã£·ȱǻŚŞȱæǼȱ¢¤ȱ£ǰȱ¢ȱȱ¤ȱ¢··ȱ¢ȱrjedt az emberkereskedelem.
ȱûãȱ·ȱȱȱ£ȱȱ£·ȱ¢ȱ£æǰȱ¢en
inkább a megye jobb gazdasági mutatóira, a magasabb lakosságszámra, a jobb
æ·ȱȱȱ¤£àȱǻřřȱæǼǯ
Tizennégy válaszadó nem tudta magyarázatát adni a korábbi értékelésének:
részben amiatt, mert nem volt rálátása a kérdésre, nem volt ilyen ügye, részben
mert nem akart válaszolni.
Ǯȱȱ¤£ȱȱ··ǰȱȱȱȱǯȱ¤ȱ¤ȱlÿȱ£ȱǯȱ£ǰȱ¢ȱ£¤¢··ȱ¢£ÇȱÇ¤ȱãȱȱǰȱiȱ ȱ ·¢¤¤ȱ à¤ȱ ûȱ ǯȱ ¤s, lopás (lopatás hajléktalannal), szexuális szolgáltatással kapcsolatos szabálysértési tényállásoknál, ill. szabály··ȱ ¤¤ȱ ȱ £Çȱ £ȱ £¤ȱ ȱ ·ȱ ȱ ȱ
¢ȱ ·£·ǰȱ ¢ȱ ȱ Ȏ¢ȍȱ ȱ ¤·ǯȱ ¡ gondolkodással és eset£¤ȱȱ¤ȱȱ¤·ȱø£ààȱÿ·¢ǰȱÇȱȱ·rȱ·ȱȱ£¤¢··ȱãæ·ȱ£ǯȄ
A felderítés nehézségei, mint a magas látenciát magyarázó ok szerepeltetése, is
fontos szempont volt. Több változóval kapcsolatos összefüggést vizsgáltam az
okok hátterének megismerése érdekében.
A válaszadó megyéje és az általa megfogalmazott emberkereskedelem elterjedtségének oka között szignifikáns kapcsolat mutatkozik. (A megyei megoszlást
lásd a û·ǯǼ £ǰȱȱ£ȱȱ£æȱȱ¤ȱ¢··ȱ£ȱeȱ·ǰȱ£æȱȱ¢ȱã£ȱ¤ȱȱ£Ǳȱ
a távoli országhatárt, a nyugati határhoz való közelséget, emiatt a jobb anyagi és
æ·ȱlítették. Érdekes, hogy ez a válaszadók szerint egyrészt
az emberkereskedelem elterjedtségére, másrészt a hiányára is magyarázat:
Ǯ£ȱ£¤¤ȱ¢ȱã£ȱǰȱȱ£ȱ£¤ȱ£¢ȱ£ȱ·£·æȱȱ
£àǰȱ£·ȱȱȱ£¤ȱ·ǯȄ
Ǯȱ¢ȱ¤ȱã£·ǰȱȱ£¤ȱ¢£ȱ·æȱ£·¢ȱǻã£ûȱatal lányok is) érkezik Nyugat-¢£¤ȱ ȱ Ȏã¢ȱ ¤ȍȱ ·¢éǰȱ ȱ £¤ȱ àǰȱ ¢ȱ ȱ ȱ ȱ ¤ȱ ··ȱ æ··ȱ ·ǯȱ
¢ȱȱ·esztés hatására érkeznek ide, és itt szembesülnek csak a ténylegesen
·£æȱȎ¤ȍǯȄ
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Az emberkereskedelem elterjedtségére vonatkozó magyarázó ok és az, hogy
volt-e a válaszadónak már emberkereskedelemmel kapcsolatos ügye, szignifikáns összefüggést mutat.
Akinek nem volt korábban emberkereskedelmes ügye, a megyei elterjedtség
·ȱ¤ȱÇȱȱ¢ȱã£ȱ¢£··æȱàȱȱ·ȱȱ
megye jobb életszínvonalát, jobb gazdasági mutatóit, mint az, aki már járt el
emberkereskedelemmel ös£ûæȱû¢ǯ
ȱ¤ȱȱ¤ȱ¤ȱ¤£ȱȱû¢ǰȱ£æȱ
annak társadalmi okaira hivatkozva fogalmazta meg a megyei elterjedtség okát:
Ǯ àȱ·ȱ··ȱæ£ãȱȱ¢ǰȱã£ȱ¢£·ǰȱz¤ȱ£æȱ¤àǰȱȱ¤ȱǻǼȱ¤Çæȱÿã£·ȱ£æȱȱàȱ
ǰȱȱ·¤¤ȱǯȄ
Ǯȱ ¤¤¢ȱ ¢£ÿǰȱ £àȱ ·àȱ ȱ £¤ȱ ȱ ·ȱ ·£ȱ
¢ȱãû·¢ȱã£ãǰȱȱ·ȱ·£·ȱȱ£ȱ¤ȱ¤ǰȱȱ·ȱ
àǰȱ¢ȱûȱ¢¤¤ȱûǯȄ
„A magasabb népességszám miatt talán nagyobb az igény például a prostitúciós
szolgáltatásokra.Ȅ

¤£à
£ȱȱã£ȱ··ȱȱÇæȱȱ
a jogi és szociológiai megközelítésével kapcsolatos különbségek is. A jogi megközelítés csupán a Btk. 192. §-t 43 tekinti emberkereskedelemnek, míg a jelenséggel
megvalósított cselekmények ennél sokkal több tényállást foglalnak magukban. 44
Ugyanakkor egy-két válaszban £ȱ ¤ȱ£àǰȱ ȱ·ȱæàǰȱ
æȱ¢ȱ¤£àȱȱ£¤¤¢¤ȱ£àȱ£àȱȱǯ
Ǯ£¡¤ȱÿȱ£¤¤¢¤ȱã¢ȱ¤ȱã·¢ȱ·¢¤¤ȱ·ȱÇ·ȱ
ȱûæȱȱà¤ǰȱȱ¤ȱ·£ǰȱȱ¢ȱ¢ȱûæ·ȱ·æȱ
£¤¤¢ǰȱ£¤ȱ¢£ȱ·æȱ£·¢ȱ·£·æȱȱà¤ȱà
¢ûÿã·ȱ ¤¢ǰȱ ȱ ø¤·ȱ ¤¢ȱ ȱ ¢ǰȱ £¢ȱ ã·¢ȱ
tényállások – ǯȱÇ·ǰȱȱ– egymással konkuráló tényállások, egy·ȱ£àȱ¢ȱ¤¢Ȅȱ– írta az egyik válaszadó ügyész a jelenség
véleménye szerint megyéjében kis számú jelenlétére magyarázó okként.
43
ȱ ·¢¤¤ȱ ȱ ȱ ŘŖŘŖǯȱ ·ȱ ǯȱ ã·¢ȱ ¤¢···ȱ ãæǱȱ ȱ ·ȱ
kényszermunka.
44
Vö. Windt Szandra (2020): i. m. 35–44. o.
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Az emberkereskedelemmel kapcsolatban azon válaszadóknak volt pontosabb
véleményük, akik már találkoztak ilyen ügyekkel. Ez a megyei adatok összehasonlításával teljes mértékben bebizonyosodott.
A válaszadó ügyészek nem tartják túlértékelt tényállásnak a Btk. 192. §-át,
æȱ¤ȱ¤¤ȱ··ȱ¤ȱ¤¢¤ǰȱæȱȱȱzték az egységes gyakorlat hiányát.
£ȱ ȱ ¤£ȱ ¤£¤ȱ ȱ £¤ȱ £æȱ
ü¢·£ȱ ã£ãȱ æȱ ȱ £æǰȱ ¤ȱ ȱ ¤£ȱ ã£ãȱ £ȱ
··ȱ£ǰȱ¢ȱȱȱ¤ȱȱã£ûæȱû¢ǯȱ
Ez befolyásolta a jelenség megyei elterjedtségének megítélését is.
ȱ æȱ t¢·£·ȱ ££·ȱ ȱ ntos feladatokat végzett a hazai
emberkereskedelem elleni fellépés területén, iránymutatásokkal, az egységes
gyakorlat kialakításával, a korábban tapasztalt félreértések tisztázásával. Ezek
mellett az ügyészek számára folyamatos képzések szervezésével igyekszik az
emberkereskedelemmel kapcsolatos ismereteket naprakészen tartani.
Azokat vontuk be a vizsgálatba, akik részt vettek az emberkereskedelemmel
kapcsolatos képzésen, azok válaszolták meg önként a kérdéseket, akik érdekæȱȱ·ȱ¤ǰȱ·ȱȱ köztük olyan is, akinek korábban semmilyen
£ȱȱȱȱã£ûæȱû¢ǯȱæǰȱ¢ȱ
¤£àȱȱǰȱȱȱȱûæȱ£¤ȱû¢·£ǯȱæȱûûȱnnek a 189 ügyésznek a véleménye rendkívül fontos. A hozzáállásuk, a szakmaiságuk mind garancia arra, hogy a jogszabályváltozást, az elhatárolási kérdéseȱȱàȱ·£·ȱãæȱ£ȱ·ȱȱ·¢ȱ¤ȱȱ
ȱ £ȱ £ȱ û¢ǯȱ £ȱ £ȱ ǰȱ ¤ȱ ·£·¢Çæȱ ·ȱ
után, véleményem szerint az ügyészi szervezet eleget tud tenni az áldozatközpontúság nemzetközi kívánalmának.
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ȱ ·ȱ æ£··ȱ £¤ȱ ȱ ã£ãȱ £ȱ ȱ àȱ a¢¤£ȱ ȱ ¤ǯȱ ȱ ÿã·ȱ æȱ ¢£ȱ ¤¤ȱ ȱ
·ǰȱ¢ȱȱ¤ȱ£ȱ¤¤ȱ¤¢¤ȱ·£æȱ·¢ǻǼȱ·ben a
ÿã·ȱȱæȱæȱ¤ȱ¢ǯ 15

ȱǯȱøÇ¤ȱȱ£ȱȱû·
£ȱ ŗǯȱ £¤øȱ ¤¤£ ȱ ¢£¤ȱ ··æȱ ȱ æȱ Çà¤ȱ ¤£ȱ
£¤ȱȱæȱȱ£¤£·ȱ¤¢ǯȱ

¤ȱ£ȱśŖŚ–śŖśǯȱȗ-£ǯ
à£¢ȱ ¤ȱ– ȱǱȱǯȱǯȱřŜǯȱǯ
15
ŘŖŘŖǯȱ·ȱ ǯȱã·¢ȱ¤ȱȱŘŖśǯǰȱŘŖŜǯȱ·ȱŘŖşǯȱȗ-£ǯ
13
14

ŗŚŖ

ȱûæ¤¤ȱæ£ÿ··ȱ·£àȱ¢ȱøÇ¤ȱȱã£Ç·

ȱ£¤ȱ£ȱæ£æȱ·ȱ£ȱ·ȱ¢æȱ·ȱãæȱȬ
¤ȱǯ
1ǯȱ£¤øȱ¤¤£
ȱûæ¤¤ȱæȱǻ¤ȱ£àǲȱƖǼ16
Év
Vádlottak száma
|VV]HVHQ Ię

2015

2016

2017

2018

2019

79 723

80 099

72 558

67 113

68 127

1 éven belül

41,07

45,61

47,20

47,17

46,12

1–2 év között

23,14

20,96

21,33

22,42

22,39

2–3 év között

16,03

14,27

13,00

13,11

13,91

3–5 év között

13,63

12,87

12,19

10,98

10,81

5 év felett

6,13

6,29

6,29

6,32

6,77

1ǯȱ£¤øȱ¤
t¢·£·ȱ·£·ȱ¢ȱ¤£ȱ¤¤ȱ¢£·ȱǻȱƽȱşŗŝǼ ŗŝ

N|]YHWtWĘLHOMiUiV

230

feltételes ügyészi felfüggesztés

388

feljelentés elutasítása

0

eljárás megszüntetése

3

külön eljárás

296

ȱ ¤¤ȱ ¢£ȱ ·£·ȱ ¢ȱ ¤¢ȱ ǻŚŘȱ £¤£·Ǽȱ ·eȱû¢·£ȱû£·ȱ¤¢ǰȱřŘȱ£¤£·ȱ¢ȱûãȱ¤¤ǰȱ
Řśȱ£¤£·ȱȱã£Çæȱ¤¤ǯȱ·ȱÇ¤¤ȱ¢ȱ û¢ȱ
ȱûȱǰȱ£ȱ¤¤ȱ £û··ȱ¤ȱ ¤ȱǯȱȱ¤¤ȱ

ûæÇà¤ȱæȱû¢·£ȱ·¢· ǯȱæȱt¢·£·ȱ ȱæ£¤¢ǰ
ŘŖŗşǰȱȦŞŖ-ȱ¤ǯ
ŗŝ t¢·£·ȱ£ȱ¤·£àǰȱûæȱ£ûǯȱŘŖŗşǯȱæȱt¢·£· Ȭ
ȱæ£¤¢ǰȱŝŘ-ȱ¤
16

141

ȱ £

¢£ȱ·£·ȱŝśȱ£¤£·ȱǻřŞŝȱǼȱ·¢ȱǰȱÇȱŘśȱ£¤£a·ȱǻŗřŘȱǼȱȱ£ȱ·¢ ǻŗǯȱ£¤øȱ¤Ǽǯ
Řǯȱ£¤øȱ¤
t¢·£·ȱ·£· ¢ȱ¤£ȱ¤¤ȱ¢£·ȱ
¢··ȱ£¤ȱû¢£¤ȱ¤18
207
161
129
88
73

71

Zala

7
Veszprém

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Somogy

16
Vas

7

4

Tolna

8
Pest

20

Nógrád

16

Komárom- Esztergom

Heves

*\ĘU-Moson-Sopron

)ĘYiURV

Hajdú-Bihar

10

7
Fejér

Csongrád-Csanád

Borsod-Abaúj-Zemplén

Baranya

Bács-Kiskun

16

7
Békés

18
1

Jász-Nagykun-Szolnok

48

ȱ ·£·¢ȱ ¢ȱ £¤¤ȱ ·£ȱ ¢ȱ ··ȱ £àǯȱ Çȱ
£-£¤-ȱ ¢·ȱ ŘŖŝǰȱ ȱ æ¤ȱ ŗŜŗǰȱ ȱ ¢· ŗŘşȱ
ǰȱ ȱ ¢ȱ ¢·ȱ àȱ ¢ȱ £¤ȱ ££¤ ǻŘǯȱ
£¤øȱ¤Ǽǯ
A Řǯȱ£¤øȱ¤¤£ ȱ¤ȱ¤àǰȱ¢ȱ£ȱæ·£Çæȱû·ȱ£·Ȭ
ȱ··ȱæȱãȱȱ¤¢¤ȱæȱ£ȱû¢ȱ£¤ǯȱ
£ȱû¢·£ȱȱû·ȱ···ȱ£ȱã£ȱŚşşŜȱÇ¤¢àȱřŗŚŘȱȱ
ǻŜřȱ £¤£·Ǽȱ ȱ ¤ȱ ȱ Ç¤¢ǰȱ Çȱ ŗŞśŚȱ ȱ ǻřŝȱ £¤£·Ǽȱ £ȱ
æ·£Çæȱ û·ǯȱ £ȱ æ·£Çæȱ û·ȱ ȱ ȱ æȱ ¢£¤ȱ ŘŞśŘȱ
ȱȱÇà¤ȱǰȱÇȱȱřŚŖȱȱǰȱ££ȱȱÇà¤ȱŞşȱ£¤£a·ȱȱȱ¤ȱæȱ¤¤ǯ ŗş

ŗŞ
ŗş

ǯ
t¢·£·ȱ£ȱ¤·£àǳȱǯȱǯȱşŘ-ȱ¤ǯ

ŗŚŘ

ȱûæ¤¤ȱæ£ÿ··ȱ·£àȱ¢ȱøÇ¤ȱȱã£Ç·

Řǯȱ£¤øȱ¤¤£
£ȱæȱȱæȱȱÇà¤ȱã·ȱ¤¢
ǻ¤ȱ£àǲȱƖǼ20
2015

2016

2017

2018

2019

Vádlottak száma összesen Ię

Év

54 969

52 995

56 960

63 590

63 337

Bíróság elé állítás

14,77

20,54

18,82

14,05

10,76

Vádirat
7iUJ\DOiVHOęNpV]tWpVHVRUiQD]HOMiUiV
megszüntetése
7iUJ\DOiVHOęNpV]tWpVHVRUiQEHLVPHUę
vallomás elfogadása
Egyezség (tárgyalásról lemondás)

85,23

79,46

81,18

85,95

89,24

0,10

0,05

0,08

0,07

0,09

0,00

0,00

0,00

3,78

16,46

0,14

0,12

0,14

0,19

0,21

7iUJ\DOiVRQKR]RWWMRJHUęVG|QWpV

71,78

70,79

67,65

61,20

34,51

3ǯȱ£¤øȱ¤
ȱÇà¤ȱã·ȱ£ȱû¢·£ȱ··ȱÇ¤¢¤£ȱ·ȱǻȱƽȱŘŖŝśǲȱƖǼ21

17; 1%
680; 33%

HJ\H]ĘMRJKiWUiQ\WV]DERWW NL
terhelt javára eltért
terhelt terhére eltért

1378; 66%

£ȱȱ£ȱ¤ǰȱ¢ȱȱÇà¤ȱ£ȱû¢ȱã··ǰȱ££ȱŜŜȱ£¤£a·ȱ£ȱû¢·£ȱ¤ȱÇ¤¢£ȱ··ȱ£ȱȱȱû· ǻřǯȱ£¤øȱ
¤Ǽǯ

ŘŖ
Řŗ

ûæÇà¤ȱæȱû¢·£ȱ·¢·ǳȱǯȱǯȱȦŗŗŘ-ȱ¤ǯ
ǯȱŝŘ-ȱ¤ǯ

143

ȱ £

¢ȱ£
Az interjúk tapasztalatai
ȱ ¤ȱ ·ȱ ûȱ ãȱ ¢·æǰȱ ¢··ȱ ¤ȱ û¢·£ȱ ¤¤ȱ
ûȱ ȱ ¢·ȱ ø ·£Ç··ǯȱ £ȱ ¤ȱ ãȱ ¢ȱ ûȱ ¤£¤Ǳȱ
¤-¤ǰȱ ȱ ǻæ¤Ǽǰȱ ¢æ--ǰȱ ȱ ·ȱ ££¤-ȱ ¢ǯȱ ȱ ¤£¤ȱ £¤ȱ £ȱ ·£ǰȱ ¢ȱ £ȱ ȱ
¢·ȱ – ȱ ã£ȱ ·ȱ – ¢ȱ £¤ȱ ûȱ ȱ ȱ £¤ȱ ¤Ȭ
¢¤ȱ£¤àȱ¤¤ȱ¢Çàȱ·£·¢ȱ£¤¤ǰȱÇ¢ȱ£ȱû¢·£·ȱ
·£·ȱ ¢ȱ ¤£ȱ ¤¤ȱ ¢£··ǰȱ ȱ ¢£·ȱ ¤ȱ ȱ
ûæû¢ȱæȱ £··ǯȱ £ȱøȱ ȱ¢ȱ£ȱ£Ȭ
£ã·æȱÇ¤¤ȱ¤ȱ£ȱ¤¤ȱæ£ÿ··ȱ·£àȱøÇ¤ȱ£ǯ
ȱ·£ȱŗśȱû¢·£ȱã£ûȱ·ȱ¤¤Ȧûȱû¢·£·ǰȱ¢ȱeȱ¢ȱû¢·£·ȱ¤ãȱ£ǯȱȱûãã£æȱ£ȱ·ȱe£¤à¤ȱ ã£ãæȱ ȱ ··¢ǰȱ ¢ȱ £ȱ £·ȱ
¤ȱ ¢Çȱ æ·ȱ ¤¤ǯȱ ¤ȱ àȱ ǰȱ ȱ ȱ
û¢·£ȱ ȱ ¢£ȱ ȱ·£·¢ȱ £àǯȱȱ ¤£ȱ
¢ȱ¢¤ǰȱ¢ȱ£ȱø¢ȱȱ££ȱ¢ȱ£·ȱ£ǰ
·ȱ¢ȱû¢ȱ£ǯ

t¢·£·ȱ·£·ȱ¢ȱ¤£ȱ¤¤ȱ¢£·
ȱ·£·¢æȱȱ¤¤Ȧûȱû¢·£ȱȱ£ǰȱ¢ȱ
¢¤àȱ·æȱ¢ȱǯ
£ȱ¢ȱ£ȱ£ȱȱ¢ȱ¤£¤ȱȱ¤ȱ¢£ȱ·Ȭ
ǰȱȱ£ȱȱ·ȱ£ȱ·£·ȱ– ·¤ȱã£Çæȱ
¤¤ȱ¤ȱ– £ ŗşşŞǯȱ·ȱǯȱ·ȱȱ££¤ǯȱȱȱ¢Ȭ
laȱ £ȱ ȱ £û·ȱ ȱ ¤¤ȱ ¢£·ǰȱ ȱ ȱ £ȱ û¢·££ȱ
ûȱ £ȱ û¢ǰȱ ¢ȱ ȱ ¤¤ȱ ¤ȱ ¢£ȱ £ȱ ȱ ·£·ǰȱ
ȱ ¤ȱ ¤£ǰȱ ¢ȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ · £ȱ û¢·£ȱ ãǰȱ ¢ȱ £ȱ
ȱ·£·ȱ-ȱæ·ǯ
ã£·ȱ û¢ȱ £ȱ ȱ £ȱ ¤¤ǰȱ ¢ȱ ¢Çȱ £ȱ ¤¤ǰȱ £ȱ
£ȱȱã£ȱǯ ŘŘ ȱ·£·¢ȱȱ¢Çȱ£ȱ¤¤ǰȱ¢ȱ
ȱ ·¢ȱ ȱ ¤¤ȱ ¢£·ǯȱ ȱ £ȱ ·¢ǰȱ ȱ ȱ ¤Ȭ

æȱȱ··æȱ¤ȱ¤ȱǯȱûǱȱ¤àǱȱøȱ£ȱ·ȱȱ£ȱ¤¤ǯȱ
t¢·£ȱ ǰȱ ŘŖŖśȦřǯǰ 15–ŘŘǯȱ ǯǲȱ ȱ ¤ȱ ȱ ûǱȱ ȱ ¤àȱ ãæȱ a¢£¤ǯȱt¢·£ȱǰ ŘŖŖŝȦŗŚǯǰȱŗŝ–Řśǯȱǯ

ŘŘ

144

ȱûæ¤¤ȱæ£ÿ··ȱ·£àȱ¢ȱøÇ¤ȱȱã£Ç·

¤ȱ¢£·ȱȱ¢£¤ȱ¤ȱã¤ȱȱȱ¢£àȱ·ȱ£ȱû¢·£ȱ
·£·æȱ¢¤ǯȱȱ£ȱ¤ȱ£ȱû¢·£ȱ¤ǰȱ¢ȱȱȱ
¢ȱû¢ȱã£Çæȱ¤¤ǯȱ¢ȱȱàȱ¢øÇȱ¤ȱȱe£·ȱȱã£Çæȱ¤¤ǰȱȱã¢ȱ¢£ǰȱȱ·£ȱa¢¤££¤ȱȱ£ȱ·£·ǯȱȱ·ȱȱã£·ȱû¢ȱ£ȱbȱǰȱ¢ȱ£ȱ·£·ȱ¤¤ȱ¢£··ȱ£ȱȱ¢ȱǰȱ
¤ȱȱ¤ȱæ£ȱ¢ȱ£·æȱ··¢ǰȱ¢ȱȱȱ¤¤ȱ
¢£·ȱ£ȱ¤¤ȱ¢Ç¤ȱ£¤àȱȱȱæ·ȱǯ
ãȱû¢·£ȱȱ££ȱȱ¤¤ȱ¢£·ǰȱȱȱ·ȱ·ȱ
ȱ£ȱæȱǯȱ ȱ£ȱȱ·ǰȱ¢ȱȱ·ȱ¤·Ç·ȱǰȱ¢ȱà¤Ȭ
·£ȱ ǰȱ ·ȱ ȱ £·ȱ ¤àȱ ȱ ¤ȱ ¤àǰȱ ¢ȱ ȱ tȱ£¤·¤ȱ¤ȱȱ·ȱ¤¢¤ȱã·æȱÇ·ǰȱȱ£ȱû¢·£ȱȱ¤Ȭ
¤ȱ ¢£ȱ ·£·ȱ ··ȱ Ç·ȱ £ȱ ǰȱ ¢ȱ ȱ ȱ ¤¤ȱ £ȱ
¤¤ȱã£·¢ǰȱ·ȱ£ȱû¢·£ȱ¤ȱ¤ȱ¤¤ȱǻ·¤ȱ¢ȱã£ÇȬ
æȱ ¤¤ȱ ·¢ȱ ¢ǯȱ £ȱ ȱ ¢ȱ ÿæȱ ÿãǰȱ £ȱ nȱ ȱ ·¢ǯȱ £ȱ ¢ȱ ¤¤Çȱ ȱ Ǯ·£·¢ȱ ·Ȅǰ £ȱ
Ǯ£ȱ¢ȱ¢ȱ¤Ç¤ȱȱȱ·£·ȱȱ£àǰȱ¢ȱà¤ȱȱ
ȱ ¤ȱ ȱ ûæ¤¤àȱ ¢ûÿã·ȱ ·ǯȱ ¢ȱ £ȱ £ȱ £ȱ
·ȱ ǰȱ ¢ȱ ȱ ¤ȱ £ǰȱ ¢ȱ æȱ ¢ȱ ¢£ȱ ûǰȱ ·ȱ
¢ȱã£·¢ȱ£¤ǯȄ
¤ȱ £ȱ £ȱ ȱ ȱ ££¤ǰȱ ȱ £¢Ç¤ȱ e·£·ȱȱȱ£ȱû¢ǰȱ££ǰȱȱæȱ¤ȱ·ȱ¤àȱ£ȱû¢·£ȱ
¤àǯ
ȱ ¢ȱ £ȱ £æȱ ø¢ȱ æȱ £ȱ ¤¤Ȭ
¢Ç¤ȱ¤ȱȱ·£·¢ǯȱȱ¢£àȱà¤àȱ¢ȱ£¤ǰȱ
ȱ ¢ûÿã·ȱ ¤ȱ ǰȱ ȱ àǰȱ ȱ ȱ ·£·¢ȱ
£·ȱ ȱ ȱ £¤Çǰȱ ¢ȱ ȱ ȱ ·ȱ ȱ ·æȱ ȱ Çȱ e¢ǰȱ£ȱ£ȱȱã£ȱǯȱ[£··ȱ£ȱȱ··ȱ
¤ȱȱ££¤ȱÿ£ãȱ·¢ǯȱȱȱ¢·ȱȱ¤ȱaȱ£ȱȱ¤ȱæȱȱ£¤ȱ££¤ǯ Řř
ȱ ȱ ··ǰȱ ¢ȱ ¢ȱ û¢ȱ ££¤ȱ ¤ǰȱ ¢ãÿ £ȱ
¢£ÿȱÇ··ÿǰȱȱ¤¢ȱø¢øȱû¢ȱã·ȱǯ ¢ȱ·l¤ȱȱ¤ȱã£·ȱ£¤ǰȱȱ¤Çà£ȱ¤ǰȱȱã£·ȱ
ÿ·¢ǯȱ¢ȱȱÿ·¢ȱ¤ȱæȱǰȱ
¢ȱȱ¤¤ȱ¢£·ȱȱã£Çæȱ¤¤ȱ·££ǯ

Řř

£-£¤-ȱ¢ǯ
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ȱ £

¢ȱ ··¢ȱ £ȱ ¢ȱ -ÿ·¢ȱ ·ȱ l££¤ǰȱ¢ȱ·ȱû¢·£ȱû£·ȱãæȱ¤ȱ
ȱÇȱȱ¢øÇǰȱÇ¢ȱûæȱ¢ȱȱ£ȱÇà¤ȱ
øǯȱ¤ȱǰȱ¢ȱ¤£ȱæȱȱȱ¢ȱȱȱ
··ȱ·ȱæÇȱ£ǰȱ¢ȱãæȱ¤ȱøÇǯȱȬ
æȱ àȱ ȱ £àǰȱ ¢ȱ ȱ ȱ £·¢·ȱ ȱ ȱ £ǰȱ ¢ȱ
£ȱ ¤¤ȱ û·ȱ ·ȱ øȱ ÿ·¢ȱ ãȱ ǰȱ ȱ ¢·b·ȱ ¢ȱ ø-àȱ ¤àȱ ȱ £·¢ǰȱ ȱ ȱ £ǰȱ
¤¤ȱæÿ·¢ȱ·ǯ
ȱ ȱ ȱ £ȱ ¢ȱ ¢ȱ ¢¤ǰȱ £ȱ ȱ û¢ȱ l££¤ǯȱȱ£¤ȱȱ£·ȱȱ£ȱȱ£¤ǰȱ¢ȱȱ£ȱ
à- ·ȱ ¤ȱ ǻǼȱ ¢£àȱ ȱ ¢øÇ¤ȱ æȱ ã£ȱ £ȱ û¢·£·gǰȱ¢ȱ¢øÇȱ¤ȱȱÇǰȱã£ȱȱ·¢¤¤ǰȱ·ȱl·ȱȱ£ǯȱȱ¢øÇ¤ȱ£ãȱ££ȱ£ȱû¢ȱ¤¢¤ǰȱȱ£àȱ
ȱ ȱ ¢øÇȱ £·¢·ȱ ûȱ ·¢ǯȱ æȱ ȱ ææȱ ȱ ȱ ãǰȱ
¢ȱ¢ȱ¤¢ȱ£ȱ£ȱû¢·£ȱ£ȱû¢ǯȱ£ȱû¢·£·ȱȱȱ¢£àȱ¢ûÿãȱ£¤£ȱ£¤£·ȱ¤¤ȱ¢£·ȱ·ȱǯȱ£ȱû¢·£ȱ··Ȭ
¢ȱ £Ǳȱ Ǯ£¤£ȱ ȱ ·Çǰȱ ·ȱ ȱ ¢ȱ ãæȱ ȱ £¤ǯȱ £ȱ
ȱȱã·¢ȱ¤ǰȱ£ȱ¢£ÿȱȱ£¤ȱȱ£ø£àȱǯȱȱãȱ¤¤ȱ
¢£·ȱǻȱ£¤ȱû¢Ǽ £¤¤ȱ¤ȱȱ£¤ȱûȱǰȱȱȱ
¢øÇ¤ȱã·ǯȄ
¤ȱã¤ǰȱã¤àȱ¤ȱ£ȱ£¤¤àǯȱeæȱ£ȱ¢ûÿã·æȱàȱ£·ȱãÿȱ¤·¢·ȱ£¤Ȭ
Çǯ
¢ȱ¢ȱ£ȱ£¢Ç¤ȱ·£·ȱ·ȱ££¤ǯȱȱ£Ȭ
¢Ç¤ȱ·£·ȱǰȱ·ȱ££ȱãȱ£¤àȱȱ¢£¤ǯȱ ȱl£·ȱ ¤ȱ ȱ £¢Ç·ǰȱ ȱ ȱ ȱ ¤ȱ ¤£ȱ ¢ȱ
·£·ǰȱ ȱ ȱ ·ȱ £·ȱ ¤ǰȱ ·ȱ ȱ ûæ·£·ǰȱ
¢ȱ¤ȱã£Çæȱ¤¤ȱ¤ȱȱ¤ȱ£ȱ£ȱû¢ǯ
··ȱ¤ȱ£ȱ·£·ȱãȱǰȱ¢ȱȱǯȱe£·ǰȱȱø¤ȱȱûȱǰȱ£ȱ£ȱ¤ȱ¤¤ǯ
¤ȱ£ȱ£ȱàȱǰȱ¢ Ǯ£¤¤àȄȱȱÇȱȱ¢£àȱaà¤ȱ£ǰȱ ¢ȱ¢ȱȱ£ȱ£ȱ¤¤ǯ £ȱ¢ȱ ¢ȱ Ȭ
£¤¤ȱ Ǯȱ ·ǰȱ ¢ȱ ȱ ȱ £¤¢£¤ǰȱ ·ȱ ¢ȱ àȱ Ȭ
£àǯȱ·ȱ£ȱ¢ȱ¢ȱȱ£ǯȄ
·ȱ ·àȱ ǰȱ £Ǳȱ Ǯ£ȱ û¢·£·ȱ ·£·æȱ ȱ ·ȱ
£ȱøȱ-ȱ£ǰȱ¢ȱ¤ȱ¢¤¤ȱ ȱȱ£ȱû¢·£ȱÇ¤àȱ¤·Ȭ
146

ȱûæ¤¤ȱæ£ÿ··ȱ·£àȱ¢ȱøÇ¤ȱȱã£Ç·

£ȱǯȱ£ȱû¢·£·ȱ·£·ȱ¢ȱ¤£ȱ¤¤ȱ¢£··ȱȱ£ȱ
ȱ·¢ǰȱ¢ ȱ¢£¤ȱ¤ȱ¤·£ȱȱǰȱȱ·æȱ£ȱû¢·£ȱ¤¤t¤àǰȱ ·ȱ £ȱ ¢ȱ ȱ ¤£¤ȱ £ǰȱ ·ȱ ¢ȱ àȱ ¤¢ȱ ȱ ȱ
ûæ¤¤ǯȄ

æ·£Çæȱû·
£ȱ æ·£Çæȱ û·ȱ ȱ £Çȱ £àȱ £¤ȱ ȱ ȱ
·£ǯ
A ȱ ¤¤ ·£··ȱ ȱ · ··¢ȱ ¤¤Ȭ
Çàǯȱ¢·£ȱǮÇàȱ¤Ȅǰȱ££ȱ·æȱȱÇàȱ¢ǯȱ¤·£ȱȱ
Çà¤ȱȱȱȱ·£ȱȱ¤ǰȱ£ȱæ·£Çæȱû·ȱȱ
ȱ¢ȱ·£ȱ¤ȱȱǰȱȱ¤ȱȱȱÿãȬ
··ȱ·ȱȱǯ
ȱǯȱ¤¢··ȱ¢ȱ·¤ȱȱǰȱȱ£ǰȱȱȬ
àȱ·ǯȱȱÇà¤ȱ·ȱ£ȱû¢·£·ȱȱ·ȱȱ¢ǰȱ¢ȱ£ȱ
æ·£Çæȱû·ȱȱ¤ȱȱ·¢ȱ£àǰȱ¢ȱȱÿã·Ȭ
·ȱ··ȱ-ȱǯȱ£ȱ¤ȱ£ȱ¤¢ǰȱȱÇà¤ȱ
£ȱ û¢·£·ȱ ¤¤ȱ ·ȱ ¤ǰȱ ·ȱ ¢ȱ ·ȱ àȱ ·£·ȱ
£ǰȱ¢ȱ·¢ȱ££¤ȱȱ·ȱ¤¤ǯ
£ȱ ¤¤ȱ £ȱ ûã£··ȱ ãȱ ·ǰȱ ·ȱ ȱ ã£ãȱ £æȱ
û·ȱ¤ȱȱ£ȱ·£æ·ȱ¤ȱȱ¢ǯ
A æȱ¤ ··ȱȱ£ȱ ȱ£æǰȱ¢ȱ ȱȱȬ
¤ȱǰȱ¤ȱȱȱæȱ¤ȱ£ȱæ·£Çæȱû·ǯȱ£ȱ
ȱæǰȱ¢ȱȱȱȱȱÿã··ȱ¢ȱȱ··ȱǰȱ·ȱ£ȱ
££ȱ ȱ ¤¤ȱ ¤£ȱ ȱ £ȱ ·£Çæȱ û·ǯȱ ¢¤ȱ ££ȱ
¤ȱ ¤ȱ £ǰȱ £ȱ ¢ȱ ¢ȱ £àȱ ·£ȱ £ǯȱ £ȱ
ȱ£æǰȱ¢ȱȱ ȱȱǰȱȱȱȱ£ȱæȬ
·£Çæȱû·ǯ
¤ȱ£ȱ£ȱ£ȱȱ£æȱǰȱ¢ȱ£ȱȱǰȱȱ£ȱæȬ
·£Çæȱû·ȱǰȱ£ȱ·æȱȱǯȱ£ȱȱ¢ȱæǰȱ¢ȱȱ
¤ȱàȱȱ¢£ȱȱæȱ¤ȱ£ǰȱȱ£æȬ
ȱȱ¤ȱ·¢¤¤ȱȱȱ·ȱȱǰȱ£ȱæ·£Çæȱû·ȱeȱ ȱ ãÿȱ æȱ ¤ȱ £ǯȱ ·ȱ ȱ ȱ æǰȱ ¢ȱ ȱ ȱ
¤ȱ·æȱȱ£ȱæ·£Çæȱû·ȱæȱ¤ȱ£ǯ
·æȱàȱ ¤Çȱ ȱ ȱ ··ȱ ȱ ¤ȱ ¢ǯȱ £ȱ æ·£Çæȱ û·ȱ
ã·æȱ ·ȱ æ·ȱ ȱ ã£ã£ȱ ȱ ǰȱ ¢ȱ ¤ȱ ȱ ¢Ȭ

ŗŚŝ

ȱ £

£¤ȱǯȱãȱȱ¤ȱȱȱ¢£ȱ£ȱǰȱæȱȱ
ȱ·æûǯȱȱ·æȱ¤ȱæȱȱ·ǯȱȱȱ¢£¤ȱ¤ȱaȱ·ȱȱ£ȱæ·£Çæȱû·ǰȱ£ȱǯȱȱ¤ȱø£ȱ£¤£·ǯ
¤ȱȱûȱǰȱ¢ȱȱ¤ȱàȱȱȱã£ã£ȱȱeæȱ ¤ȱ ··ǯ ȱ ¢¤à¤ȱ ¤ȱ ȱ æȱ ¤ȱ
··ȱ £ȱ ǰȱ ȱ £ȱ ¢ȱ ¢ȱ £àȱ ··ȱ ã·æȱ
·ȱǯ
¤ȱ··¢ȱæǰȱ¢ȱȱ··ȱÇ¤¢ȱ¤¤ȱ£ȱ
æȱ¤ȱȱ¤ȱàȱǯ £ȱ¢ȱ¢ȱ£ȱȱe£æȱ··ȱÇ¤¢ȱ£ȱǯȱ £æǰȱ¢ȱȱ¤ȱæ£ãȱ£¤ǰȱȱ
ȱ·æ·ȱ£¤ǰȱȱ·æȱȱȱ·ȱ¤ȱȱ£ûǰȱ·ȱ·ȱ¢£ȱ
¢¤££ȱȱ··ǰȱ¢ȱȱ£¤Çǯ
ȱ¢øÇȱ¤ȱ·ȱ£ȱæ·£Çæȱû·ȱã£ãȱȱûȱȱȱt·ǰȱ ¢¤ȱ £ȱ ȱ ȱ ·æ·ȱ ¢ûȱ ȱ ȱ ¤¢££ǰȱ
ȱ ã£ãûȱ ¢£·ȱ £ǰȱ ¢ȱ ·-ǰȱ ¢ȱ ǰȱ ȱ ¢ȱ
øȱ¢£ȱ·ȱǯȱæȱ¤ȱ·ȱȱȱ
ûȱǰȱȱȱȱǻ·ȱ·æǼȱ£ȱã£ȱ£¢Ç¤ȱ£ã£ȱȱȬ
¤ȱø¢ȱǰȱ¢ȱȱÿã·ȱ¤Ç¤ȱ¤àǰȱ·ȱ£·ȱ¢ȱa¢ £àȱ··ȱ¤ȱæȱ¤ȱ£ǯ
A ··ȱÇ¤¢ȱ··ȱ£àȱ¤¤¤ȱàǰȱ¢ȱ
£ȱȱ¤ȱ£ȱû¢·£ȱ··ȱÇ¤¢ǯ
ǰȱȱàȱȱ¢ǰȱȱȱȱǰȱȱ·æȱ¤£Ȭ
ǯȱ ã£·ȱû¢ȱȱ£ǰȱ¢ȱ£ȱ¤¤ȱãȱ·£æȱ
¤ǰȱ£ȱû¢·£·ȱȱ¢ȱ·£·ǯ
ȱ¢ȱû¢ǰȱ¢ȱȱû·ȱ·ȱ··ȱ··ȱ¢ȱ
û·ȱ £¤ȱ ǰȱ ȱ ·ȱ ·ȱ £ȱ £¤¤ǰȱ ·¤ȱ
¢ȱ ŗśȱ ·ȱ ¢¤£û·ȱ ȱ ·£ÿȱ Çȱ ȱ ¤ȱ £ȱ æ·£Çæȱ
û·ȱ ã·æȱ ·ȱ ·ǯȱ ¤ȱ àȱ ȱ ȱ ȱ £ȱ ȱ Ȭ
£·¢ȱ ǰȱ¢ȱ ¢ȱ¢ȱ û·ȱ ·ȱ··ȱ··Ȭ
ȱǯȱǰȱȱȱȱã·¢ȱȱ£ȱǰȱ·ȱ
ȱ ȱ £ȱ £ȱ û¢·£·ȱ ¢ȱÇ¤¢ǯȱ ¢ȱ ȱ £ȱ û¢·£ȱ ȱ ¤ȱ
·ȱ ¤ȱ ȱ £ȱ ··ȱ Ç¤¢ǯȱ ȱ ȱ £ȱ ¤àǰȱ ¢ȱ £ȱ
ȱ û¢ȱ ¢-·ȱ ¤¢¤ȱ ȱ £æǰȱ ȱ £¤àȱ ȱ ÿ£æȱ
·ȱ £ȱ ¤¤ȱ ¢Ç¤¤£ǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ æȱ ·ȱ æȱ
£øȱ£àȱ··ȱȱ·ǯȱ¢ȱȱȱȱ·ȱ·ȱȬ
£æȱû·ȱ·ȱ¤¤ǯȱ¢¤ȱ£ȱ¢ȱû ǰȱȱǰȱ
ȱ ¤àȱ ·ȱ¤¢¤ȱ¢ȱ £ȱ£¢Ç¤ȱ¤¤ȱ eŗŚŞ

ȱûæ¤¤ȱæ£ÿ··ȱ·£àȱ¢ȱøÇ¤ȱȱã£Ç·

ûȱȱȱÇà¤ȱæȱǰȱȱȱȱæø¤£ȱ£ǰȱ·ȱȱÇà¤ȱ
££ã·æȱ æȱ ¢Çæȱ ãû·¢ǰȱ ȱ ȱ ȱ ··ȱ ȱ
ȱ¢·ȱÇ¤¢ȱǰȱȱ£ȱȱȱǯ
¢£ȱ¤ȱ£¤ǰȱ¢ȱã££ȱ– a ÿ·¢ȱøȬ
¢ǰȱȱ£ȱãæȱ£·¢ ¤££ȱǰȱ£¤ȱȱȱ··ȱÇ¤¢ȱ··ǯ
£¤ȱ û¢ȱ ȱ ȱ £ a ¤ȱ ··ȱ Çt¤¢ǰȱ ȱ·¤¢ȱ ·ǰȱȱ¢¤ȱǰȱ £ȱ £ȱȱ ȱæȱ
t¢·£·ȱǰȱ·ȱ£ȱ·£æȱ££¤ǯ
¤ȱ£ȱȱ··ȱÇ¤¢ȱ·ȱǰȱ¢ȱȱ¤ȱ·ȱȱ
·æȱȱ¤ȱ·£Ç··ȱãæȱ¢ȱȱ¤ȱ£ȱÇ¤¢ǯȱ
¢ȱ·¢ȱ£ȱæȱ¢£ȱȱ¤ǰȱȱ·ǰȱȱ
ȱ ȱ ¤¢¤ȱ ·ǰȱ £ȱ æ·£Çæȱ û·ȱ £ûȱ ¢ȱ û·ȱ ·ȱ ·ȱ
£¤ȱ£ȱȱȱãǰȱ¢ȱ·ȱȱ¢ǯ
¤ȱ¢ȱ£ȱȱ¤ȱ¤ȱ£ȱ··ȱÇ¤¢ǰȱȱ
ȱ¤£ȱ·¤¢ȱȱàȱ¢£ǰȱ¢ȱ£ȱæ·£Çæȱû·ȱ¢ȱ·Ȭ
·ȱ Ç¤¢ȱ ȱ ǯȱ æ·£Çæȱ û·ȱ £ȱ ··ȱ nÇ¤¢ȱȱ¤ȱ·ȱ¤ǯ
ȱ Çà¤ȱ ã·ȱ ãȱ ȱ ¢£-ȱ ȱ ··ȱ Ç¤¢ǯȱ
£ȱ¢ȱ¢ȱşŞǰȱȱ¤ȱşşǰȱŝŞ-ŞŖȱ£¤£·ǰȱȱŞŖȱ£¤£·ȱãûȱø£Ȭ
¤ȱȱȱȱȱ¢£æȱã·ǯȱãȱ¢ȱ£ȱ¢ȱȱ·Ȭ
· £ȱȱÇà¤ȱ£ȱû¢·£ȱÇ¤¢àȱ·æȱȱȱ£æȱ
¤¤¢ȱ £ǰȱ ȱ ȱ æȱ ··ǰȱ ȱ ȱ ¢ȱ ¤ǰȱ
·ȱ ȱ ȱ £·ȱ ǯȱ ȱ ··ȱ Ç¤¢ȱ ¢ȱ æȱ
¤ǰȱǮ¢ȱ¤ȱ·£ȱ û·Ȅǯ
£ȱ ¢ȱ ¢ȱ ···ȱ £ȱ ǰȱ ȱ ȱ ¤ȱ ȱ ··ǰȱ ¢ȱ
æȱȱÇ¤¢ȱǰȱȱ¢ȱȱȱȱ¤ǯȱȱ£ȱ£ȱnǰȱȱǰȱȱȱȱȱ¤ȱ··ȱÇ¤¢ǰȱȱ£ȱæ·£ÇȬ
æȱû·ȱããȱ££ȱ£ǰȱ£ȱæã£ȱȱȱ¤£ǯȱ£ȱú¢ȱÇ¤ȱȱȱø¢ǰȱ¢ȱ£ȱæ·£Çæȱû·ǰȱȱȱ¤·ȱ ¤ǰȱ ȱ ·æǰȱ ȱ £·¢ȱ ãû·¢ȱ ã·æȱ ¢t£¤ȱ
ãæȱûãȱȱȱ··ȱÇ¤¢ȱ··ǯ

ŗŚş

ȱ £

ȱ¢ȱæû¢·£·ȱ£
t¢·£·ȱ·£·ȱ¢ȱ¤£ȱ¤¤ȱ¢£·ȱ
·ȱ¢ȱæû¢·£·ȱ£¤ȱȱȱ£àǯ
¢ȱ¢·ȱȱ·£·¢ȱæȱ£ȱ£ȱû¢ȱ·¢e£ȱȱ¢ǰȱ·¢ȱûæ¤¤ǰ a¢ȱȱȱȱ·ȱ·e·ȱ£ȱø¢ȱû·æȱȱȱȱÿ·¢ȱã··ǰȱ
¢ȱ ȱ ȱ ¤·ǰȱ ȱ ȱ ·£·¢ȱ £¤ȱ ¤ȱ ȱ
¢àȱ¤¤ǰȱ¢ȱ£àȱû·ȱǻ£æȱ¤¢¤ȱæ£·Ȭ
·ȱ £ȱ ·£û·Ǽȱ ȱ ȱ ÿã··ȱ ȱ æȱ Ȭ
æȱ¤ȱ£ǯȱ £æȱȱ¤Çà£ȱ¢£àȱãæȱ·ȱ£ȱ
û¢·£·ȱ ·£·ǰȱ ·ȱ ȱ ·ȱ û¢·£ȱ û£·ȱ ¤¤ȱ
¢£··ȱ ûæȱ £ǰȱ ¢ȱ £ȱ ȱ ·ûȱ ¤ȱ ¤¢££ȱ a
ȱ·£ȱ£æǰȱ£¤ȱ¤¤ȱ¢¤¤ǯ
£ȱ£ȱ¤¤ȱûã£·ȱȱ£·¢ȱøȱǰȱ¢ȱ¤ȱ¢·ȱ
·£ûǰȱÇ¢ȱ¢¤£ȱàȱ¢ȱ¢æȱǯ
M¤ȱ··¢ȱ£ȱ¤ȱȱ·£·¢ȱȱ·¤ȱȱûnæ¤¤ǰȱ ȱ æû¢·£· ··ȱ û·ȱ £¢ȱ ¤£ȱ
£¤ȱûȱȱ£ȱ£¤¤ǯȱȱȱȱæû¢·£·ȱ¤¤ȱ£eȱ æȱ £ǰȱ ¢ȱ ȱ ûæ¤¤ȱ ãæȱ ã··ȱ ȱ ¢£¤ȱ
·¢·ȱȱûæȱæ·ȱ¤Ç¤¤£ȱ£û·ȱ£¢Ç¤Ȭ
ȱ£ã£ãȱ£·ȱ¤ǰȱÇ¢ȱȱ£ȱû¢·£ȱã·ȱ£a¤£ǰȱ ¢ȱ ȱ ¤·£ȱ ȱ ·ûȱ £û·ȱ ȱ ȱ æȱ
¤ǯȱ £ȱ £ȱ ȱ ǰȱ ȱ £ȱ ¤¤ȱ – £ȱ ȱ
û¢·£·ȱ·£·ȱ¤¤ȱ¢£·ȱ¢¤ȱ– ȱȱȱæ
¤ȱȱ·¢·ȱ£ȱ¢ȱȱûæȱæ·ȱ¤Ç¤¤ȱ
æ·ȱ æȱ £¢Ç·ǰȱ ȱ ȱ ·£·¢ȱ £ȱ £¤ȱ ¢ȱ
¤¢ȱ ȱ ǯ ȱ ·¢ȱ £¤øȱ £¤ȱ ·ȱ ãȱ ȱ £ȱ ǰȱ
¢ȱȱǯȱ£¤ȱ¤ȱ¢·ȱ¤¤ȱ¢Çàȱ·£·¢ȱ£ȱǰȱe¢ȱ£ȱ£¤ȱǯ
£ȱ¤àȱû¢·£ȱ ȱ¢£àȱà¤ȱ£ȱ·¢ȱȱ¤¤ȱ¢e£·ȱ ã£··ǰȱ £ȱ àȱ ȱ £àȱ ·¢ȱ ÿǰȱ ¢ȱ ȱ ¢øÇȱ
·£·ȱ £ȱ ¤àȱ ¢£àȱ £û·ȱ ·ȱ ·£ȱ ¤·£¤ȱ £¤ǰȱ
·ȱ ȱ¢øÇȱȱȱ¤¤ȱ¢£ȱã·ǰȱ£ȱ¢ȱeæ·ȱ¢Çȱȱæȱ¤ȱ··ǯ
¤ȱ¢·ȱ£ȱû¢ȱ¢ȱ·£·ȱ– æȱȱã£øȱȱȱ
£¤¤ȱ ··ȱȱȱ û¢ȱ – ȱ·£·¢ȱ·¢ȱ £eŗśŖ

ȱûæ¤¤ȱæ£ÿ··ȱ·£àȱ¢ȱøÇ¤ȱȱã£Ç·

ǰȱ ¤ȱ ã£··ȱ ·ȱ £¤ȱ ûȱ ȱ £ȱ £¤¤ǯȱ ȱ
¤·ȱæ·ȱ£ȱ¤ǰȱ¢ȱ£ȱ¢ȱû¢ǰȱ¢ȱȱ·£·¢ȱ
£àȱ ǰȱ £ȱ ȱ ¢ȱ ·£·ȱ ¤ǰȱ ¢ȱ ·£·¢ l£¤ȱ ȱ ûǰȱ ¢ȱ £ȱ ¤àȱ û¢·£ȱ £¤¤ȱ ȱ ȱ
¤ǰȱ·ȱ£ȱ¤¤ȱ¢Ç¤¤ȱæȱ£¤ȱǻ·¤ȱ·ȱûg£·ǰȱûæ·£·ȱ£¤ȱȱÇ¤¢Ǽǯ
¢ȱ ȱ ¢·ȱ ȱ ¤¤ȱ û¢·£·ȱ ¢¤ȱ ã£·ȱ
û¢ȱ ȱ ·£·¢ȱ £ȱ £¢ǯȱ £ȱ £ȱ û¢ȱ – aàȱ ¤ȱ ¢·ȱ ££ȱ ££ȱ – ȱ £û·ȱ £¢Ç·ȱ
££··ȱ·ȱȱ¢øÇȱ·ȱ¤¤¤ǰȱȱȱã£Çæȱ¤¤ȱ·t·ȱ ·ȱ ã£·¢ȱ ȱ ··ȱ ãæȱ ¢ȱ £ȱ ȱ
àȱ ¢øÇȱ àȱ ȱ £ȱ ȱ ¢ȱ ã··ȱ æȱ
¤ȱ ǰȱ ·ȱ ££¤¤ȱ ȱ ã£Çæȱ ¤¤ȱ ¢¤¤£ǯȱ ££ȱ
£ȱ¤ȱÿȱû¢ȱȱ·£·¢ȱ£¤ȱ¤ȱȱ ¢ȱ
ǯȱ ȱ ·¤ȱ £ȱ ǰȱ ¢ȱ ¢ȱ ȱ ¤ȱ £ȱ ¤àȱ
û¢·£ȱ·£·ǰȱȱ¤ǰȱ£ȱ¤¤ȱ¢Çàȱ·£·ȱ£¤ǰȱ£ȱȱ
·£·¢ȱ £¤¤£ȱ ¢ȱ ¢ȱ û¢·£ȱ £æȱ ·£·ȱ
·£··ȱȱȱ£û·ȱ¤ȱ£ǰȱ·£ȱȱààȱ
£¤àǰȱ ȱ ȱ ȱ ¢øÇȱ ·ȱ ȱ ·æǰȱ ¢ȱ
£ȱ·¢ȱ··ǰȱ£ȱȱ¢øÇȱã··æȱûǯ
ȱæû¢·£·ȱ¤¤ȱ£ȱȱ·£·¢ȱ£à¤¤ȱ£ȱȬ
£ȱ ààȱ ¤¤ȱ £¤¢ȱ ¢£ÿÇ·ȱ ã·ǰȱ £ȱ £ȱ ȱ ǯȱ
¤ȱ£Çȱ¤¤ȱ¤ȱ·ǯ
¤ȱ ¢ȱ £æȱ £àȱ £¤ȱ ǰȱ ¤¤ȱ £ a
·£·¢ȱ ȱ £ȱ ¤¤ȱ ¢Ç¤¤ǯȱ ȱ ã£·ȱ ÿ·Ȭ
¢ȱ£ȱ£ȱ£¤¤ǰȱȱ¤ȱȱ¤¤ȱ¢£ȱ·£Ȭ
·ȱ ã£ûȱ ȱ ã£Çæȱ ¤¤ȱ ȱ ã£·ȱ ÿ·¢ȱ
ã·ȱûȱǯȱ£ȱ £ȱû¢ȱ¢ȱȱ ȱ£¤¢ȱ £e·ȱ ·¢·ȱ ··ȱ £¤àȱ £¤ȱ Çȱ £¢Ç·ǰȱ Ç¢ȱ £ȱ ȱ
ȱ ·ȱ ¤¤¤ȱ ȱ ã£Çæȱ ¤¤ȱ ¤¤ȱ ¢£··ȱ ¤£ȱ
ûȱǰȱȱ¢ȱ·ȱ£ȱǰȱ¢ȱ£æȱȱÿã£æȱ·àȱ
¢àȱãæȱãæȱȱ£àǰȱȱ·£·¢ȱȱȱ– ¤ȱ£¢ÇȬ
·ȱ ¢¤àȱ – ·ȱ £ã£··ǯȱ ȱ ûãȱ ¤¤ȱ ¤¤ȱ e¢£·ȱȱãȱû¢ȱ·¢ȱ£ǯ
£ȱ¢ȱæû¢·£·ȱ£ȱȱ·¤ȱȱǰȱ£ ȱ¤¤ȱû¢·£Ȭ
·ȱ ȱ ·£·¢ȱ £¤¤ȱ £Çǰȱ ¢ȱ £ȱ ·£æȱ t£àȱ æÇ¤ȱ ¤ȱ ȱ ¢øÇȱ àȱ ¢£¤ȱ ȱ e¤àȱ Ç¤ȱ ¤·£¤ȱ ȱ ǰȱ £·ȱ ȱ ¤·£¤ȱ
151

ȱ £

£ȱȱãȱã£ãȱȱ·¢¤¤ȱ·ȱȱ£ȱ·£·ǰȱ£ȱ
ȱ·¢¤¤ȱà¤ÿȱ·ȱȱ¤Ç¤ȱãæȱȱȱȱȱãÿȱ
æȱ¤¤ȱ¤ȱ··ǯ

æ·£Çæȱû·ǰȱ··ȱÇ¤¢
¢ȱ ¢ȱ æû¢·£·ȱ ȱ ȱ £ȱ ¤¤¤ǰȱ ¢ȱ ¢ãÿȱ
£·ȱ ãÿǰȱ ¢ȱ £æȱ £àȱ £¤ȱ ǯȱ ¤¤ȱ
£æȱ£ȱ¢ȱæû¢·£·ȱ¤¤ȱ£ȱ„£ȱæ·£Çæȱ¤¤ȱ·Ȭ
¢ȱ·ûȱȱȱ£àȱ¢ǰȱ·ȱ£¤ȱ¢ȱ·¢¤¤øǰȱ¢··ȱ
ȱ£¢Ç¤ȱ·¢æǰȱ£æȱÿû¢ȱÇȱæȱ£ȱ¤¤ȱæ£ÿ
·ȱ·¢ȱ£··Ȅǯ
¤ȱ£ǰȱ¢ ȱæû¢·£· ¢¤ȱ£ȱæ·£Çæȱû·ǰȱ
ȱ £ȱ æ·£Çæȱ û·ȱ ȱ ¤ȱ æȱ ¢£¤ȱ ¤ȱ ȱ
·¢ȱ ·ȱ ȱ ¤ȱ ·£·¢ȱ ȱ ǯȱ øȱ ·£·¢ȱ ö£ûǯȱ£ȱû¢ȱȱæȱ£¤¤ȱȱȱ¤ȱ£ȱæ·£Çæȱû·ȱeæȱ¢£ȱ£ǰȱÿã·ûȱǰȱ·ȱȱȱ¤¢a¤£ȱ àȱ àǯȱ £ȱ £ǰȱ ¢ȱ £ȱ æ·£Çæȱ û·ȱ ȱ
··ȱ Ç¤¢ȱ ãȱ ȱ ·¢ȱ ·ȱ ¢ȱ £·ȱ £ǯȱ
ãȱæû¢·£·ȱȱǰȱ¢ȱ£ȱȱ·ǰȱ¢ȱ£ȱ¤¤ȱ¢ÇȬ
¤ȱȱ£ȱ£ȱ¤¤ȱȱàȱȱȱȱ£ȱû¢·£ǯ
¤ȱ£æǰȱ¢ȱȱãȱǻ£æȱ£ÿǼǰȱȱã£ǰȱ
¢ȱæȱ£ȱ£¢Çàȱÿ·¢ȱȱ¤¢¤ȱeȱã··ȱøȱȱ¤¢¤ȱ·£æȱøǰȱ·ȱÇ··ȱ ¤ǯȱȱ
·£·¢ȱ£¤¤ȱûæ·ȱ¤ȱ£ǰȱ¢ȱȱÇà¤ȱ¤¤ȱ
ȱ ¢£¤ȱ¤ȱ ¤ȱ¢ȱ £¢Ç¤ȱ ·ȱ·æȱ ȱ·Ȭ
ȱ£û·ûǰȱ¤ȱ¢Çæȱãû·¢ȱ·¢£æȱæø¤ȱ¤àȱ
·æãǯ
ȱ ··ȱ Ç¤¢ȱ ·ȱ ûȱ £ȱ ȱ £ȱ ǰȱ ¢ȱ ȱ
ȱ£¤¤ȱȱ¢ȱ£ææȱȱ¤àȱ·£ȱ·ȱȱ¢l¤àȱà¤ȱã··ȱ£ȱȱ¤ǯ
ãǰȱ ã£ȱ £ȱ £¢Çàȱ û¢ȱ £ȱ Çȱ Ç¤¢ȱ Ȭ
¤ȱ ȱ££æȱ£ǰȱ¢ȱȱ¢£¤ȱ¤ȱȱ¤Ȭ
ȱ·æȱȱȱ¤ȱȱãÿȱæȱ¤ǯȱȱæȱ
£ȱ£¢Çàȱû¢ȱ£ȱæ·£Çæȱû·ȱȱȱ£¢àȱ
ÇȱÇ¤¢ȱ£ȱ·ȱ·ȱ·¢ÿȱÇà¤ȱ¤¤ȱ
ȱûæǯ

ŗśŘ
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ãȱ ¢ȱ ȱ ·¤ȱ ǰȱ ¢ȱ ȱ £ȱ ¤¤ȱ æ·£Çæȱ û·ȱ
£æ-ȱ ȱ £ȱ ǰȱ ȱ ȱ æȱ ȱ £·æȱ ¤ÇȬ
ǰȱ¢ȱȱ £¤Ç¤ȱ··ȱȱ·æȱàȱ¤ø ǻ£·¢·g£ȱ £Ǽǯ ȱ ǯȱ śŖŚǯȱ ȗȱ ǻŘǼȱ £··ȱ Ǽȱ ȱ ¤ȱ ȱ ȱ
ÿã·ȱ æȱ ¢£ȱ ¤¤ȱ ·ȱ ãȱ ã£ãȱ £ǰȱ
¢ȱ ȱ ȱ £¤Ç¤ȱ ··ȱ ·ȱ ··ȱ ã··ȱ ¤ȱ
·££ÿȱ ·¢ȱ ȱ £ǯȱ £ȱ ¢ȱ æû¢·£·ȱ ¤¤ȱ £ǰȱ
¢ȱȱȱàȱ¤ȱ£·ȱȱȱ·æȱ£·¢·£aȱǰȱ¢ȱȱàȱ¤ȱ¢·ȱà·ȱ£ǰȱø¢ȱȱ£¤ÇȬ
¤ȱ ···ȱ ã£û·ȱ ·££ÿȱ ·¢ȱ £ǯȱ £ȱ û¢·£·ȱ
¢ȱÇ¤¢£ǰȱ¢ȱȱÇà¤ȱÿ££ãȱȱ¤¢¤ȱ·ȱ¢ȱȱ£Ȭ
¢Ç¤ȱ ȱ £àǰȱ ¢ȱ ȱ ¤ȱ £¤ȱ -e a be·ȱ ãt£·¢ǯȱ ££ȱ ȱ ȱ Çà¤ȱ ¤¤ȱ ·ȱ £ȱ û¢·£·ȱ
¤¤¤àǯȱ¢ȱ£ȱ£¤û¢ȱ-ȱ£·æȱ£ȱ¤ÇȬ
ȱ ǰȱ ¢ȱ ȱ ¤ȱ £·¢·£ȱ ȱ ·ȱ ¢ȱ ȱ £¤Ç¤ȱ
···ǰȱ ¤ȱ  ··£ȱ ·ȱ ··ȱÿ£æǰȱø¢ȱȱ ¤ȱg¤ȱȱ¤£ȱûæǰȱ£ȱæø¤ȱ¢ȱȱ£Ȭ
¤û¢ȱȱ£·æȱ··¢ȱȱȱȱ££ȱ¤¤ȱ·n··ǯȱ£ȱ£ȱû¢·£ȱÇ¤¢ȱ¢ȱ·¢ȱǯȱ
ȱÇà¤ȱ·£·ȱ¤ǰȱ£ȱû¢ȱ££ȱ£¤û¢ȱȱ
£·æȱ ··¢ȱ ȱ ·¢ȱ ã£û·ȱ £ȱ ¤aÇ¤ǰȱȱȱȱȱ¢£ȱ···ȱæǰȱÇ¢ȱãȱtben
ȱ £¤Ç¤ȱ ···ȱ æȱ ¢ȱ ȱ ¤£ȱ ȱ ·ȱ ȱ
æ·ȱ¤ȱȱÇà¤ȱȱûæû¢ȱæ·£Çæȱû·ȱã·æȱ£··ǯȱ
£ȱæã£ȱȱÇ·£·ȱ¢ȱ£ȱ ¤ȱ æȱ¤¤Ȭ
ȱ·ǰȱ·ȱ£ȱȱ£ȱȱæ·ȱ£ȱ£ȱ¤¤ȱæ·Ȭ
£Çæȱ û·ȱ ã·æȱ £··ǰȱ ȱ ȱ ȱ £¤Ç¤ȱ ··ȱ ȱ
£¤ȱ·ȱȱȱ¤£ǯ
£ȱ ¢ȱ æû¢·£·ȱ ȱ £Çȱ £ȱ Çûȱ £Çȱ £ȱ ȱ
·ǰȱ ¢ȱ ·ȱ ȱ ûæ¤¤ȱ £ȱ æ·£Çæȱ û·ȱ ȱ £Ȭ
æȱǰȱ¢ȱȱ£·ȱȱ·ûȱ·£ÿǯȱ£ȱàȱȱÿe·¢ȱ ·æǰȱ ȱ ȱ æȱ ¢£¤ȱ à¤¤ȱ
ȱ ¤¤ȱ ·æ··æǰȱ ȱ ã¤ȱ û¢ȱ ȱ
·æȱ£¢Ç¤ȱ·£·ȱȱÇà¤ȱ·£·æȱã·æȱû··æȱǯ
ȱÿ·¢ȱȱȱ£ȱæ·ȱȱ¤ȱã£·ȱ£Ȭ
¤ȱ ȱ ȱ ûæû¢ȱ ȱ ûæ¤¤ȱ æ·£Çæȱ û·ȱ ã·æȱ
£··ǰȱȱǰȱ¢ȱȱŗŖŗȦŘŖŗŘǯȱ ȱ··¢ȱ¤àÇ¤ȱ£ȱ
£û··ȱ£ȱȱÿ·¢ȱ ȱ¢ȱ·æȱûæ¤¤ǰȱ
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ȱ £

ȱ ¢ȱ £ȱ û¢·£ȱ £ȱ æøȱ Ç·ȱ £¤ȱ æȱ ȱ
æ£ȱ¤ȱ¤¢¤¤ȱȱǰȱȱ£ȱ£ȱæ·£Çæȱû·ȱ¢tàȱ£¢Ç¤ȱ¤£ȱȱȱȱàǯȱȱǯȱ£¤¢ȱ¤ȱ
£ȱæ·£Çæȱû·ȱȱ¤ȱ¤¤ȱøȱ¤ȱ£¢Ç¤ȱȱ·£Ȭ
æǰȱÇ¢ȱȱ· ȱȱȱ¤ǰȱȱȱ·ǰȱ
¢ȱ ¤ȱ ȱ ¤àÇ¤ȱæ·ȱ ¢Çǯȱ ȱÇàȱ¢ȱ¢nȱ£ȱ£ȱ¤¢ȱ·ȱ¤Çȱǰȱ¢ȱ£ȱû¢ȱ¤¢¤ȱÿ£ȱǰȱ·ȱȱ
ȱ ·ȱ ¤ǰȱ ȱ £ȱ ¢ȱ ȱ ȱ ǰȱ Ç¢ȱ £ȱ ¤¤ȱ
¢Ç¤¤ȱ·ȱ·ȱàÇàǯ
¢æȱ ȱ ¤¤ǰȱ ¢ȱ ȱ ã¤ȱ û¢ǰȱ ȱ £ȱ
¢ȱ ¤ȱ ÿã·ȱ æȱ æȱ ¤¤ȱ ȱ Çà¤ȱ ·£·ȱ
ǰȱ Çȱ £ȱ û¢ȱ ãȱ ¤ ȱ – £ȱ ¢··ȱ ȱ ¤ȱ ¤ȱ
¤·ȱ ãȱ – ÿ·¢ȱ ã··ǰȱ ȱ Çà¤ȱ ȱ ¤ȱ
£¢Ç¤ȱ·£·ȱû·ȱ··ȱȱ£ȱÇ·ȱȱæȱ¤Ȭ
ȱ ·ȱ ȱ £ȱ æ·£Çæȱ û·ǰȱ ȱ £ȱ û¢ȱ ¤¢¤ȱ ǰȱ Ç¢ȱ
ûȱȱȱ·æȱ£¢Ç¤ȱ·£·ǯ
¤ȱ¢ȱ£æȱ£ȱȱ£ȱǰȱ¢ȱȱÇàȬ
¤ȱ·ȱȱ£¤ȱȱ£ȱû¢·£·ȱ¤ȱÇ¤¢£ǰȱȱû·ȱ
·ȱ ···£ȱ – £ȱ û¢·£·ȱ ¤¤ȱ £ȱ – ȱ ǰȱ
¢ȱ ȱ Çà¤ȱ ¤ȱ ¤£ȱ ȱ ·¢ȱ ȱ ¢·ǰȱ
£·ȱø¢Ç¤ȱ¤¢àȱû¢·£ȱ£·ȱ·¢ȱȱ¤àǯ
A ··ȱ Ç¤¢ȱ ¤àȱ ã£Çȱ ȱ £ǰȱ  ¤¤ȱ
û¢·£·ȱ£ȱȱ¤ǰȱȱ£ȱÇ¤¢ȱȱûæ·£·ȱ
£¤ȱ ã·æȱ Ç¤¤ȱ ¤¢ǰȱ ȱ ãȱ ȱ ··ȱ Çt¤¢ȱ £ȱ æǰȱ ȱ ¢·ÿȱ £ȱ ¤¤ȱ ¢ȱ £··ȱ
·¢£ǯȱ ȱ ¢·ÿȱ ¢ǰȱ ¢ȱ ȱ ø£àȱ ȱ £¢Ç¤ȱ
£¤ȱ æȱ £ȱ £ȱ ·ȱ ¤ǰȱ ȱ ·ȱ ȱ ȱ ··ȱ
Ç¤¢ȱæ£··ǯȱûȱ£ȱȱ··ȱǰȱ¢ȱȱǯȱȱ£¤¢Ȭ
£ȱȱ£ȱæ·ȱ£ȱæ·£Çæȱû·ȱæȱ¤ȱ¤Ȭ
ȱ ·ȱ ȱ ¤¢¤£ȱ àȱ àȱ ¤ȱ ·ȱ ȱ ·¢¤¤ǰȱ æÇ·ȱ
¤£¤¤ǰȱæȱ·£Ç··ǰȱÇ¤¤ǰȱȱ¤ȱȱ¤ȱ
ȱ·¢ȱ·ȱ¢£¤ȱ£à¤¤ȱ·£ȱ¤¢¤ǯ
·¤ȱǰȱ¢ȱ£ȱæ·£Çæȱû·ȱȱ¤ȱ·ȱ·ȱ£aȱ¤¤¢ȱ¢ȱȱȱȱæȱȱȱûe·ȱ·ǯ
£ȱ æ·£Çæȱ û·ȱ £àȱ £ȱ ãȱ £àȱ ȱ ȱ £ȱ
¢ȱ æû¢·£·ǯȱ A¢ȱ £ȱ ¤¤ȱ £ȱ æ·£Çæȱ û·ȱ ã·æȱ £·ȱ
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ȱûæ¤¤ȱæ£ÿ··ȱ·£àȱ¢ȱøÇ¤ȱȱã£Ç·

¤ȱ £·àȱ ·¢ǰȱ ûããȱ ȱ ··ȱ Ç¤¢ȱ ··ǰȱ
¢£ȱ£ȱû¢·£·ȱ·ȱȱÇà¤ȱȱãȱǯȱ£ȱæ·£Çæȱû·ȱȱ¤ȱ
¤ȱ¤ȱȱÇà¤ȱ·¢·ȱ£ȱû¢ȱ¤ȱãȱ£ȱû¢æǯȱ
ȱ ¢£¤ȱ ¤ȱ ȱ ·¢¤¤ǰȱ £ȱ ã·ȱ £·¢ȱ ·ȱ ¤¢ȱ ãû·¢ǰȱ
ȱ ȱ ø¢Çàȱ ·ȱ ¢Çæȱ ãû·¢ȱ ȱ ȱ ¤ȱ ȱ l¤ǰȱ£ȱȱ¤¢¤ȱã·æȱ¤¤ȱ·æȱ£ȱû¢ȱ¤ȱȱ
£ȱàǯȱȱȱ¢£¤ȱ £¤ȱ£ȱ £ȱ û¢·£ȱ¤¢Çȱ·ȱ ȱ ¤Ȭ
·æȱȱ£ȱû¢·£ȱãǰȱ£ȱ¤¤ȱ£ȱû¢·£ȱæ·ȱ£ȱÇ·£·ȱ
ȱàȱãǯ
£ȱû¢ȱæ·£Çæȱû·ȱã·æȱ£··ȱȱȱ£ȱû¢·£Ȭ
·ǰȱȱȱûæ¤¤ȱ¤ȱ·£æȱ·æȱ·£·ǰȱ¢ȱȱÇà¤ȱ
ȱ·ȱ£ȱæ·£Çæȱû·ȱ¤¤àȱ·Çǰȱȱ·ȱ£ȱæ·£Çæȱû·ȱ
ǰȱ£ȱ ¢ȱȱ ¤ȱȱ·¢ȱã··ȱ ȱ
·ȱȱ£¤¢ȱ¤£ȱ·ȱ¤ǰȱȱÇà¤ȱ·ȱãn·ȱ£ȱ£ȱû¢ȱ·ûǰȱ¢ȱȱ·ȱȱǯ
¤ȱ ¢ȱãȱ Çà¤¤ȱȱ·æȱ··ȱ£ǰȱ ¢ȱ ȱ Çà¤ȱ£ȱ
û¢·£·ȱ¤¤àȱ·æȱ·ȱ¤ȱȱàȱȱȱ
æȱ ¤¤ǯȱ ȱ æȱ t¢·£·ȱ ¤¢¤ȱ ¤ȱ ȱ £ȱ
ǰȱȱȱȱ£ȱæ·£Çæȱû·ȱȱ·ȱȱ¤·ȱ¤¤ȱ
æ··ǰȱȱ¤ȱȱ¤£àȱȱÿã·ȱ··ȱã£eûæȱãȱ·ǰȱȱȱÇà¤ȱȱæȱȱ¢ȱeȱ·ȱȱȱǰȱ¢ȱ£ȱÇ·ȱ
ȱǯȱśŖŚǯȱȗ-¤ȱǻŘǼȱ£··ȱÇȱ¢ȱ·ȱ¤¤¤ǯ
ȱ¤ȱ·ȱã·æȱÇ¤¤ȱûããȱæ·ȱȱ£Ȭ
ȱ£ȱǰȱȱȱȱ£ȱæ·£Çæȱû·ȱø¢ȱȱȱȱÿã·Ȭ
·ǰȱ¢ȱ£ȱ¤¤ȱ¤ȱ·ȱ¢¤¤ȱȱȱ¤ǰȱ¢ȱȱ·ȱàȱ
ÿ·¢ȱ ã··ȱ ȱ ¢£¤ȱ ¤ȱ ·ȱ ǰȱ ȱ £ȱ ȱ
¢ȱȱ·ȱ·ȱ·¢ȱãȱȱȱȱ¤ȱ·¢·ȱ
¤Çàȱ ǯ ȱ ¢ȱ Çà¤ȱ ¤¤ȱ ȱ ȱ ¤ȱ ã·ȱ
¤ȱ ȱ ãȱ ·ȱ ¤£àǰȱ ȱ ·ȱ ·ȱ ȱ ã·ȱ
ȱ ȱ ȱ ¤ȱ ·ȱ ¢£¤ǯȱ ¢ȱ ¤¤ȱ û¢·£· ǰȱ
¢ȱ£ȱȱã··ȱȱÇà¤ȱȱ£ȱ·£ǰȱÿã·ȱ·Ȭ
·ȱ¤¢àȱ··ȱ¤£¤¤ȱãæȱ¢ȱ££ȱȱÿã·ȱ
··ȱàȱ·£··ǰȱÇ¢ȱ£ȱû¢·£ȱ·£·æȱȱÇà¤ȱ¤ȱ£Ȭ
ȱ·ȱ¤ȱ··ȱ··ȱȱàlàǯȱ£ȱ£ȱ¢·ȱ
£àȱ£¤¤ȱ·¢·ǰȱàȱg¤¤ǰȱ¤¤ȱ·ûȱã·æȱ
ÿã·ȱ·£ȱ£ǯ
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ȱ £

¢ȱ £ȱ ¤ȱ £ȱ æ·£Çæȱ û·ȱ ȱ £ȱ ȱ ȱ
¢··ȱ¢Çȱ£ȱ¤¤ǰȱȱȱȱȱ·¢ȱã··ȱ
ȱȱǰȱ¢ȱǰȱ¢ȱȱ£¢Ç¤ȱȱã·ǰȱÇ¢ȱ£ȱ
·ȱ ¤ȱ ¤¢¤-æ·£Ç·ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ £ȱ ¤¤ȱ
·££ÿȱæȱûȱã·æȱ£··ȱæ··ǯ

¤à
ȱǯȱøǰȱȱ£ã££ȱȱȱ£àȱ£· ŘŚǰȱȱ
ȱȱȱ£ǯ ȱ¤àȱûǰȱ¢ȱȱ£ȱ£ȱ
£æǯȱ £ȱ øȱ £ȱ ¤£¤ȱ £·¤¤ȱ ȱ ·¢ȱ ȱ
£ààǰȱ £ȱ ¢æȱ àȱ ǯ Řś £ȱ û¢·£·ȱ ·£·ȱ
¢ȱ ¤£ȱ ¤¤ȱ ¢£·ȱ ȱ ȱ ø¢øȱ ÿ·¢ȱ ·ȱ
¢ȱ ¢·ȱ ¤àȱ £ȱ £ã£ǰȱ £ȱ ¢£·ȱ ȱ ¢ȱ
·ȱàȱ·æȱ¤ǯȱ£ȱæ·£Çæȱû·ǰȱ £ȱæ·£Çæȱû·Ȭ
ȱ ȱ ¤ȱ æȱ ¢£¤ȱ ¤ȱ ȱ ·¢ǰȱ n¤ȱ¤ȱȱǯȱøȱ·£·¢ȱã£ûǰȱȱǯȱǮã··Ȅȱàǯ
ȱ £ȱ øÇ¤ȱ ȱ ã£æȱ ·ȱ ¤¢ȱ ǰȱ nȱ £¤ȱ ȱ £àȱ æȱ ¤àȱ ǯȱ £ȱ ȱ ¢ȱ a£ǰȱ ûæȱ ·¤ȱ ¤¤ȱ ¤ȱ ȱ ¤ȱ ȱ ǯȱ
¤ȱãȱøǯ

£·ȱ æǱȱ ȱ Çà¤ȱ ¤¤ȱ ¢Çàȱ ·ȱ ·£æȱ £·ȱ £ȱ øȱ ûæ¤¤ȱ
ã·¢ǯȱûæȱ£ǰ ŘŖŗşȦŘǯǰȱřŚǯȱǯ
Řś
àȱ¤¢ȱ£ȱ£ȱ·¢ȱæȱ£ȱû¢·£ȱÇ£ǰȱ£ȱȱàȱ£ȱæȱ£ûȬ
ȱ ȱ ȱ ã·ȱ æ·ǯȱ ¤ȱ àȱ ¤¢Ǳȱ ·¤¢ȱ ¢£·ȱ £ȱ øȱ ûæ¤¤ȱ
ã·¢£ǯȱû¢ȱ£ǰ ŘŖŗŞȦřǯǰ ŝŗǯȱǯȱ£·ȱ£ȱû¢·£·ǰȱȱȱ¢£àȱà¤
£·ȱø¢££ȱ£·ȱ æǯȱ¤ȱ£·ȱ æǱȱǯȱǯȱřŚǯȱǯ
ŘŚ

156

BARABÁS ANDREA TÜNDE – FARKAS KRISZTINA – KISS ANNA

Az új Be. egyes meghatározó jogintézményei
ȱ·ȱ£Çàȱæã·ǰȱ¤¤¢Ç¤ǰȱ-¢£ÿÇ·

ȱ¤ȱ¤ȱȱ£ȱãæȱû··ȱø¢££ǰȱȱȱ
akarja ·ȱȱÿã£·ȱ·¢ȱã£û·ǰȱ£ȱãæǰȱ£ȱ¤£ȱ·ȱȱã£ã·ȱt£¤¤ȱ ǯȱ ȱ ȱ ·ȱ £ȱ ¤£Ȧ·ȱ ȱ ¢£·ȱ £àȱ £ã£ȱ
ȱȱ£ȱ¤¤ȱȱȱã·¢£ààǰȱ¢ȱȱûæ¤¤ȱ·£ȱæ sze·¢ȱ¤ȱ£¤£¤¤ȱ¢¤ȱǰȱÇ·ȱã£t·ǯȱ£ȱ¤ȱȱàȱǰȱ¢ȱȱûæ¤¤ȱ·¢ȱ·ȱ¢ȱ¢ǰȱ
ȱ ȱ Ç¢ȱ £Çàȱ £ȱ £¤£¤¤ȱ ÿãæ··ǯȱ ȱ ûæ¤¤àȱ
£ààȱŘŖŗŝǯȱ·ȱǯȱã·¢ȱǻǯǼȱ£¤ȱø¤ȱ£ǰȱã£ȱȱ¤ȱ·z·¢ȱȱæȱàÇǯȱȱ¤àȱ¤ȱȱã·¢£àȱûããȱ¢ȱ
Çȱȱÿ·¢ȱ·ȱ£ȱ··ǰȱȱ··¢Ç··ǯȱlȱȱ¤£¤ȱæȱ£ààȱ£ȱ¤¤ȱ·¢¤ȱ·ǰȱæ£ÿ··ȱȱÇȬ
¤ȱǯȱȱ¤¢ȱ£ȱààȱ¤ȱ·£·¢ǰȱȱã£Çæȱ¤¤ǰȱ£ȱ
¢£·ȱ·ȱȱûãȱ¤¤àȱ£¤¢ȱÇȱȱȱ¢ȱȱǯ-ǯ

æ£à
ȱûæ¤¤àȱ£ààȱŘŖŗŝǯȱ·ȱǯȱã·¢ȱǻǯǼȱ£¤ȱø¤ȱ£ǰȱ
ȱ ȱ ¤ȱ ·£·¢ȱ ȱ æȱ ··ȱ àÇǯȱ ȱ ǯȱ
ŘŖŗŞǯȱ øȱ ŗ-·ȱ ȱ £ȱ ȱ ȱ £ãȱ ·ȱ ¤¢ǰȱ ·ȱ ȱ
£ȱ ¤ȱ ·ȱ ·ȱ ·ȱ ·ȱ ûȱ ȱ ãȱ ã·¢ 1ǰȱ ¤¤ȱ £¤ȱ ǰȱ
Ç¤ȱ ·ȱ ¤ȱ ¤ȱ ȱ àÇȱ ȱ ûæ¤¤ȱ ·ȱ ȱ ȱ £ȱ
¢ȱ·£·¢ǯȱ

ŘŖŗŝǯȱ·ȱ ǯȱǯȱ ûæ¤¤àȱ£ààȱŘŖŗŝǯȱ·ȱǯȱã·¢ȱ¤¢···ȱã£Ȭ
£ûæȱ ¢ȱ ã·¢ȱ àÇ¤¤àǲȱ  ŘŖŗşǯȱ ·ȱ  ǯȱ ǯȱ £ȱ ¢ȱ ã·¢ȱ £ȱ
¢øȱ ¤¤ȱ ȱ ¤¤ȱ ··ȱ ã£ûæȱ àÇ¤¤àǲȱ ȱ ŘŖŘŖǯȱ ·ȱ
 ǯȱǯȱ £·¢¢£ȱ£ÿ··ȱã£ûæȱ¤ȱ£¤¢àȱ·ȱȱ¤¤¢û¢ȱ
·£û·æǲȱȱŘŖŘŖǯȱ·ȱ ǯȱǯȱȱûæ¤¤àȱ£ààȱã·¢ȱ·ȱ¤ȱààȱãȬ
·¢ȱ àÇ¤¤àǲȱ  ŘŖŘŖǯȱ ·ȱ ǯȱ ǯ ȱ ÿ·¢ȱ £ȱ ¤ǰȱ ȱ ·Çȱ
·Ç·ȱ¤ȱÇȱ¢Çȱæǲȱ ŘŖŘŖǯȱ·ȱǯȱǯȱȱãã£ø¤ȱȱ¤ÇȬ
¤ȱ ¤¤ȱ ã£ûæȱ £··ȱ £û·ȱ ··ȱ £û·ȱ ¢ȱ ã·¢ȱ
àÇ¤¤àǲȱȱŘŖŘŖǯȱ·ȱǯȱǯȱ£ȱ¢ȱ£¤û¢ȱ¤¢øȱã·¢ȱàÇ¤¤àǯ
1
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¤ȱȱûȱ– ȱ £ȱ– ȱ

ȱ¤¢ȱ£ȱã£ûȱ¤ȱûȱȱȱ·ȱȱǱȱȱã£Çæȱ¤¤
ǻ¤àǼǰȱ£ ¢£·ȱ·ȱȱûãȱ¤¤àǯ
A ¤àȱȱøȱ·£·¢ȱ¢£¤ǯȱŘŖŖŝȱàȱÿãȱȱ
ã£Çæȱ ¤¤ȱ £·ǰȱ Çȱ ȱ ûæû¢ȱ ã£ûȱ ·ȱ
ȱ ¢£··ǰȱ ȱ ·ȱ ···ȱ ·ȱ £ȱ ãæȱ ¤àȱ æȱ
·¤ȱ ··¢ȱ ¤¤ǯȱ ȱ ¤¢ȱ æȱ ·£·ȱ ȱ æ·ȱ æ··ȱ
ȱȱȱ¤ȱ·ȱ£¤ȱû·ǰȱȱȱ¤ȱȬ
£¤¢ȱ·ȱ£ȱ¤£¤ǰȱûããȱȱ£ȱøȱûæ¤¤ȱã·¢ȱ
£·ǯ
£ȱ¢£·ȱȱǯȱ¢ȱ¤£àȱøÇ¤ǯȱȱ¤¢ȱȱ£àȱ·£ȱ
£ȱȱ£ȱ¤ȱǯȱȱ·£·¢ȱȱȱ¢ȱ·ȱ
àȱ ·æȱ ¤ǰȱ ȱ ¤ȱ ȱ Çȱ ȱ £·ȱ ãÿȱ Ȭ
£¤ȱæ··ǯ
A ûãȱ ¤¤àȱ £àȱ ·£ȱ ȱ ·£·¢ȱ ¤¤ȱ øȱ ȱ
·ã£ȱ¢¤ȱûȱ··ȱȱ¢£ȱ¤£ȱǯ

ã£Çæȱ¤¤ȱ– ¤à
ȱ ¤à ȱ ȱ ¢¤Çàȱ à£ȱ ¢ȱ ȱ ¤ǰȱ
¢ȱ £æȱ ǰȱ ¢ȱ ¢æȱ £ȱ ·ǯȱ ȱ ûæȬ
û¢ȱ¤ȱÇàȱÇ·£·æȱàȱ·ȱ··ȱ£ȱ¤àȱ£ȱ¢ûȱȱȱȱ£ȱŗşŝŖ-ȱ·ǯȱŗşŝŞ-ȱ£ȱ¤Ȭ
£–ãæ-···ȱ àȱ ¤·ȱ ȱ ¤¤ǯȱ ŗşŝş-ȱ ȱ
ȱ ȱ £ȱ ǰȱ æ£ãȱ ȱ øȱ ȱ £··ǯȱ ȱ
ȱ ·¢·ȱ £ȱ ãæȱ ¤Çȱ ȱ ¤ ȱ
¤àȱà-£ǯ
ȱ ¤àȱ ··¢ȱ ȱ ÿ·¢ȱ ¤ȱ ·ãȱ ȱ
ø¢ȱÇȱǰȱ¢ȱ£ȱ£¢£ȱȱ¤ǰȱ·ȱ£ȱ·ȱȱ
Ǯ¢£··Ȅȱ¤Çȱ¢ȱȱ·ȱȱø¢ǰȱ¢ȱ£ȱȱ
£¤¤ȱ Ǯȱ æȱ ¤ȱ ¤ȱ Ȅǰȱ Çȱ ££ȱ ȱ ·ȱ
¤ȱ £¤à¤ȱ û··ǰȱ ·ȱ ¤ȱ £ȱ ãæȱ £Ȭ
£··ȱȱã£ã·ǯȱ
ȱ ¤àȱ ¤ȱ ȱ ÿ·¢ȱ ·ȱ ·ȱ ãæȱ ã£ãȱ ·ãæȱ
ã·ȱ ¤¤ȱ àǰȱ ¢ȱ ȱ ȱ £ȱ £ȱ ¤ȱ £ȱ ¤£ȱ ¢ȱ
ûȱ ¤ȱ ȱ ¤ȱ ·ȱ ··ȱ à¤£ǰȱ ·ȱ ȱ ãȬ
£·ȱ·£ȱ ¢ȱ ·£·ȱûȱ£ȱȱ¤ȱ¢·b-

ŗśŞ

£ȱøȱǯȱ¢ȱ¤£àȱ·£·¢

·ȱȱ£¤ȱæ·ȱ¤ȱã£·¢ȱàǯȱȱȱãȬ
£ãȱ¢£·ȱã£ÇæȱÇ··ȱ£ǯ Ř

Mediáció Magyarországon
¢£¤ȱŘŖŖŝǯȱ¤ȱŗǯȱàȱ£àȱȱã£Çæȱ¤¤ǰȱ¢ȱ¤ȱ
·ȱ¤àȱȱûæû¢ǯ 3 ȱ£ȱȱæ·ǰȱ¢ȱȱŘŖŖŜǯȱ·ȱ
 ǯȱã·¢ȱãȱȱàÇȱȱûæ¤¤ȱã·¢ȱǻ·ȱǯ 4Ǽǰȱ·ȱøȱ
ûæ·ȱ£ûæȱ·ȱȱȱȱûæȱã·¢ã¢ȱǻ·ȱ
ǯ 5Ǽȱȱ·¢ȱ¤¤ǰȱ¢ȱ£·ȱȱ¤àȱ·ȱǯ
A ã£Ç·ȱȱ¤ȱ·¢ȱ£¤¢ǰȱ¢ȱȱûæ£¤Ȭ
¢£¤ȱȱ·ûȱÇæǰȱȱûæû¢ȱ£àȱã£Çæȱ
·¢·æȱ£ààȱŘŖŖŜǯȱ·ȱ ǯȱã·¢ȱǻǯǼǰ ¢ȱȱã£Çæȱ·¢Ȭ
··ǰȱǰȱ·ȱ¤ȱ£ȱààȱ¢ȱ··ȱ£¤¢££ǯȱȱ
£ȱȱûæ- ǻȱŘŖŗŚ-æȱȱ£¤¢··Ǽȱû¢ȱ¢ȱã£Çæȱ
¤¤ȱ£ȱȱȱ·£ȱ¤àȱû¢æȱ¤ȱȱ¤·ǯȱ
ǰȱ ȱ ££ȱ ¤¤ȱ ¢¤ȱ ȱ ¤ȱ ȱ æ¤ȱ ·ȱ ¢ȱ
¤¢ȱȱã£ãȱ¤¤ȱȱǰȱȱ¢ȱ¢·ȱ·ȱ
ȱæ¤ȱȱ¤¢ȱ¢¤û¢ȱ·ȱ£¤û¢ȱæ£¤¢¤ǰȱȱȱ
¢·ȱ ȱ à¤ȱ æ£¤¢ǯȱ ȱ ¤àȱ û¢æȱ ·¢·ȱ £ȱ
¤¢Ç¤¤·ȱ £ȱ £¤û¢-£ȱ æǰȱ ȱ £ȱ ¤¢Çàȱ ããȱ £ȱ
£¤û¢ȱ·ȱæȱ¤¤ȱ¢ǯ
ȱ¢£¤ȱ¢ȱŘŖŖŝ-ȱàÇ¤ȱà Ŝ û¢·ȱȱ¤tȱ ã£Çæ·ǰȱ ¢ȱ ·£·ȱ £ȱ ·£ǰȱ ·ȱ ûȱ ȱ ã£Ȭ
Çæȱ ·¢£·ǯȱ £ȱ ¤¤ȱ û¢·ȱ ·ȱ ȱ ¢£ǰȱ ȱ ¤àȱ
ã£Çæȱ·ǯ
ȱ¤àȱ·æȱ£¤¢£¤ȱ£ȱøȱÇ£ȱ·ȱ¢ȱǰȱ·ȱ
ø¢ȱÿǰȱȱàȱÇȱÇ¤ȱȱææȱæ·ȱ£¤¤ǯ
ȱ ûæȱ ã·¢ã¢æȱ £ààȱ ŘŖŗŘǯȱ ·ȱ ǯȱ ã·¢ȱ ǻǯǼȱ ¤ȱ ¤Ȭ
£ȱ ȱ ·¢ȱ ¤¤ȱ ¢ǰȱ ·ȱ £à¤ȱ ãȱ ȱ £·ȱ ǽǯȱ
¤ȱǯȱûǱȱããȱ¢ȱ¢£·ǵȱ¤àȱ·ȱ¤ȱÇȱ£àȱà¤ǯ KJK£ãǰȱǰȱŘŖŖŚ
3
ȱȱÇǰȱ¢ȱ¤àȱȱȱûæû¢ȱûȱȱ¢£¤Ȭ
ǯȱA¢ȱ·¤ȱ¤ȱ·ȱ¤ȱ¤ȱȱ¤¤ȱ¤ȱ¤ȱæ·ȱ¤ȱȱ
¤àȱ £¤ǰȱ ¢ȱ ã··æȱ ȱ ȱ Ç¤ȱ æȱ ȱ ȱ ¢t£ȱǯ
4
ŗşşŞǯȱ·ȱ ǯȱã·¢ȱȱûæ¤¤àǯ
5 ŗşŝŞǯȱ·ȱ ǯȱã·¢ȱȱûæȱã·¢ã¢æǯ
Ŝ
ŘŖŖŝǯȱ·ȱ ǯȱǯȱřǯȱȗǯ
Ř

ŗśş

¤ȱȱûȱ– ȱ £ȱ– ȱ

ŘşǯȱȗȱǻřǼȱǯǾǯȱȱ£ȱȱã·¢ȱ¤£ǰȱ £ȱ·ǰȱȱ··ȱ·ȱ£ȱ
·£·ȱǰȱ£ȱȱ£¤ȱǰȱ£ȱȱ·à¤ȱ·ȱ¢ȱȬ
æȱȱǰȱȱã£·ǰȱȱ¢ȱǰȱȱ ȱ£ȱȱ
ȱ ··ǰȱ ·Ȧ¢ȱ ¤ȱ ··ȱ ȱ ø¢ȱ ûæȱ ÿȱ
ã·ȱ ·ȱ ȱ ¢ǯȱ ȱ ȱ ã·¢ȱ ¤ȱ £ȱ ȱ
¤¢ȱ ȱ ã£Çæȱ ¤¤ǰȱ Ǯȱ £ȱ ǻŗǼȱ £·ȱ ¤£ȱ ÿk·¢ȱ £ȱã£ûæǰȱ¢ȱ£ȱ¤àȱ¤ȱǻȱø¢ȱ û·ȱ
·ȱ ¢Ǽȱ ÿ·¢ȱ ȱ àǯȱ ¤¤ȱ ǰȱ ¢ȱ ¢ȱ eǰȱȱȱ·ǰȱȱ£ȱû¢·£ȱÇ¤ȱǰȱ£ȱû¢·£ȱ¢ȱ¤¤lȱ à¤ȱ ǻ¢£à·ǰȱ ã¢£·Ǽȱ ȱ ûȱ £Çàǰȱ ·ȱ
ã£Çæȱ¤¤ȱȱ¢ǯȄȱ ££ȱ ȱ ã£Ç·ȱ£¤¤ȱæȬ
·ȱȱȱȱ¢ǯ
ȱã·¢ȱ£ȱ£¤àȱȱȱÿ·¢ȱ·ǰȱȱ£ȱȬ
ãæȱ £·¢·ȱ ǰȱ ¢ȱ ·ȱ ·ȱ ȱ £àȱ ȱ
¤àǯ
ȱæȱû¢ȱ·¢ȱã£Ç·ȱ·ǰȱȱ£ȱãæȱûtæ·ȱ £ÿǰȱ £ȱ û¢·£ȱ £ȱ ¤¤ȱ £ûǰȱ ¤ȱ ȱ ȱ
¤ȱǯȱȱ¤ȱ·ȱȱȱàȱû·ȱ¢ȱ·¢ȱ
·ȱ£ȱû¢·£ȱ£ȱ¤¤ȱû£ǰȱȱȱ¢øÇȱȱÇ·ȱ£Ȭ
ǰȱȱ·ȱȱ£ȱǯȱ ȱ£ȱæȱÿ·¢ȱ¤ȱ··ȱø¢Ȭ
ǰȱ¤ȱãȱ··ȱȱø¢ȱûæǰȱ·ȱ£ȱ¢·ȱã·¢ȱ·Ȭ
ȱ ȱ ¤ǰȱ ȱ ȱ ȱ ã£Çæȱ ¤¤ȱ ·¢ȱ £¤¤¤ȱ
ãæȱȱû·ȱ¤ȱ¢Çæǯȱȱøȱ·ȱ¢·ȱ£ȱ
ã·ȱ û·ȱ ·ȱ ȱ ·ȱ æȱ ¤ ǻǯȱ ŗŖŝǯȱ ȗǼǯȱ ȱ ǰȱ
¢ȱȱ·¢ȱ¤¤ȱ·£·¢ȱȱ¤£àȱȱ¢ȱÿȱ
à¤·ǰȱ ·ȱ £¤àȱ ȱ ȱ ¢ǰȱ ȱ ȱ ȱ ·ǰȱ ȱ £ȱ ãæȱ
¢£ǰȱ¢ȱã£Çæȱ¤¤ȱûãȱǯ 7
ȱ·¢ȱ¤¤ȱ··¢û··ȱȱȱ£æȱȱûæȬ
¤¤ȱǯȱ£ȱøȱûæ¤¤ȱã·¢ȱ– ȱ£Çȱ£ȱ£ȱ–
¤ȱ ¢ȱ ȱ ¤àȱ £à¤¤ȱ ȱ ûæû¢ǯȱ A ã£Çæȱ

àȱ¤àȱȱȱã·¢£àȱ£¤·ȱȱã£Ç·ȱ£¤¤ȱæÇ··ȱȱûeæ¤¤ȱ Çûȱ ǯȱ ȱ ȱ ȱ £ȱ øȱ ·ȱ ·ȱ øȱ ûȱ ¤ȱ ȱ ¤àȱ
£¤¤ǯȱ£ȱ¢ȱȱ£¤¢··ȱã·¢ȱàÇ¤ǰȱȱ¤ȱŘŖŗŚǯȱ¤ȱŗ·æȱȱ£¤¢··ȱ¤¤ȱȱ£àȱȱã£Çæȱ¤¤ǯȱȱ¤£ȱȱ
¤àȱ æ··ȱ £ȱ øȱ û·-·¤ȱ à¡ȱ ǰȱ ȱ ȱ ŗŝŗǯȱ ȗȱ ǻŗǼȱ £·ȱ
£ȱ Ǯȱ ¢ȱãȱ¢àȱ £ȱ Ç·ȱ ¤ȱ Ç·ȱ ··ȱ àÇȱ ¢··ȱ
ȱ ȱ ¤¤ȱ £ûǰȱ ȱ ¢Ç·ȱ ·¤¤ȱ û£ǰȱ ȱ £ȱ Ç·ȱ ã£Çæȱ
¤¤ȱ£ȱ·£Ȅǯ ¤ȱ£ȱ£¢ȱȱ··ȱǰȱ¤ȱ·ȱ·¢ȱǯȱ
7

ŗŜŖ

£ȱøȱǯȱ¢ȱ¤£àȱ·£·¢

¤¤ȱ·æȱȱ¤£¤ȱ– ȱã·¢ȱ¤ȱ£ȱ – £ǰȱ¢ȱ
£à¤ȱ ¤ȱ ȱ ·¢ȱ ¤¤ȱ ¢ȱ ȱ ûæ·ȱ
£ûæȱ ¤ȱ ·æǯȱ ȱ ã£Çæȱ ¤¤ȱ ¢ȱ ȱ ûȱ ¤ǰȱ ȱ
¢£¤ȱ¢¤ȱ£àȱû£·ȱǰȱ·ȱø¢ȱÿe·¢ǰȱȱȱ¤¢ȱǯ-ȱȱÿ·¢ȱȬ
ȱmás ÿ·¢ȱȱȱæ·ȱ£ȱ£ȱ·£·¢ȱ£¤¤ǯȱA
£ȱ·ȱȱȱȱ·ȱ·£·ȱã·æȱà¤·ȱ·ȱȱ¢øÇȱȬ
¤¤ȱ£æȱ¤£¤ǯȱȱàÇ¤ ȱ·ȱ£ȱ¢ȱȱ£eæȱ¤ǰȱ¢ȱȱûæ·ȱ£ÿ··ǰȱȱȱû·ȱ¤ȱ
¢Ç··ȱȱûȱȱȱø¢ȱÿ·¢ȱ·ǯȱȱ¤£Ȭ
¤ȱ·¢·ȱ·æ·ȱ ¤ȱȱã£Çæȱ¤¤ȱ ȱ¤¤ȱ ¤¤ȱ
·ȱ ǰȱ ¤ȱ ȱ ȱ ø¢ȱ ÿ·¢ȱ ·ȱ ȱ ¢ȱ
à¤·ǰȱȱ¤¤ȱȱ¤£ȱÿȱ·ȱ··ÿȱû·Ȭ
·ȱ·ǯȱȱã·¢ȱ£ȱȱæ£ȱȱã£Çæȱ¤¤ȱ¤¢ȱ
ǰȱ ¢ȱ ȱ ȱ ·ȱ àȱã·ȱ ǰȱ ȱ à¤·ȱ à£ÇȬ
ÿÇ·ȱ ·ȱ ûȱ ǰȱ ·ȱ ¢ȱ ȱ £·¢ȱ ȱ ·ȱ ȱ
û·ȱ£¤¤ȱȱ¢ȱ£ȱ¤¤ȱ¢¤¤ȱæ£··ǯ Ş
ȱ æ·ȱ £¤¤ȱ ¤ȱ æã··ȱ ·££¤ȱ ȱ ǯȱ àǰȱ
ŘŖŘŖ-ȱ àÇ¤ ş £ȱ ¤£¤ǰȱ ¢ȱ ·£ȱ £ȱ ȱ
-£¤ȱ·ȱȱ·ȱ¤¢¤ȱȱã£Çæȱ¤¤ȱȱǽŚśǯȱȗȱǻśǼȱ·ȱŚŞǯȱ
ȗȱ ǻŗǼȱ ǯǾǰȱ ¤·£ȱ ȱ ȱ ·æȱ ££¤¤àȱ ¢£ȱ £û···ȱ ȱ
ã£eÇæȱ¤¤ȱÇ¤¤¤ȱǻŗşŜǯȱȗǼǯȱ
£ȱ¤ȱ£ǱȱǮȱã£Çæȱ¤¤ȱÇà¤ȱȱæȱã·ȱ·ȱ
£·¢ȱ£æȱȱ£ȱǰȱ¢ȱȱ¢øÇȱȱ££¤¤¤ȱ·ȱ
Ç¤¢£¤ȱ ȱ ȱ ã¤àǰȱ £·¢ȱ ¤£¤¤àȱ ¢ȱ ǰȱ
amineȱ ¤ȱ ǰȱ ¢ȱ ȱ ·æȱ ¢£¤ȱ ¤¢ȱ ȱ ··ȱ ȱ ȱ £ȱ
·ȱ ¤¢ǯȄ ŗŖ £ȱ Çȱ ȱ ¢øÇȱ £¤·¤ȱ ã£ȱ ··¢ȱ
¤¤ǰȱ·ȱ£ȱȱ·æȱ¤ȱû··ȱǯȱȱ¤¢ȱ£¤¢£¤Ȭ
ȱ £ȱ ¢ȱ ¢£ÿ àȱ ¤ȱ ǰȱ ¢ȱ ȱ ·æȱ ȱ £ȱ Çt¤¢£¤ǰȱȱȱ££¤¤¤ȱ¢ȱã£ûǯȱ¢ǰȱã£ȱȱ·æȱ
££¤¤¤ȱã¤ȱȱàȱȱ¢øÇȱ££¤¤¤¤ǰȱ£ȱ
·ȱ ȱ ȱ ·ȱ ãû·¢ȱ û¢·£·ȱ ··ȱ ·ǰȱ ¢ȱ

A ŘŖŗŝǯȱ·ȱǯȱã·¢ȱ¤ȱȱûæ¤¤àǯ
ŘŖŘŖǯȱ ·ȱ  ǯȱ ã·¢ȱ ȱ ûæ¤¤àȱ £ààȱ ã·¢ȱ ·ȱ ¤ȱ ààȱ ã·¢ȱ
àÇ¤¤àǯ
ŗŖ ŘŖŘŖǯȱ ·ȱ 
ǯȱ ã·¢ȱ ȱ ûæ¤¤àȱ £ààȱ ã·¢ȱ ·ȱ ¤ȱ ààȱ ã·¢ȱ
àÇ¤¤àǯ
Ş
ş

ŗŜŗ

¤ȱȱûȱ– ȱ £ȱ– ȱ

¢ȱȱ¢øÇȱȱ¢·ÿǰȱø¢ȱ£ȱȱ·æȱã£Ç··ȱȱ
ȱ£ȱ¤¤ǯ 11

A magyarországi gyakorlat
ȱ¤àȱ£¤ȱã·ȱ¢£¤ǯȱȱȱ£ȱ
ȱ£ ŗŘ ¤ȱ£ȱ£¤ȱæȱ··ȱ£ȱã£ȱ·ȱãȱȱ¢ȱ
£¤£·¤ȱ·ȱȱã£Ç·ǰȱãȱȱ·£-·¢£¤£ȱã£Çæȱ¤¤ȱ
¢ȱ ȱ £ȱ £¤û¢ȱ ǯȱ £ȱ û¢ȱ æȱ ·£·ȱ ȱ ·ȱ ȱ
Çà¤ȱ ¤ȱ ¤àǰȱ ¢ȱ ȱ £¤ȱ £ȱ £·ǰȱ
¢ȱ¢ȱàȱ£ȱæȱæǯȱȱ·ȱȱȱ·ȱȱ
£ȱ £Çȱ £ȱ ££ǰȱ ȱ æȱ £ææȱ Ȭ
¢ȱȱ£ȱû¢ȱ£¤ǯȱȱ·æȱȱ·ȱ¢ȱ¢Ȭ
·ÿȱ£ȱû¢·£ȱ£·¢£·ȱ·ȱ£ȱǰȱ·ȱ£ȱû¢ȱã·ȱ
¤ȱ ȱ ££ȱ æȱ ǯȱ £ȱ ¢ȱ ££ȱ ȱ ã·¢£àȱ
ǰȱ¢ȱ Çà¤ȱ££ȱȱ ȱȱã£Çæȱ¤¤ǰȱ
ȱȱ¤ȱû¢·£·ȱ££ȱȱ¢ȱȱǰȱ¤ȱȱȱȱ
ȱûȱǯ 13 ȱȱûæ¤¤ȱ£¤¢ȱ£ȱȱ£¤·ȱ£ÇȬ
·ȱ··ȱŘŖŗŝ-ǯ
ȱ ¤àȱ ¤¤ȱ ·ȱ ·ȱ ǰȱ ¢ȱ ŘŖŖŝȱ ·ȱ ŘŖŗŞȱ ã£ãȱ
śŖ ŝşşȱûæû¢ȱȱȱã£Çæȱ¤¤ǯ 14 ȱȱã£ȱæ£Ȭ
ȱ £·ûǰȱ £ȱ ¤ǰȱ ¢ȱ ŘŖŗŜȱ ·ȱ ŘŖŗŞȱ ã£ãȱ £ȱ ·ȱ û¢ȱ
ȱ æǰȱ ȱ ȱ ȱ £ǰȱ æȱ ·¢£ȱ ãûȱ ȱ £ȱ øȱ
û¢ȱ£¤ǯ 15 £ȱȱ¢ȱ£¤£·¤ȱ¤ȱȱæȱøȱãȬ
æȱȱ·£ȱ£ȱ¤¤ǰȱÇȱȱǯȱÇ£ȱ£¤£·ȱȱ£ȱãeæȱøǯȱæȱã·ȱ£ȱȱ£æȱ¤ȱȱȱȱ
ã£·ǰȱȱ¢ȱȱ·ȱȱ¤¢ȱ£ȱ·ǰȱȱ··ȱ·ȱ·£·ȱ
ȱ ·¢ȱ ã·æȱ ûȱ ǰȱ Çȱ ȱ ø¤ȱ ȱ ã£·ȱ
11 ·æȱ æ£æȱ ¤ȱ ȱ ûæ¤¤àȱ £ààȱ ã·¢ȱ ·ȱ ¤ȱ ààȱ ã·Ȭ
¢ȱàÇ¤¤àȱ£ààȱŘŖŘŖǯȱ·ȱ ǯȱã·¢£ǯ
ŗŘ £ȱ¢·ȱ¢£àȱà¤ȱ·ȱt¢·£·ȱÿû¢ȱ£ȱǻtǼȱȱ¤ǯ
13 ¤·ȱãæǰȱȱȱã£Çæȱ¤¤ȱ¢¤¤ȱ¢ȱǰȱȱ£ȱû¢·£ȱȱ
ȱ£ȱû¢ȱã£Çæȱ¤¤ǰȱȱÇà¤ȱȱ¤ȱ·£Ç··ȱ¢ÿȱ¤·£ȱ
 ¤ǰȱȱ·æȱ·ȱȱ·ȱȱã£Çæȱ¤¤ȱ¤ȱÇ¤¢ȱ··ȱæ·Ȭ
·æȱ·ȱȱã£Çæȱ¤¤ȱã£·¢æǯȱȱ øȱȱŘŖŗŘǯȱ·ȱǯȱã·¢ȱ·ȱ£ȱŗşşŞǯȱ·ȱ
 ǯȱ ã·¢ȱ ã£Çæȱ ¤¤ȱ £àȱ ¢ȱ £·ȱ ·£··æȱ £ààȱ řǯȱ  ȱ
··¢ȱǻȱ¤Ǳȱřǯȱ Ǽǯ
14
ǱȦȦ£¢ǯ¢ǯȦ£----£¢¢
15
£ȱtȱȱ¤ǯ

ŗŜŘ

£ȱøȱǯȱ¢ȱ¤£àȱ·£·¢

ÿ·¢ȱã·ȱ– ¢¤àȱ·ȱ¤¤ȱȱ– ȱ¤ȱ
ȱ æȱ ã£Ç·ǯȱ ȱ ȱ Çȱ £ȱ ǰȱ ¢ȱ ŘŖŗśȱ àȱ ȱ £¤¢··ȱ
û¢ȱ£ȱã£Ç·ȱ£¤ȱȱȱ·£ȱ¢¤ǯ
£ȱ ¤¤ȱ ·¢·ȱ ȱ £æȱ ȱ àǰȱ ûæû¢Ȭ
ȱȱ£ȱû¢ȱŞŖ-Şśȱ£¤£·¤ȱȱȱ¤¤ȱãǰȱÇȱȱ
ããȱ¤¤ȱŞś-şŖȱ£¤£·¤ȱÇǯȱ£¤¢··ȱû¢ȱ
ŘŖŗŚ–ŘŖŗŞȱã£ãȱŗŖ şŚŜȱȱûȱȱã£Çæȱ¤¤ǰȱȱȱ£ȱ
û¢ȱśŖ-ŜŖȱ£¤£·¤ȱããȱ¤¤ȱȱǰȱ·ȱȱ¤¤ȱ
ãȱȱşŖȱ£¤£·¤ȱÇ·ǯ ŗŜ

A mediáció értékelése
ȱ¢ȱûæ¤¤ȱȱȱ£ȱ£àȱ£ȱû£ǰȱȱ·Ȭ
¢ȱ ÿã·ȱ ·ǰȱ ȱ Çæ··ȱ £¤ȱ ¤ȱ ȱ ûæȱ
£¤£¤¤ȱã·¢··ȱ¤ǯ 17 £ȱ·£ȱȱȱ£Ȭ
·¤£¤ȱã£ãæǰȱȱ£ȱǰȱ¢ȱ£ȱ¤ȱæȱ£Ȭ
ǰȱ ·ȱ ȱ ȱ Ç¤ȱ ȱ ÿã£·ȱ æ·£ȱ ·¤ǯȱ ¢ȱ
£ȱ··ȱ£ȱǰȱ¢ȱ££ȱ¢ÿȱ¢ȱȱȱȱ·tȱ·¢ȱ··¢Ç·· ·ȱȱ£¤¤ȱàȱà¤·ǰȱ¢ȱn·ȱûã£æǯ
£ǰȱ¢ȱ£ȱȱ ¤£¤ȱ ¢ȱæȱã·ǰȱ ȱȱ £¢Çȱbǰȱȱ£ȱàȱ¤ȱŘŖŗŞ-ȱøȱ¤¤¤ ŗŞ £û·ǯȱ¤ȱ£ȱȬ
ȱȱã£æȱ··¢ÿȱȱ¤ȱ·£·ǰȱȱæ·ȱȱǰȱ¢ȱ£ȱ
àȱ ¤¢ȱ ·ȱ ȱ ûæȱ £¤£¤¤ȱ £àȱ £eȱȱ£ȱ¤ȱȱ¢¤Çàȱ£¤£¤¤ȱ£··ǯ
ȱȱ¢£¤ȱ¢£ȱã£··ȱȱȱ·ǰȱ£ȱøȱǯǰȱȱȱ
àÇ¤ȱ·¢·ȱȱã£Ç·ȱ¢ȱ¤àȱæ·ȱȱ£ȱ¤¤ȱ
æǰȱ ££¤ȱ ··¢ǰȱ Çȱ ȱ Çà¤ȱ ¤¤àȱ ȱ ··ȱ £Ȭ
ȱ ȱ ¤àȱ – ¢ȱ ¤¢ȱ ¤ȱ £Çȱ £ã£ȱ – ·¢··ȱ
æ·ǯȱ ã£Çæȱ ¤¤ȱ Çà¤ȱ ££ȱ ȱ ȱ ûȱ

ǱȦȦ£¢ǯ¢ǯȦ£----£¢¢
17 ȱǱȱȱûæȱ£¤£¤¤ȱ£ȱ·¢¤¤ȱ¤ǯ Ǳȱ ã£ãȱ
ȱ– £ȱ ¤ȱ– ȱ¤£àȱ– ·¢ȱàȱǻ£ǯǼǱȱ àȱ– £àǯȱ
¡ àǰȱǰȱŘŖŖŜǰȱŜşŚǯȱǯ
ŗŞ
Tȱ ȱ ȦǻŘŖŗŞǼŞȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ȱ ȱ ¢ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ řȱ ȱ ŘŖŗŞȱ ȱ ȱ ŗřŘŜ ȱ ȱ ȱ
Ȃȱǯ
ŗŜ

ŗŜř

¤ȱȱûȱ– ȱ £ȱ– ȱ

ǰȱȱ£ȱ¢£·ȱǻ¤ȱȱã£æȱÇȱǼ ££ȱ£ȱȱàȱãe£·¤¤ǯȱȱà¤¤ȱ£ȱ·ȱ£ȱ·¢ǰȱ·ȱȱ·ȱ£ȱ
¢£·ȱ ¢ȱ ¤¢øȱ ¤ȱ ȱ ȱ ¢¤ȱ ¢ǯȱ ȱ æ·ȱ
·¢··ȱ ¢ȱ £ÿÇ·ȱ – £ȱ ȱ ¤ȱ £¤¢£¤ȱ –ǰȱ
·ȱȱ£ȱ-¤¤ȱŗŞǯȱ££¤ȱǰȱ¢ȱ£eȱ ȱ ¢¤Çàȱ £¤£¤¤ȱ „általánosan e·æȱ £¤¤Ȅ
ȱ ǰȱ ȱ £ȱ ǰȱ ¢ȱ ȱ Ǯûæȱ £¤£¤¤ȱ ¢ȱ ȱ
££¤ȱ££¤·æȄ ǻŜǯȱ·ȱŗşǯȱǼǯ
A¢ȱ£ȱæȱàȱ¤¢ȱàȱ£¤¢£¤ȱ·ȱ¤ȱ£æǯ
[£··ȱ··Ǳȱ¤ £ȱøȱǯȱ£·ȱæȱÇȱȱ¤àȱ
£¤¤ȱ £ȱ¢ȱǰȱ·ȱ££ȱ¤ȱ ȱ ·ȱ·ȱ£·ȱ
ãÿȱ··¢Çæ··ǰȱȱ¤ȱȱ– ȱã£Ç·ȱ·¢·ȱæȬ
··ȱ ȱ ¤·ȱ àȱ ¤£¤ȱ – ¤ȱ £ȱ ¤¤ȱ ¢Ç¤¤ȱ Çǰȱ ȱ
ã£ȱ·ǰȱȱ ·ȱ·ȱȱ ȱ£¤àȱȱ·ȱ·Ȭ
ȱÿǰȱûããȱ£ȱøȱ-¤¤ȱû·ǯ

Egyezség
ȱǯȱ¤à¤ȱ¢ȱæȱ£ààȱ£ȱ¤¤ȱ·¢¤ȱ·eǰȱ æ£ÿ··ȱ ȱ Ç¤ȱ ǯȱ ȱ £Ç¤ȱ ·· ȱ ¤àȱ
¤ȱ£¤ȱàÇ¤ȱ·ȱøÇ¤ȱȱûǯȱ£ȱã£ûȱæȱnæ·ÿȱ ȱ ȱ ¢ûÿã·ǰȱ ȱ ·ȱ £·ȱ ¤£¤ǰȱ ¢ȱ
¤£àȱ £ȱ ¤¤ȱ Ç¤ȱ ¤ǯȱ ȱ ȱ ãȱ £ȱ £ ¢£·ȱ
ø¤ȱ·ȱ£¤¢£¤ǯ
£ȱ £¤ȱ àȱ ·£ȱ ¤ȱ ŘŖŘŖ- ¢ȱ ¤ ŗş ·ȱ
ȱ ¤¤ȱ ǰȱ ¢ȱ ȱ ûæ¤¤ȱ ã·¢ȱ ¢ȱ øÇ¤ȱ ¢ȱ
¤ȱȱȱ¢ǰȱȱø¢ȱøÇ¤ȱ¢ȱȱ£ȱ¤Ȭ
¤ȱ æ£ÿ··ǯȱ ȱ ¤ȱ ¤¢¤ȱ £ȱ ¤¤ȱ æ£ÿ··ȱ ·£àǰȱ àȬ
·ȱ··ȱ·£·¢ȱ·£·ǰȱÇ¢ȱ– £ȱû¢·£·ȱ·£·ȱ¢ȱ
¤£ȱ¤¤ȱ¢£··ȱ·ȱ£ȱæ·£Çæȱû·ȱ¢ûȱ– ȱ¤ȱȱ
·£ȱȱȱǯȱǯȱ£ £ȱ¢£·ȱȱÿã·ȱ··æȱn·£·¢ȱ£¤ȱǯ
ȱ ¤¢ȱ ȱ ȱ ¤àȱ ȱ¢£¤ȱ¤ȱ ããȱ¢£·ȱ
·ȱ£ȱ¢£·ȱãæȱÇà¤ȱ¤¤ȱ¢ȱ£ȱȱǯ ŘŖ

ŗş
ŘŖ

ȱûæ¤¤ȱøÇ¤¤ȱ¤ȱ£ȱ¤¤ȱæ£ÿ·· Çÿȱ¤ǯȱ
ȱ¤ȱ·¢æȱ¤ȱ·£ȱ¢ȱȱãȱȱ £ȱ¤¢¤ǯ

ŗŜŚ

£ȱøȱǯȱ¢ȱ¤£àȱ·£·¢

ȱ ǯȱ ¢ȱ ¤ǰȱ ¤ȱ ¤¢ȱ øÇ¤ȱ £ȱ ¢£·ã·ȱ øȱ
£ǯ Řŗ ȱȱ¢ȱȱ¤àǰȱȱǯ-ȱ£àȱ¤¢ǰȱ
¢ȱȱ£ȱ££ȱȱ·¤ǯ ŘŘ ȱȱãȱ£ȱȱ¤¢ȱ
ǰȱ £ȱ £ȱ ¤¤ȱ ·¢¤¤ǰȱ ¢Ç¤¤ȱ £¤ȱ ·ûȱ ȱ
ȱȱãÿǯȱ£ȱ·£·¢ȱ·£ȱ£·ȱ£ȱȱ·ǰȱ£ȱ£ȱ
ãȱ ££æȱ ¤ȱ ·£ǯȱ £¤ȱ ȱ ȱ ¤àȱ ·ȱ Ç¤ȱ ȱ £ȱ
ȱ £àǰȱ ȱ ûæȱ ··æǰȱ ·¤àǰȱ £ȱ £ȱ
¤ȱȱ¤ȱȱǯȱ¤ȱãȱøǯȱȱã£æȱ·ȱ¤Ȭ
¢ȱȱȱ£ȱøÇ¤ǰȱȱ£¤ȱȱ£à
æȱ¤à ǯ

¤ȱ£æ
A ¢£¤ȱ¤ǰȱȱ¤·ȱæȱ£ȱû¢·£ǰȱȱȱ·ȱȱ·æȱȱÇà¤àȱ
ûûȱ¤ȱ¢£·ȱãȱ£ȱ¢£·ȱȱÿã·ȱ··æ £àȬ
àȱ£ȱ¤ǯȱȱàȱ£¤·ȱ£ȱ£ȱȱÇȱȱûãȱ¤¤Ȭ
·ȱ¤£ȱǰȱȱ£ȱ¤¤ȱ¤¤ȱ£¤¢ȱã£ȱ¢£ȱǰȱe£ȱ££ǰȱ¢ȱ£·ȱãǰȱ¤¢ȱÿ·¢ȱã·ȱ·ȱȱ
¤ȱ æ·ǯ Řř ȱ ǯȱ ȱ ȱ £ȱ ¢£·ȱ ·ȱ ¤¤ǰȱ £ȱ ȱ
£¤ȱ££ȱ£·ȱ£ȱû¢·£·ȱ£¤ǰȱ¢ȱ-ȱeæ·ȱ¤ǯ ŘŚ ¤ȱȱ££ȱ¤·ȱǰȱȱ£¤¤ȱ¢Ȭ
·ÿǰȱ ¢ȱ ·ȱ £ȱ £¤£ȱ ÿȱ ¤àǰȱ £ȱ ȱ ·¢¤¤ȱ ·ȱ
æÇ·ȱ ȱ ȱ ȱ ¤¢ǯȱ £ȱ ¢£·ȱ ã£æȱ ·ȱ ·ȱ ȱ
ȱȱǯȱ¤££ȱǯ

ȱ¤ȱ£·ȱȱ¤¢ȱàȱ£ȱæ·£Çæȱ¤¤ǯ
¤ȱãȱã£ãȱ ¤ȱȱ£·Ǳȱȱȱ¢ûÿã·ȱ£ȱ£ȱøȱûeæ¤¤ȱ ã·¢ǯȱ Ǳȱ ȱ £ȱ– ¢ȱ ȱ – ¤£ȱ £ȱ– £ȱ
ȱ– ¤ȱȱǻ£ǯǼǱȱtȱãȱǯȱ¢ȱȱ¢ȱ¤ȱŝŖǯȱ£û·¤ǯ £eȱ ¤¢¢ȱ - ·ȱ ¤¢ȱ ǰȱ £ǰȱ ŘŖŗŞǰȱ Řŝř–ŘŞŜǯȱ ǯǲ ¢ȱ
Ǳȱ ££¤ȱ ȱ £ȱ øȱ ûæ¤¤ȱ ã·¢ǯȱ Ǳȱ ¤ȱ ¤ȱ –
£ȱ¤ȱǻ£ǯǼǱȱ£¤ǰȱ£·¢·ǰȱ£ǯȱtȱãȱȱŜśȱ·ȱȱ à£ȱ
£·ǯȱ àȱ ȱ àǰȱ ǰȱ ŘŖŗŞǰȱ ŗŞŝ–ŗşśǯȱ ǯǲȱ ȱ Ǳȱ ¤ȱ ¢ȱ
àǯȱ Ǳȱ ààȱ ¢ã¢ȱ ǻ£ǯǼǱȱ àȱ ¤¢ȱ śŜǯ   ǰȱ ǰȱ ŘŖŗşǰȱ ŞŞ–
ŗŖŜǯȱ ǯǲȱ ¢ȱ Ǳȱ ¢£·ȱ ȱ ¢£¤ǯȱ ¢ȱ ·£ǰ ŘŖŘŖȦřǯǰȱ ŝş–Şşǯȱ ǯǲȱ ȱ
·Ǳȱ £ȱ ¢£·ǯȱ Ǳȱ ȱ ¤ȱ – ȱ àȱ – ȱ ·ȱ ǻ£ǯǼǱȱ ȱ ȱ ǯȱ
tȱãȱȱŝŖȱ·ȱàȱ·ȱ£·ǯ ȱ¢ȱ àǰȱǰȱŘŖŘŖǰȱŚřŗ–
ŚřŞǯȱǯȱǽŘŖŘŖǾǲȱȱ·Ǳȱ£ȱ¢£·ǯȱ¢ȱ¤¢ǰ ŘŖŘŖȦśǯǰȱŜŘş–ŜŚŚǯȱǯȱǽŘŖŘŖǾǯ
Řř
¤ȱȱŚŖŝǯȱȗ-£ǯ
ŘŚ ··ȱ ¤Ǳȱ ǯȱ £ǯȱ Ǳȱ ȱ ·ȱ ǻ£ǯǼǱȱ ¤ȱ ȱ ûæ¤¤ȱ ã·¢£ǯȱ
ȱ  ȱ ¢ǰȱǰȱŘŖŗŞǰȱŞŖŗǯȱǯ
Řŗ
ŘŘ

ŗŜś

¤ȱȱûȱ– ȱ £ȱ– ȱ

ȱȱǰȱ¢ȱ ¢ȱ£ȱ··ȱûȱǰȱ¢ȱ
ȱ ȱ ¤ȱ ȱ ¢£¤ȱ ¤ȱ ȱ ȱ ÿ·¢ȱ ã··ǰȱ Ç¢ȱ
¢£·ã·ȱȱûȱ ǯȱA¢ȱȱ à¤ȱ¢ûÿãæǰȱȬ
æȱ¢øÇȱ¤¤¢ȱ¢£ȱûǰȱȱ£ȱ ȱ¢øÇǰȱȱ£ȱ
¢£·ã·ȱ ȱ ûȱ ȱ æȱ ¤ǯ Řś ȱ àȱ ȱ
£ȱȱ·£·ǰȱ·ȱȱǯȱŘŖŘŖǯȱ·ȱ¤ȱàÇ¤ȱ¤ȱŘŖŘŗǯȱ¤ȱŗȱ¤¢ȱǰȱ¢ȱ£ ¢£·ã·ȱȱ¤¢ǰȱȱȱ¢øÇȬ
ȱ ȱ ÿ·¢ȱ ã··ȱ ǰȱ Ç¢ȱ ȱ £ȱ ¢£·ã·ȱ ¢Ȭ
ȱ Ç¤¤ǰȱ ȱ £ȱ ¢£·ã·ȱ ȱ ·ȱ £ǰȱ ¢ȱ £ȱ
¢£·ȱ¢ȱ¤¢ǰȱȱ·ȱ¤ȱȱ¢ǯ ŘŜ
ȱŘŖŘŖǯȱ·ȱȱȱȱàÇ¤ȱøȱãȱȱȱ¤£¤ȱ£ȱ
£ȱ¢£·ȱ£¤¢ǯȱ£ȱ¢£·ȱ¤¢¤ȱ·£æȱÇȱȱã·ȱ
æÇǰȱ Ç¢ȱ ·û·ǰȱ ȱ û·ȱ ¢ȱ ·£·ȱ ȱ ȱ Ȭ
£àȱ ·£·ȱ øȱ ȱ ȱ ǯȱ ¤ȱ ȱ û·ȱ £¤ȱ ¤ȱ
£àȱ¢·ȱ£·ȱǻ·¤ȱæ£ȱÇ·Ǽǯȱȱǯȱ£¤¢ȱ
¤ȱ £ȱ ¢£·ȱ £¤ȱ Çȱ ȱ £ȱ Çàǯȱ £ȱ ãȬ
£ãȱȱȱ¤ȱ¤ȱ¢·ȱã£·ȱã ¢ǰȱ¢ȱÇ·Ȭ
·£ȱ ȱ ȱ ¤æȱ £ǯȱ ȱ ··ǰȱ ¢ȱ ȱ ȱ £ȱ
¢£·ȱ¤ȱã£··ȱÇǰȱ£ȱ¢£·ȱȱøȱǰȱ
ȱàÇ¤ȱæ·ȱ£ȱ£ȱû¢·£·ȱ£¤¤ȱ£ȱ¤¤ȱû£··ǯȱ£ȱ
¢£·æȱ ·£ûȱ ¢£æã¢ȱ ȱ ǯȱ řŜŖǯȱ ȗ-¤ȱ ¤£ȱ e£·ȱ£¤¤ȱ£ȱû¢·£ǰȱȱȱ·ȱȱ·æȱ¢ûȱ Çǯȱ£ȱȱ
£¤¢£¤ȱȱȱȱ¤ȱà¤ȱ·· £·ȱ¤àȱ¢·ȱ
Ç·ȱ¤ȱ¤¤ȱ£¤¤ǯ
ȱ£ȱ¢£·ȱ£ûǰȱ¤ȱ¤·ȱ¤ȱûȱȱÇà¤ȱȬ
¤¤ǰȱ ¢ȱ £ȱ „¤¤ȱ ¢£·ȱ ·Ȅ £·ÿȱ ûãȱ ¤¤ȱ ǯȱ ȱ
Çàȱæ·£Çæȱû·ȱ£ȱ¢£·ȱã·¢··ȱ£¤ȱûǰȱ·ȱãȱȱ
à¤¢¤¤àȱ¢ȱ¤¤àǯ
ȱȱÇǰȱ¢ȱGácsi ȱ£· ·ȱ¢ȱ £ȱ¢£·ǰȱȬ
ȱ ȱ ȱ ¢ûÿã·ȱ ·ȱ Ç¤ȱ ûãã£ȱ ǯ Řŝ £ȱ æȱ Çøȱ
¢£·ȱȦȱ¢ûÿã·ȱȱȱÇȱ¢£¤ȱ¤ȱããȱ¢£·Ȭ
ȱǯȱÇȱàȱ·ȱûãûȱȱ¤ Çø ¢£·ǰȱ¢ȱȱ£·

ȱ·ȱǻŘŖŘŖǼǱȱǯȱǯȱŜŚŖǯȱǯ
ŘŖŘŖǯȱ ·ȱ  ǯȱ ã·¢ȱ ȱ ûæ¤¤àȱ £ààȱ ã·¢ȱ ·ȱ ¤ȱ ààȱ ã·¢ȱ
àÇ¤¤àǰȱ ¤ȱȱŗşřǯȱȗ-£ǯ
Řŝ
¤ȱȱ£·ǱȱǯȱǯȱŘŞŖ–ŘŞřǯȱǯǲȱ¢ȱȱǻŘŖŗŞǼǱȱǯȱǯȱŗşřǯȱǯǲȱ¢ȱȱ
ǻŘŖŘŖǼǱȱǯȱǯȱŞŖ–Şřǯȱǯ
Řś
ŘŜ

ŗŜŜ

£ȱøȱǯȱ¢ȱ¤£àȱ·£·¢

æȱ ¤£¤ȱ £àȱ æ·£Çæȱ û·£ȱ àǯȱ ȱ ·£ÿȱ ȱ
¤·ȱãæǰȱ ·ȱȱ ¤¢¤ȱ ÿ£··ȱæ£æȱûȱǯ EȬ
ȱ£ȱ à¤ȱ ȱ¢£·æȱȱ £àǰȱȱ ȱ ¤ȱ·ȱ
¤ǰȱȱȱ¤ȱ£ȱû¢·£·ȱ¤¤¢ȱȱÇ¤¢¤ȱȬ
ǰȱȱ£ȱû¢ȱ£ȱæ·£Çæȱû·ȱ£æǯ ŘŞ
ȱæȱt¢·£·ȱȱ£ȱ¤ȱȱǯȱ¤¢··ȱàȱȱ£ûȬ
·ȱ¤¢¤ȱ¢ø¤¤ǯȱ£ȱȱã·ȱ£à ȱ¢ȱ¤ǰȱȱ
ûæȱ·¤ȱ¤ǰȱ··ȱ¤£¤ȱ··ȱ£ȱ
ȱ £û·ȱ ·£·ǯȱ ȱ æȱ t¢·£·ȱ £ȱ ¢·ȱ £¤ȱ
··ȱ ·£ȱ ¤¢¤ȱ ȱ £ȱ ¢£·ã·ȱ ûæȱ ··Ȭ
ȱǯȱ ãæȱ¤ȱ¢øȱ£ȱ¢£·ã·ȱ¢¤ǰȱ£ȱ¢£Ȭ
·ã·ȱȱû¢ȱ¤£¤¤ǰȱ£ȱ¢£·ȱã·ȱ¤ȱûeæÇà¤ȱ æȱ ¤¤ȱ £àǰȱ ȱ ȱ ã·¢·æȱ û·ȱ ¢ȱ
·£·ȱ£¤ȱ·ȱãæȱ¢ǯ
¤øȱ··ȱ£ȱ¢£·ã·ȱȱû¢ȱ¤£¤ǯȱ£Ȭ
£ȱȱȱȱǰȱ¢ȱ£¤àȱÇȱ·¢¤¤ȱ·ȱ¢Çȱ
æ·ȱ £ȱ¢£·ǰȱ ȱȱ ããȱ¢£·ȱ ȱ ¤·ȱ¢ȱ¤ǰȱ
ȱȱ·¢ȱ£¢Ç¤¤ȱ¤ȱæ·ȱ£ǯ Řş ȱæȱt¢·£Ȭ
·ȱ¤¢¤ȱ£ȱ¤ȱ£ȱ£¤ȱæ··ȱȱ·ȱû¢ȱãûȬ
·¢ȱ ãȱ ǰȱ £ȱ ¢£·ȱ ȱ ȱ Çà¤ȱ ·ȱ ¤Ç¤ǰȱ ¢ȱ ȱ ûæ·£·ȱ
£¤ȱ¤¢àȱ¤¤ȱÇ¤ǰȱÇ¢ȱà¤ȱȱȱ¢£ÿȱȬ
Ç··ÿȱû¢ȱ·ȱȱȱ¢Ç¤ȱ·ȱ·¢¤ȱã··ȱ£ã£ǯȱȱ
ȱ¢ȱ·¢¤¤ȱ£¤¤ȱ¢£·ȱãǰȱ¢ȱȱÇà¤ȱæȱ
£¢Ç¤ȱ¤¤ȱ·¢·æȱûæǰȱæ¤àȱ¤£ǯ řŖ
·¢ǰȱ ¢ȱ û¢ȱ ȱ ¤¢¤ȱ £ȱ £ȱ ¤¤ȱ æȱ
·ǰȱ¢ȱ£ȱȱ£ȱû¢·£·ǰȱȱȱȱ£¤¤ȱæ¢ãȱ¤ǯȱ£ȱ
£ȱ û¢·£·ȱ £¤àȱ æȱ ȱ ¢¤ȱ ǰȱ ¢ȱ ȱ Ȭ
ȱ£ȱû¢·£·ȱ¤ȱ¤Çȱ·¢¤¤ȱ·ȱȱæÇ·ȱeæȱȱȱÿ·¢ȱã··ǯȱȱæȱ¤ȱ··ȱ£nȱ ȱ ȱ £ȱ ȱ ȱ æ¢·ȱ ··ǰȱ ȱ £ȱ ¢£ÿ·ǰȱ
·¢·ȱ£ȱ£ȱ¤ȱûæ·¢·ȱ··¢Ç··ȱ£¤ǰȱ¢ȱȱ
·ȱ¤¢¤ȱûæȱ£¢Ç¤ȱ·£·ȱûæǯ

 Ǳȱ qȱ ûæ¤¤ȱ ã·¢ǰȱ øȱ ǯȱ ããû¢ȱ £ǰ ŘŖŗŞȦŚǯǰȱ ŗŞǯȱ ǯǲȱ
ȱǱȱǯȱǯȱŗŖřǯȱǯ
Řş ȱ·ȱǻŘŖŘŖǼǱȱǯȱǯȱŜřŝǯȱǯ
řŖ
æȱt¢·£·ȱ ǯřśŜŗȦŘŖŗŞȦŗ- ǯȱŗŗǯȱǯ
ŘŞ

ŗŜŝ

¤ȱȱûȱ– ȱ £ȱ– ȱ

Polt · ȱ ȱ £¤¢£¤ȱ ¤¤ǰȱ ¢ȱ ȱ £¤¤ȱ
ã¢Çǯ 31 £ȱ ¢£·ȱ ȱ ȱ ¤ȱ £·¢£·æȱ £ȱ £ȱ ¤ȱ
ãããȱ ¢£·ȱ £ûǰȱ ȱ ãã·ȱ ·ûǰȱ ȱ æȱ
t¢·£·ȱ¤¢¤ȱ ¤ȱȱȱȱ ã··ǯȱ£ȱ£ȱàȱ·Ȭ
æȱ¤ȱ£øȱ¤£ȱããǰȱ£ȱ¢ȱ·- ·ȱ·ȱ·£ÇȬ
·ȱȱ¢£æã¢ȱȱȱ£ȱ¢£·ǰȱȱ£ȱ ȱ Ȭ
¤ȱ£ȱ¤·£¤ȱ·ȱ¢£·ǯ řŘ
¤ȱ·¢ȱȱ £ȱ ¢£·ȱ¤¢¤ȱ·£æȱ£àȱ··ǯȱȱ
¢ȱ£àȱ£¤ȱ·ǰȱ¢ȱȱȱȱǯȱŞřǯȱȗ-¤ȱ
£ȱ ¢£·ȱ ·ȱ ¤£ȱ ¢·ȱ û·ȱ ·ǰȱ ȱ ¢eȱȱȱȱǯȱŞŖǯȱȗ-ȱ¤£ȱû·ȱ£¤¤ȱȱ·ȱ
ȱû·ȱ·¤ȱǯ 33

Egyezség a számok tükrében
1ǯȱ£¤øȱ¤
ȱ¤·ȱ£¤ȱ·ȱÇȱŘŖŗş-ben 34
Vádemelések száma összesen: 47 121
(OMiUiVEĦQ|VVpJEHLVPHUpVHHVHWpQ

3 984

Külföldön tartózkodó terhelt

25

Egyezség

91

7iYROOpYĘWHUKHOW

163

%QWHWĘYpJ]pV
Bíróság elé állítás
Általános szabályok szerint

27 633
6 920
8 305

ȱ·ȱǻŘŖŘŖǼǱȱǯȱǯȱŜřŞǯȱǯ
şȦŘŖŗŞǯȱǻ ǯȱŘşǯǼȱtȱÇ¤ȱ£ȱæ·£Çæȱ¤¤ǰȱȱ¢£¤ȱû¢·ȱ·ȱ¤¢Ç¤¤Ȭ
ǰȱȱȱ£æȱ·£·ȱȱû¢·£ȱàǰȱśŖǯȱȗȱǻŗǼȱ£·ǯ
33
ȱ· ǻŘŖŘŖǼǱȱǯȱǯȱŜřŝǯȱǯ
34 t¢·£·ȱ £ȱ ¤·£àȱ ûæȱ £ûǯ æȱ t¢·£·ȱ ȱ
æ£¤¢ǰȱŘŖŗşǰȱŚŗ-ȱ¤ǯ
31
řŘ

ŗŜŞ

£ȱøȱǯȱ¢ȱ¤£àȱ·£·¢

ŘŖŗş-ȱ£ȱ ¤¤ȱ£¤¢ȱ£ȱ¤¤ȱ¤¢ȱ£ȱÇ¤¢ȱȱ ¤Ȭ
ȱ ŗŝǰŜȱ £¤£·¤ȱ ǻŞřŖśȱ Ǽǯȱ ȱ ¤ȱ ¢£·ȱ ŖǰŘȱ £¤£·ȱ
ǻşŗȱǼȱ£ǰȱ£ȱȱ·¢ȱ£¤ȱæǰȱȱȱ·ȱ
£¤ȱ£ȱ¢£·ȱæ·ǰȱ£ȱŗşşŞǯȱ·ȱ ǯȱã·¢ȱ£¤¢Ȭ
£ȱ¤ȱȱ¤¢¤àȱûãȱ¤¤£ȱ· ǻŗǯȱ£¤øȱ¤Ǽǯ
Řǯȱ£¤øȱ¤
¤·ȱæȱ¢£· 35

1417
kezdeményezések száma
összesen

1082
211
WHUKHOWLYpGĘLNH]GHPpQ\H]pV

63
41
ügyészi kezdeményezés

Ȧ·æȱ £·¢£·ȱ ŗŘşřȱ ǰȱ æȱ ·¢ȱ – ££ȱ £ȱ û¢·£ȱ
¢·ȱ ȱ £·¢£·ȱ – Řŗŗȱ ǰȱ ȱ ·ȱ ¢ȱ ŗŖŞŘȱ ǰȱ
££ȱŖǰŗşȱ£¤£·ȱȱ·¢ȱȱȱàȱ·£æȱ£·¢£·Ȭ
ǯȱ £ȱ û¢·£ȱ £·¢£·ȱ ȱ ȱ ŗŘŚȱ £·¢£·æȱ Śŗȱ
ȱ·ȱ¢ȱȱȱǰȱ·ȱŜřȱȱǰȱ££ȱŜśȱ£¤£·ȱȱ
·¢ȱ£ȱû¢·£ȱ£·¢£· ǻŘǯȱ£¤øȱ¤Ǽǯ
£ȱàȱ¤àǰȱ¢ȱàȱãǰȱ££ȱŞşȱ£¤£·ȱȱ¢øÇȱ¢ȱ
·æȱ£·¢£ȱ£ȱ¢£·ȱã··ǯȱ£ȱ·¢ȱ£·¢£·Ȭ
ȱ£¤ȱŘśŘǰȱ££ȱȱ£·¢£·ȱŗŝǰŝȱ£¤£·ȱȱ·¢ǯ
A řǯȱ £¤øȱ ¤ ȱ ¤ȱ ¤Çàǰȱ ¢ȱ ȱ æ¤ȱ ǻŗşǼǰȱ
¤-¤ȱǻŗŞǼȱ·ȱȱ¢·ȱǻŗŜǼȱûȱȱãȱû¢ȱ¢£Ȭ
·ȱã··ǯȱ£ȱãȱ ¤-£ȱ·ȱ¢ȱǻş-şǼǰȱ-ø·ȱ ·ȱ ø-ȱ ǻŞ-ŞǼǰȱ ¤£-¢-£ȱ ¢ȱ ǻŝǼǰȱ ¤- ȱ
ǻřǼǰȱãȱ¢·ȱǻ·ǰȱ ǰȱ£-£¤-ǰȱȱ·ȱ£·Ǽȱ
¢-¢ȱû¢ȱ£¤ǯȱ
35

ǯȱŝř-ȱ¤ǯ

ŗŜş

¤ȱȱûȱ– ȱ £ȱ– ȱ

¢ȱ¢ȱȱ ǰȱȱ¢¢ȱȱȱûȱȱ¢£·ãȬ
·ǰȱ Ç¢ȱ ··ǰȱ à¤ȱ ·ȱ ȱ ¢·ǯȱ [£ȱ ŗŗśȱ û¢ȱ ûȱ ȱ
æȱ£·ȱ¢£·ã·ȱ¤ȱȱ·£·¢ȱ£·ȱàǰȱŘŖŗşǯȱ
ȱřŗ-ǯ
3ǯȱ£¤øȱ¤
£ȱ¢£·ȱ¤ȱ¢ȱûæ¤¤ȱȱ
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25
21
18
14

14

8

7

Ügyek száma

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Pest

Nógrád

Komárom-Esztergom

Jász-Nagykun-Szolnok

Heves

0

1
Veszprém

1

0

2
Zala

3

Vas

2

1
Hajdú-Bihar

*\ĘU-Moson-Sopron

1
)ĘYiURV

Csongrád-Csanád

Borsod-Abaúj-Zemplén

Békés

Baranya

Bács-Kiskun

0

Fejér

1

Tolna

3

Somogy

8

$EEyOMRJHUĘVHQEHIHMH]HWW

ȱ£ȱȱ¤ȱȱ ûãã£æȱÿ·¢ȱ ȱȱ
¤¤ȱ ûȱ ȱ ¢£·ǯȱ ȱ £æȱ ÿ·¢ȱ ȱ ¤ȱ
ǻŗśǼǰȱ ȱ ã··ȱ ¤ȱ ǻŗŗǼȱ ·ȱ ȱ ¤Çà£-ȱ ǻŗŖǼȱ ǯȱ ȱ
£àȱ ȱ ǰȱ ¢ȱ £ȱ ȱ ÿ·¢ȱ ã£æȱ ¢ȱ
£·ȱ£ȱæûǰȱÇ¢ȱ¢ȱø¢øȱǻŚǯȱ£¤øȱ¤Ǽǯ
£¤ȱ ȱ ÿ·¢·ȱ ȱ ȱ æ·ǰȱ ¢ȱ ȱ ȱ
¤¢ȱ ø¢øȱ ·ȱ Çûȱ ȱ æÇȱ ȱ ¢ȱ ¤¢ȱ ø¢øȱ ǻ·¤
¤ǰȱ¤Ǽǯ

ȱ æȱ t¢·£·ȱ £ȱ æ£¤¢ȱ ¤ȱ £ȱ û¢·£·ȱ û¢ȱ ¢¤¤ȱ
¤ȱ£·ȱ¤ȱǯ

řŜ

ŗŝŖ

£ȱøȱǯȱ¢ȱ¤£àȱ·£·¢

4ǯȱ£¤øȱ¤
£ȱ¢£·ȱ¤¢¤ȱ·£æȱÿ·¢ 37
15

lopás

11

költségvetési csalás

10

kábítószer-kereskedelem

7

kábítószer-birtoklás

6

csalás

4
4
4
4

garázdaság
rablás
V]H[XiOLVHUĘV]DN
testi sértés

3
3
3
3

adó-, illetve tb-csalás
embercsempészés
OĘIHJ\YHUUHOYLVV]DpOpV
új pszichoaktív anyaggal visszaélés

2
2
2
2
2
2
2

hamis magánokirat felhasználása
MiUPĦYH]HWpVLWWDViOODSRWEDQ
kiskorú veszélyeztetése
közokirat-hamisítás
orgazdaság
pénzmosás
szexuális kényszerítés
állatkínzás
FVĘGEĦQFVHOHNPpQ\
egyedi azonosító jellel visszaélés
emberkereskedelem
emberölés
hivatali visszaélés
magánlaksértés
orvvadászat
segítségnyújtás elmulasztása
sikkasztás
szexuális visszaélés
vesztegetés
visszaélés kábítószerrel

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Gyakorlati tapasztalatok
t¢·£ȱ¢ȱøȱ£
ȱ¤ȱ·ȱ ûȱãȱ¢·æǰȱ¢··ȱ¤ȱû¢·£ȱ ¤¤ȱ
ûȱȱ ¢·ȱø ·£Ç··ǯȱ£ȱ ¤ȱãȱ¢ȱ¤£¤¤ȱûȱ
Ǳȱ¤-¤ȱ¢ǰȱȱǻæ¤Ǽǰȱ ¢æ--ǰȱȱ·ȱ

37
ȱ æȱ t¢·£·ȱ £ȱ æ£¤¢ȱ ¤ȱ £ȱ û¢·£·ȱ û¢ȱ ¢¤¤ȱ
¤ȱ£·ȱ¤ȱǯȱȱȱ·ȱ£¤ǰȱ£ȱ¤ȱȱ¢tȱ·æȱ¤¤ȱȱȱ££ǯ
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£-£¤-ȱ ¢eǯȱ ȱ ¤£¤ȱ £ȱ £ȱ ǰȱ ¢ȱ £Ȭ
ȱȱ¢·ȱ– ȱã£ȱ·ȱ– ¢ȱ£¤ȱûȱȱȱ£¤ȱ
¤¢¤ȱ·£æ ¤¤ȱ¢Çàȱ·£·¢ȱ£¤¤ǰȱÇ¢ȱ£ȱû¢·£·Ȭ
ȱ ·£·ȱ ¢ȱ ¤£ȱ ¤¤ȱ ¢£·ȱ t ȱ ããȱ ¢£·ȱ
¤ȱȱûæû¢ȱæȱ£··ǯȱȱ£¤ȱæ£ȱ¢£· Ȭ
¤ȱ ȱ ûæû¢ æȱ £··ȱ ¤-¤ȱ ¢·ȱ ŗŞǰȱ ȱ
¢·ȱŗŜǰȱȱæ¤ȱȱŗşȱû¢ȱûȱǯ
£ȱ øȱ ȱ ¢ȱ £ȱ ££ã·æȱ Ç¤¤ȱ £ȱ ¤¤ȱ
æ£ÿ··ȱ ·£àȱ øÇ¤ȱ £ȱ ¤ǯ £ȱ û¢·£ȱ ¢ȱ
¤ȱ¤ȱûæȱ··ǰȱȱȱ¢ȱ·£·ȱȬ
£àȱȱ£Ç¤¤ȱȱø¢ȱûǯȱ£ȱ·æ·ȱȱ£ȱøȬ
¢ȱ¤ȱ£ȱȱ£¤¤ȱǯȱ
æȱ æû¢·£·ǰȱ ¢ȱ ¤¢ȱ ø¢øȱ û¢ȱ ûȱ ȱ
¢£·ȱã··ǯ
ȱ¢ȱȱ·ȱȱǰȱ¢ȱȱȱ¤ǰȱ¢ȱ·¢¤Ȭ
¤ȱ£ûȱ£ȱû¢ǰȱȱ¤ȱ£ȱ¢ȱ£¢Çȱǰȱ¢ȱ£ȱû¢·£ȱ
¢ǰȱ¢ȱȱȱȱ¢øÇǰȱȱȱ£û·ȱȱ··ǯ
£ȱ¢£·ȱæȱ ȱ ·æǰȱ¢øÇȱ£·¢£ȱ ȱ Ȭ
£æȱû·ȱ£¤ȱ··ǯȱȱ£¢ȱ£·ȱãÿȱ·ȱ
ȱ ã£·ȱ ¤ȱ ȱ ¢£¤ȱ ¤ȱ ·ȱ ȱ ¤¤ǰȱ ·ȱ £ǰȱ
ȱø¢ȱ¤ǰȱ¢ȱ£ȱ¤¤ȱ··ȱ¤àȱȱÿã·ûȱ¤Ç¤ǰȱ
à¤ȱ ·ȱ ȱ ¢£·ȱ £·¢£ǯȱ ¢ȱ ¤¢ȱ ø¢øȱ
û¢ȱûȱȱ£ȱ¢£·ȱæ·ǰȱÇ¢ȱ£ȱȱ·àȱ£Ȭ
¤£·ȱȱ¤àȱû·ǰȱ¤ȱȱ¢ǰȱ¢ȱ£ȱȱã·¢ȱȬ
£ȱȱã£ǰȱ¢ȱȱã£···£ǯ
ȱ·ȱ£æȱû·ȱ··ȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ ûæ¤¤ȱ æȱ £¤¤ȱ ¤ȱ ·¢ǯȱ ȱ ȱ ȱ ¢øÇȱ
ȱ£·ȱ·ȱûæ¤¤ȱ¤¢ȱȱ¤ǰȱ·ȱ£·ǰȱȱȬ
·ȱ ȱ æȱ ã·ȱ £ûǰȱ ȱ ȱ ·æȱ £¤ȱ £ȱ ¢£·ȱ
£·¢£ǯȱ £ȱ £ȱ û¢ȱ £ǰȱ ¢ȱ ȱ ¢øÇȱ
à£¤ȱ ǰȱ ȱ ȱ ¢¤ȱ ȱ £ǰȱ ¤ȱ ȱ £æȱ
£àȱȱȱ£·ȱ£ȱȱ·¢£·£·æǯ
¤ȱû¢Çȱȱ£¤ȱÿ·¢ȱãǯȱ£ȱ£ȱû¢ȱ
£ȱ£ȱ¤¤ǰȱ¢ȱ£ȱȱàȱ¢£·ǰȱȱ£ȱû¢·£ȱ£·¢£ǯȱ¢ȱ
ȱ ¢ȱ ·æǰȱ ȱ £·¢£·ȱ ·£ǰȱ ¢ȱ ã·ȱ ¢ȱ Ȭ
¢ȱ ȱ Çȱ ǰȱ ¢ȱ ȱ ȱ £ǰȱ ȱ ¤¢ǰȱ ããȱ
£¤ǯȱ £ȱ û¢·£·ȱ ȱ ¤ȱ ȱ Ç¤ȱ ¤ȱ àȱ
ŗŝŘ

£ȱøȱǯȱ¢ȱ¤£àȱ·£·¢

¢£·ȱȱȱàȱ¢£·ǰȱȱ¢£ȱ£ȱû¢ǰȱȱ·¢¤¤ȱ
£¤£ǰȱȱ¢øÇȱȱ¢ȱ££ÿǰȱ£ÿȱǰȱȱ·¢¤Ȭ
¤ǰȱȱæÇ·ǰȱû·ȱ·ȱ·ȱ·ȱ¤ǯȱ ȱȱ„·æǰ
ȱȱȄǰ £ȱû¢·£·ȱȱȱȱ£·¢£ǯ
¤ȱ ··¢ȱ £ȱ £ȱ ¢£·ȱ àȱ £àǰȱ ¢ȱ ȱ £ȱ û¢·£ǰȱ ·ȱ
ȱ ȱ ·ȱǯȱ£ȱ £ȱǰȱ¢ȱȱ¢øÇȱ ¢ȱ ȱ £Ȭ
¤ǰȱ¢ȱȱ¢ȱÿ·¢ǰȱãû·¢ǰȱ·¢ǰȱe¢æȱȱȱ£ȱû¢·£·ǰȱ¢ȱ£ȱ£¢Çàǯȱȱ¢ȱb·ȱ£ǰȱ¢ȱ¢ȱ·£ȱ¤ȱȱ¤ǰȱ¢ȱȱȱ£ȱû¢·£ȱ
£û·ȱ £ȱ ¢£·ǯȱ ȱ £ȱ £ȱ ǰȱ ¢ȱ £ȱ û¢·£ȱ £¤àȱ
£·ȱãȱ¢£·ȱȱǰȱȱȱȱ¢øÇȱȱȱȱȱÿe·¢ȱã··ǰȱȱ·ȱ£¢Ç·ȱ¤ȱȱ£··ǯ
··ȱȱǰȱ¢ȱȱȱȱ¤ȱ£ȱæȱ¤ǰȱ
ȱ ·ȱ ȱ ÿ·¢ȱ ȱ ãû·¢·ȱ ¤ǰȱ £ȱ £ȱ ȱ
·¢ȱø¢ȱæÇ··ȱ££ȱ¤ǯȱûȱȱ·ȱ·£·æǰȱ
¢ȱ¢ȱȱȱ·ȱ¢ȱ·¢¤àȱæȱ¤ȱǰȱȱ¢Ȭ
£¤ȱø¢ȱÇǰȱ¢ȱ£ȱȱûãȱ£ȱ¤ǯȱ£ȱȱ£¤¢£ȱȱǯ-ǯȱ
ȱ £æȱ £ǰȱ ¢ȱ ¢ȱ £¢Ç·¤¢ȱ û¢ȱ ££¤ȱ £ȱ ¢£Ȭ
·ǰȱ¢ȱ¢ȱǰȱȱ¢ȱ·£ȱȱ¤ȱÿ·¢ǰȱ·£Ȭ
ȱ ¤ȱ ÿ·¢ǰȱ ¢ȱ ¤ȱ ¤¤ȱ £àȱ £¤ȱ
ǯ
¢ȱ ûæȱ ·ȱ £ȱ ǰȱ ¢ȱ ȱ ¢ȱ ¤ȱ ¢£·ǰȱ ȱ
¢øÇȱã£ãȱ¢ȱ¤àǰȱ£ȱû¢·£ȱȱæȱȱ£ûȬ
·ȱ ȱ æ£··£ǯȱ ȱ ȱ ȱ £ȱ ȱ ȱ ¤ȱ £ȱ ¤àǰȱ
Çȱȱȱ£ȱû¢·£ȱ·ȱ¤¤¤ǰȱ£ȱû¢·£ȱ£ȱ¢ȱæȱ
¤¢ȱ ø¢øȱ û¢ȱ ȱ ȱ £ȱ ¤ǰȱ Çȱ ȱ ǰȱ ¢ȱ ȱ ȱ
·ǰȱ£ȱ£Çà-ǯȱȱȱȱãããȱ£ȱȱȱã£ãǯ
ȱàǰȱ¢ȱȱȱȱæȱæȱ£ȱ£·¢£·ǰȱ
ȱ£û·£ÿȱȱÇ¤¤ȱȱȱ¤ǯ
£ȱû¢·£·ȱ£æȱȱȱ·ȱ¢ȱȱȱ£·¢£·ǰȱ
ȱ ȱ ÿ£æȱ ·ȱ £ȱ ¢£·£ǰȱ ȱ £¤£ȱ æȱ æ¢ǰȱ £ȱ
¢£·ȱ ȱ £ȱ æ·ȱ £ȱ ¤¤ǰȱ ȱ ¤ȱ ÿ·¢ȱ
Ç··ǰȱ ¢ȱ ¤ȱ ãæȱ æ·ȱ ¤¤ȱ ȱ £ȱ æ·ǰȱ
ȱ ȱ £¢Ç¤£ȱ ȱ £û·ȱ £ȱ ¤ȱ ¤ȱ £¢Ç·ǯȱ £ȱ
û¢·£ȱ£ȱ¢£·ȱã··æȱàȱã·ȱ¤ȱȱ£û·ȱã·¢ȱ·Ȭ
ȱ··ȱ·ȱȱæȱt¢·£·ȱ¤ȱ¤£ȱ£ȱøȱ
¢ȱ £ȱ ¢·£ǰȱ ¢ȱ ȱ ¢øÇȱ Çȱ ¤ȱ ££¤ȱ £ȱ û¢ȱ
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Ç··£ȱ ȱ ¤ǰȱ ȱ ȱ ¤ȱ £ȱ £¤¤ǯȱ ¤·£ǰȱ ¢ȱ
ȱ ȱ ¢ȱ¤ȱ ¢ȱ ¤¤¢ǰȱ ȱ ·û·ȱ¢ȱ ȱ £ȱ¢£Ȭ
·ǰȱ·£ȱȱŘŖŘŗǯȱ¤ȱŗ-·ȱ£ȱȱȱ£¤¢ǰȱ¢ȱȱ¤bȱ¤ȱæȱȱȱãȱ¢£·ǯ
£¤ȱû¢ȱ£æȱ¤ǰȱ¢ȱȱæȱ¤àȱ£ȱ
¤ȱ£ȱû¢·£·ǰȱ¢ȱȱȱæÇȱȱ£ǰȱȱ¤ȱǯȱȱ¢ȱ
£¤ȱû¢ȱ– æȱà¤¤ȱ– ¢ȱ£ȱ··ȱ¤Ȭ
ÇȱȱȱÇàȱȱ·¢¤¤ǯȱȱ£ȱǰȱ¢ȱȱȬ
àȱ£ǰȱ¢ȱ„ãȱȱȱ¤·ȱ¢¤ǰȱȱȱ£û·Ȅǯ
[£·· àȱ ·£·¢ȱ ¤ȱ £ȱ ¢£·ȱ £ȱ £ȱ £àȱ
û¢·£ǯȱȱ¢ȱȱÇȱȱȱæ··ǰȱ¢ȱ£·ȱ
ãȱȱ£ǰȱ¢ȱû¢ǰȱ¢ȱ£ȱ¢£·ȱȱ
·£æȱ£¤¤ȱæ¢ȱ¤ǰȱ·ȱ£ȱ¤¤ȱæȱ¢ÇǯȱȬ
ȱ £·ȱ ãȱ ȱ ȱ ·¢ȱ ǰȱ ¢ȱ ȱ û·ȱ £¤ȱ
£¤¤ȱȱàȱ¢Ç·ǯ

ȱ¢ȱæû¢·£·ȱ£
·¢ȱ¢ȱæû¢·£·ȱ£¤ȱȱȱ£àǯ
£ȱ¢ȱæû¢·£·ȱ¢¤ȱ ȱǯȱøÇ¤ȱã£ûȱ·ȱ £ȱ ¢£·ȱ
¢ȱ ȱ ȱ ȱ ãȱ ¤¤ȱ ··ǯȱ ȱ ·£·¢ȱ ¢ȱ Ȭ
ȱàȱ£ȱû¢·£ǯ
¤ȱȱã·¢ȱ£·ȱ¢ȱ£ȱ¢£·ȱ¤ȱ£ȱ¢Ȭ
ȱû¢ȱȱǰȱ¢ȱ£ȱ¤¤ȱ¢Ç¤¤ǰȱ¢£ÿÇ··ȱ
¤¢àȱ £·ȱ ãǰȱ £ȱ £ȱ ȱ ȱ ȱ ·¢¤ȱ
ã··ȱȱ¤ǰȱȱ¤¢ȱø¢øǰȱã£ǰȱ¢ȱ·¢eȱ·ȱȱÇ··ÿȱû¢ȱ·£·ȱ¤ȱǯȱÇȱ£ȱ¢ȱû¢ȱ£ȱ
¢£·ȱã··ȱ·ȱȱà¤¢¤¤ȱ£ȱ·£ȱ¤¢¤ȱ£ȱeûæǰȱ ¤ȱ û¢ȱ ȱ ·£·¢ȱ ·¢¤ȱ æ·ȱ ȱ
£ȱ ǰȱ ¢ȱ ȱ ¤¢¤ȱ ȱ ¤ȱ £¤ȱ ¤ȱ æȱ ãȬ
ȱ ·ȱ £ȱ ¢£·ȱ ȱ ãæȱ ¤ȱ ·£·ȱ ȱ £ûǯȱ ȱ eæȱ ¤¢ȱ ø¢øǰȱ ã··ȱ ¤Çàȱ ÿ·¢ȱ ·ȱ
û¢ȱ£ȱ¢£·ȱã·ȱ¤ȱ¢ȱȱ·ǰȱȱ
¢£ȱ ÿãæǰȱ Ç¢ȱ ¤ȱ £ȱ ¤ȱ £ȱ £¤àȱ ££ȱ
ÿã·ǰȱ ȱ £¤ȱ ·¢·ȱ ¢¤ȱ ã·ȱ ¢ȱ ¤ȱ ȱ Ȭ
ȱ ȱ û¢ȱ æ··ȱ ¤£ǰȱ ·ȱ ȱ £ȱ ·¢·ȱ
·ȱȱ¤£ǰȱÇ£ȱȱ¤ȱû··ǰȱ·ȱȱ£¤ȱÇȬ
¤ȱæ·ǯ
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£ȱ¢ȱȱ£ȱȱ·æûȱ¢£ǰȱ¤ȱ£¤ȱæȬ
¤ȱ æȱ £àÇ¤¤ȱ ȱ ¢£ȱ ûȱ ȱ ã·¢ȱ ¤ȱ ¤Ȭ
¤ȱ ¢£ȱ ȱ ø¢ȱ £àǯȱ ¢¤ȱ ȱ ȱ ·àȱ £Ȭ
¤£·-û·ȱ û·ȱ ǰȱ ȱ ¤ȱ £·¢ȱ £Ç£ûãȱ øȱ
¤ȱȱ¤ȱ£ȱ¤ȱ·Çȱ£¤ȱã¢£ȱ¤ǰȱ£ȱ
¤ȱ £ȱ £¤àȱ ££ȱ ¤ȱ ¢·ȱ ÿã··ȱ
¤ȱ ǯȱ £ȱ ¢ȱ ûæ¤¤ȱ ¤ȱ ȱ ¤ȱ ȱ ¤£·¢ȱ
ãæǰȱ ȱ £ȱ ¤ȱ £ǰȱ ȱ ÿ·¢æȱ £¤£àȱ ¢·ǰȱ
æ¢ȱ ·¢ȱ £¤àȱ ȱ £·¢ȱ ȱ ¤¤ȱ ¤ȱ ûǯȱ ȱ ûæ¤¤ȱ
ȱ £·¢ȱ £ȱ £··ȱ ·¢ȱ ȱ ·ȱ ¢¤àȱ
·Çà¤ȱ ã£æȱ ·Ç·ȱ ¢¤ȱ ȱ £ȱ ·ȱ ¤¤ȱ ·Ȭ
¤ǰȱ£ȱȱ£¤ȱ¤¤¢ȱ¤ȱȱ£¤ȱ·¢·ȱ·£·ȱ
¤ǯȱ ȱ ·Çà¤ȱ ¢£·ǰȱ ȱ ·ȱ ÿã··ȱ û·ǰȱ ȱ
ȱ£·¢ȱ£ȱ¢ȱû¢ȱȱ¤ǰȱ£·¢ȱ·ȱÇûȱã¤Ȭ
ȱȱ¤àȱȱȱȱ£¤¤ǰȱ¢ȱ·ȱ£ȱ¤¤ȱȬ
ȱ£æ··ȱæ··ǯ
¤ȱ £ȱ £ȱ ¢£·ã·ȱ ¤¢àȱ £¤ȱ ǯȱ £ȱ ãȱ ȱ
£æȱ £ǯȱ æȱ ȱ ã¢øÇȱ û¢ȱ ¢ȱ Ȭ
ǰȱ ȱ ȱ ·¢ȱ ȱ ¤£àȱ £·ȱ ȱ ¤·àǰȱ £ȱ ¢£Ȭ
·ã·£ȱȱ¤ȱ££¤ǯȱ£ȱû¢·£·ȱ¤àȱ¤ȱ£·ȱûȱȱȱ
¢øÇȱ·ȱȱ·æȱ¤ȱ£·¢£ȱ¢£·ȱÇ¤¤ǰȱȱ£ȱû¢Ȭ
ȱȱ¢ȱǰȱ¢ȱ¤ȱ·ȱ£ȱ¢£·ȱã··ǰȱæ·Ȭ
ȱ £ȱ £ȱ û¢ǰȱ ȱ ȱ ȱ ûæȱ æ·ȱ ¤¢eȱ£¢Çàǰȱȱ·¢¤¤ȱȱæȱ¤ȱ¤¢¤ȱȱÇǯ
æȱȱ¢àȱ·æȱ¤ȱ¢·ȱȱ·£·¢ȱ£¤ȱ– ȱ
ǯȱ £¤¢ȱ £ȱ – ¢£ÿǰȱ ȱ æȱ t¢·£·ȱ ££ȱ ȱ ¤¢Ȭ
¤ȱ¤ȱ– £Çȱȱ·ȱ££·ȱ£àȱ–
¤¤ȱǰȱȱ¤ȱȱ¢ȱ·£·ȱ·ûȱ£àȱȱ
·£·¢ǯȱ ȱ æû¢·£·ȱ £àȱ £ȱ øȱ ¤ȱ £ȱ ø¢ȱ
¢·£ȱ¢£ǰȱÇ¢ȱ£ȱȱ¤¢ȱ¤ȱ·£ȱ££ǯ
æȱ £æȱ ·ȱ ȱ ¤ȱ Çȱ æȱ æȱ £·¢£·ǯȱ
£ȱ £ȱ £ȱ æȱ £àȱ ·£·ȱ ȱ ãȱ æȱ £ȱ eǰȱ¢ȱȱȦ·æȱ£·¢£·ȱȱ¢ȱæȱ– ȱ
¢£¤ȱ£ȱ££¤ǰȱ¢ȱ£ȱæȱ·¢£·£·ȱÇȬ
¤ȱ·ȱ– ûȱǰȱȱȱ·¢¤¤ȱȱãÿǰȱ·ȱ¤¢ȱ¤ÇȬ
¤¤£ȱ ·ȱ £¤ȱ ¢£ȱ ·¢ȱ ·£·ȱ £û·ǯȱ ȱ
¢ȱ ȱ ȱ ȱ ûæ¤¤ȱ ¢¤ȱ £¤àȱ ¤ȱ –
£æȱ ¤ǰȱ ¤ȱ £·¢ȱ ûæȱ æ··ȱ ¤Ç¤¤ȱ
175

¤ȱȱûȱ– ȱ £ȱ– ȱ

æ·ȱ æȱ – £¢Ç·ȱ £¤¤¤ȱ ¤¤ǰȱ ¢ȱ ȱ ¢£¤Ȭ
ȱ£û·ȱǰȱ £ȱ¢£·ȱã··ȱ ȱ ȱ£ȱ ·ȱ ȱ
ûȱǯ
£ȱ¢£·ȱã··ȱ– ȱǰȱ¢ȱ£ȱ¢ȱȱ£¤¢ȱȱ
û·ȱ ·¢ȱ ¢Ç··ǰȱ ·£ȱ £¤¤ȱ ȱ æ·ȱ £ȱ – ȱ æȬ
û¢·£·ȱȱȱǰȱȱȱȱȱ·¢ȱã··ȱ·ȱ
ȱÿã··ȱ··ȱøæȱȱ£¢Ç¤ȱ¤¤£ȱ– ¤ȱ¢n£ȱ ÿ·¢ǰȱ ¤ȱ ¤ȱ ÿ·¢ǻǼǰȱ ¤ȱ ¤ȱ ãæǻǼȱ e·ȱ– ·ȱ·ȱæȱ££¤¤ǯȱ¢ȱȱȱ£¤àȬ
ȱ ȱ ¤ȱ æ·ȱ ·ȱ ÿã·ȱ ·ȱ ȱ ¢ȱ æȱ
¢£ǰȱ ȱ £ȱ ȱ £ȱ æ·£Çæȱ û·ȱ ã·æȱ ·ȱ ¤ȱ
æȱû¢·£ȱû·ȱÇ¤¢ȱȱ£ȱ¤ȱ·£·¢ǯ
£ȱÇȱ·¤ £Çȱȱ·£·¢ȱ¢ȱ£¤Ȭ
¤ǰȱ·ȱ– £ȱ£Çȱȱȱ– ȱæû¢·£·ȱ£ȱ£ȱȱ
¢ȱ £ȱ æ·£Çæȱ û·ȱ ã·æȱ ·ȱ ·ȱ ȱ û¢·£ȱ Ç¤Ȭ
¢ȱ¤¢¤ȱàȱǯ
£ȱ ·£·ȱ ȱ ¤¤ȱ ȱ û·ȱ ·ȱ ·ȱ ···ȱ
¢·ÿȱ ¤£¤ȱ ǰȱ ȱ æȱ ȱ Ȧ·æȱ ·ȱ £ȱ û¢·£·ȱ
·ȱ ·ȱ ǰȱ ȱ ȱ £ȱ û¢·£·ȱ ȱ ¢ȱ ¢ȱ
ÇûȱȱÇà¤ȱȱÿ·¢ȱ¤ȱȱ– ȱȱ¢ȱ–
û·£¤ȱ¢¤ǯ
¤ȱ æû¢·£·ȱ ȱ £¤ȱ ûæû¢ȱ £¤ȱ £ȱ ¢£·Ȭ
ã·ȱ æȱ ·¢ǰȱ £ȱ ǯȱ £ȱ ¢£·ã·ȱ
¤ȱ£ȱû¢ȱ£ǰȱ¢
 ¢ǰȱã··¢ȱ£æǲ
 ¤ȱ¤ȱ£ȱÇ··ȱ£æȱǰȱ£¤ȱ££ȱȱÇȬ
à¤ȱ ȱ £·ȱ ãÿȱ ·ȱ ¢ȱ ·¢ÿȱ ··ȱ £¤Ȭ
àȱàȱ£·¢ǲ
 £ȱ £ȱ £àȱ ·ȱ æȱ ··¢Çȱ £ȱ ¤ȱ
·¢ǰȱ¢øȱ¢ȱ£ȱȱȱ¢ûÿã·ȱ·¢·ȱ
ǲȱ·
 ȱ¤ǰȱ·ȱ¤àȱ£¤ǯ
··¢ûȱ£ȱ£ȱ¢£·ã·ȱ£ȱȱ£¤ȱûæû¢ȱ
¤¤ȱ ǰȱ£ȱ£ȱæȱã¤ȱ¤ǰȱ ȱ£ȱ¢£·ȱæ·Ȭ
£Ç·ȱ·ȱȱ£·ȱàȱæ¤ȱ·£ȱǯ
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Értékelés
£ȱ øȱ ã·¢ȱ øȱ ȱ ·ȱ ¤Çȱ ȱ £àǯȱ £ȱ øȱ £ȱ
¤£¤ȱ£·¤¤ȱȱ·¢ȱȱ£ààǰȱȱ£ȱ¢£·ȱü·ȱ£ȱȱǯȱ£ȱ¢£·ȱȱ¢ȱ·ȱàȱ·æȱ
¤ǰȱ £ȱ ȱ ¤ȱ ȱ ȱ ·ȱ £¤ȱ ȱ ¤ȱ
·ȱ¢¤£ȱ·ǰȱ¤¤ȱȱ¢ȱ£¤ȱ£ȱ·æǯ ȱ·ȱ
ȱàȱ£ȱȱûǯȱȱ¢ȱȱÇȱȱȱæ··ǰȱ
¢ȱ£·ȱãȱȱ£ǰȱ¢ȱû¢ǰȱȱ ȱ·£tæȱ£¤¤ȱæ¢ȱ¤ǰȱ·ȱæȱ¢Çȱ£ȱ¤¤ǯ

ûãȱ¤¤à
A különleges bánásmódra vonatkozó szabályok módosítása
A ûãȱ¤¤àȱ£àȱ£¤¢ȱȱǯȱ¤¢··ȱàȱȬ
æȱ ȱ ¤£ǯȱ ȱ ·£·¢ȱ £àȱ ·¤¢ȱ àÇ¤ȱ ãȬ
·ȱ¤ǯ
ȱ ǯ-ȱ àÇàȱ ¤¢ȱ ã£ûȱ ȱ ŝŚȦŘŖŘŖǯȱ ǻ ǯȱ řŗǯǼȱ £¤øȱ Ȭ
¤ȱ ǻǼǰȱ ¤ȱ ȱ ¤ǰȱ ȱ ¤£ȱ ȱ ǯȱ £·ǯȱ 
¤¢ȱȱ£ȱȱûãȱ¤¤àȱ£¤¢ȱ
ȱŜśǯȱ·ûȱããȱ£·¢ǯȱȱȱ·£¢£ȱ£ÿ··ȱȱȱ
£·ȱ ȱ ¢ȱ ·£·ȱ ¤¢ȱ Çûȱ ¢£·ǰȱ £ȱ ȱ £¤¢ȱ ¤Ȭ
¢¤ȱ¤ǯ
£·ȱøȱ£·ȱȱǯ-ǰȱ¢ȱȱȱûãȱ¤¤àȱ·¢Ȭ
æȱ·ȱȱ£¢ȱ···ȱȱããȱǰȱȱ·ȱ·ȱ··ȱ
ȱ Çà¤ȱ àȱ ¢ȱ Ç¤¢ȱ æ£ȱ ȱ ·ȱ ø·ȱ ã·æȱ
¤¤ǰȱ ·ǰȱ ¢ȱ ȱ ·ȱ ¤¤ȱ ȱ ¢£¤ȱ ¤ȱ ¤ȱ ȱ
ûǯȱȱ£ȱȱȱ·ȱ¢£¤ȱ¤ȱȱø¤ȱ£¢ÇȬ
¤ȱ£ã£·ȱ£¤àǯ
·¢ȱ àÇ¤ȱ ǰȱ ¢ȱ ȱ ûæ¤¤ȱ £ȱ ø¢£ȱ -à£ 38 ¤ȱȱ·¤¢ȱ¢ȱ·£·ǰȱ¢ȱȱȱøȱ
øȱǯȱȱǯȱǰȱ¢ȱ£ȱ¤¤ȱ·¢ȱ£¤û¢ȱ£Ȭ
àȱ £·æȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ £ȱ ¤¤ȱ ·¢ȱ £¤û¢ȱ
£àȱ£·æȱ¢ȱȱ¢ȱ··æȱ·ȱȱ¢¤û¢ȱ£¤Ȭ
řŞ
ȱ ȱ æ·ȱ æÇ¤ȱ ¤¢¤ȱ £¤ȱ ·ȱ ·£·¢ȱ ã£ãȱ
¤àȱ£ȱæ£ȱøȱ¤£ȱ·ȱøȱ£¤¤ǯȱ[£¤ǯ
ǱȦȦ
ǯǯȦȦ -ȦȦŘŖŘŖȦŖŘȦ ȏ¢ȏ ǯ

177
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àȱ £ààȱ ã·¢ȱ ¤£ȱ £¤¤ȱ ·£æȱ £¤àȱ ã£eÿã··ȱȱ·ǯȱȱã·¢ȱȱ£·ȱŘŖŘŗǯȱ¤ȱŗ-·æȱ
¤¢ǯ řş
ȱȱ£ȱ£àǰȱ¢¤£ȱǯȱ £ȱ£ȱ£¤£¤Ȭ
¤ȱ ·ȱ ȱ ¢·ȱ ·àȱ £ȱ ã£àǰȱ ·ȱ ¢ȱ
¢ûÿãǯȱ ££ȱ ȱ à£ȱ ȱ £¡¤ȱ ÿ·¢ȱ øȱ ¤Ȭ
£ȱà¤ȱÇ·ȱ¢øȱø¢ǰ ¢ȱȱȱ£ȱȱȱ
ûæ¤¤ǰȱ £ȱ ûȱ ȱ ȱ øȱ ¤£ȱ ¤¤ǰȱ ȱ ȱ
Ç··ȱ¤¤ȱ£Çûǯ ŚŖ
ȱȱ£ȱȱ¢ûȱȱÿãæȱ ¢·eȱ ã£ȱǻǼȱ·£·ȱÇ¤ȱ·Çȱȱ¤ȱ·ǰȱȱ¤ȱ
ȱ·ȱǰȱȱȱ-ȱȱ·£ȱ£ȱȱ£¤£¤¤Ȭ
ǯȱǻ¤ȱ£ȱàȱ££¤ȱ£¤ǰȱ¢ȱ·£Çȱȱøȱøȱȱ
Çà¤ȱæȱ¤ȱ··ǯ 41Ǽ
ȱ-à£ȱÇ·ûȱÇàȱ£¤£¤¤ȱ£ȱÇ·ǰȱ¢ȱ
ȱ·ȱȱ¢ȱȱȱȱ¤àȱ£·ǰȱ·ȱȱ¤ȱ
¤ȱ ££ȱ ¤àȱ ȱ ø¤ȱ £ȱ ¢··ÿǰȱ ·ȱ £ȱ æȱ
£¢Ç·ȱ £¤ȱ ȱ ȱ ¤·£ǰȱ  Çà¤ȱ ¤¤ȱ ¢¤ȱ
¤ȱȱȱã·ȱ£¤£ǯ
ȱ øȱ ·ȱ ¤ȱ ·- ·ȱ ã£Ç·ȱ ã·ǯȱ ȱ ·Ȭ
ã£Ç·ȱ£·ȱȱǰȱȱ£ȱȱ·ȱȱ£ǰȱȱȬ
¤ȱ¤àȱ£ȱȱȱã·ǯȱȱǮ¢¤£Ȅ-ȱ– ȱȬ
-£¤ȱ – £ȱ £¤£¤¤ȱ ·ȱ ¢·ȱ £ȱ
·¢æ ãȱ ·ȱ ȱ £··ǰȱ ã£ȱ ã£ȱ ··ȱ ȱ eȱȱøȱ·ǰȱȱȱ¤ȱÇæȱ£ȱÇȱȱ
¢ȱ¢·ǯ
ȱ Ǯ¢¤£Ȅ-ȱ ȱ ·ȱ Ç·ȱ ȱ £¤¤ȱ ȱ ·£ǲȱ nȱ ·¢ȱ ȱ £¢Ç¤ȱ ¤¤ȱ ¤¢ȱ £¢Ç··ȱ ȱ ǯȱ ȱ
Ǯ¢¤£Ȅȱ¤ȱ¤¤ǰȱ¢ȱȱ¤ȱ·ȱ£ȱȱ£¤ȱ

ȱŗŘȦŘŖŗŞǯȱǻ ǯȱŗŘǯǼȱ ȱȱøȱŝȦǯȱÇ ·£ûȱǱȱȱ£·æȱ¢ȱ£¤Ȭ
àȱ ã£ÿã·ȱ ȱ £¢ȱ ···ȱ ȱ ȱ ããȱ £·¢ȱ ·£··ȱ ·¢æȱ
¤¤ȱ·¢ȱ¢¤ȱ¤ǯ
ŚŖ
·£ȱ¤ȱȱ ȱ– ȱȱ– ¤ȱ ¢ã¢Ǳȱ ¢øȱ¤
ȱ ûæ¤¤ȱ ¤ȱ ¢£¤ȱ £ȱ àȱ ·ȱ £ã£ȱ ȱ û·ǯȱ Ǳȱ
ààȱ ¢ã¢ȱǻ£ǯǼǱȱ àȱ¤¢ȱśśǯ   ǰȱǰȱŘŖŗŞǰȱŜř–ŞŜǯȱǯ
41
·£ȱ¤ȱǱȦȦ
ǯǯȦ-Ȧ
řş
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ȱ¤£ȱ£æȱȱ·ȱ¤¤ȱ ŚŘǰȱȱ¢£àȱ·£ǯ 43
ȱ -à£ȱ £ȱ ȱ ¤ȱ àȱ £¤ȱ ȱ ǰȱ
Ç¢ȱ £¤ȱ ǯȱ ¢£¤ȱ æ£ãȱ ŘŖŗŜ-ǰȱ £¢ȱ £¤ȱ
·ȱ£ȱ££ȱȱà£ȱ£àȱǮ¢¤£Ȅ-ǰȱȱ£ȱǯȱȱ
£ȱȱ£¢ǰȱ£·ȱȱ£ȱ¤ȱ·£·¢ȱ·£¤¤ȱ
ȱ¤£¤ǯ
ȱ¢ȱ-à£ȱ·¤¢ȱ£¤¢¤ȱ·£·¢Ç·ȱŘŖŘŖ-ȱ
¤ȱȱã·ǰȱ£ȱȱûȱ¢·ȱ££¤ȱ·ȱ
ÿãǯȱ£ȱȱ£ȱǰȱ¢ȱȱȱ-·£·¢ȱûȱȱ£ȱ
ǯ-ǰȱ¤ȱ¢ȱã·ǰȱ¢ȱȱǯȱàȱàÇ¤ȱæ·ȱȱȱ
øȱ ·ȱ ¤ȱ ··ǯȱ ȱ ûãȱ ¤¤àȱ ·¢æȱ £e·¢ȱ·ȱȱ¢£¤ȱ¤ȱȱûȱȱ¢ȱ··æȱ·ȱȱ
¢¤û¢ȱ£¤àȱ£ààȱã·¢ 44 £ǰȱȱ-à££ȱnàȱ £¤¤ȱ ·¢··ǯȱ ȱ ǯȱ àȱ ȱ £ǰȱ ¢ȱ ȱ à£ȱÇ··ȱȱøȱ·ȱ¤¤ǰȱ£ȱæȱ·£ûȱ
·- ·ȱ ·ȱ £¢Ç··ȱ ¤ȱ ȱ ȱ ûæ¤¤ǰȱ £¤ȱ
àȱȱȱȱ·£·£ǯȱA¢ȱ ȱȱ ¢ȱ¤¤ȱ
·¢ǰȱ ȱ ȱ £àȱ ǻ¢£àȱ à¤ȱ ¢ȱ £ȱ û¢·£·Ǽȱ ȱ
·ȱ£¤û¢ȱ£·æǰȱ¢ȱ ȱ à£ȱ£¤¤ȱ·Ç·ȱȬ
¤£ǰȱȱ¢¤û¢ȱ£¤àȱ£ààȱã·¢ȱ¤£ȱ£¤¤ȱ
·£æȱ£·¢ȱã£ÿã··ǯȱàȱ£¤àȱæ·· ȱûnæ¤¤ȱ¢ȱ£æǯ
ȱ àÇȱ ǯȱ ¤ȱ ··ȱ ȱ ûãȱ ¤¤àȱ ·¢æȱ
·ȱ ·£··ȱ £àȱ ¤¤ȱ ·¢ȱ Çûȱ ȱ ȱ ¤Ȭ
ȱ ·£ȱ £·¢ȱ ã£ÿã·ǰȱ ûããǰȱ ȱ £ȱ ¤¤ȱ ·¢ȱ
·£æȱ ¢ȱ £¢ȱ ·ȱ ȱ ȱ ããȱ ·ǰȱ ȱ ¢ȱ ȱ
æȱ Ǳȱ ȱ ¢¤£¤ȱ £àȱ £¤ȱ ·ȱ ¤¤ȱ ¤¤ǯȱ
Ǳȱ ¢ȱ àȱ – ãæȱ ¤ȱ ǻ£ǯǼǱȱ ¢¤£¤ǯ ȱ àǰȱ ǰȱ ŘŖŗŜǰȱ
ŘŘŝ–ŘŚŗǯȱǯ
43 àȱȱȱûæ¤¤ȱ£àȱȱ£·æȱ£¤ȱȱȬ
øȱ·ȱ·ǯȱȱ¤ȱ¢ ø ¤ ¤ã· £  £¡¤ ¤£ ¢e £··ǯ ǱȦȦ¢ǯǯȦŘŖŗŞȦŗŘȦŖřȦ¢ȏȏȏȏ£ȏȏ
£¡ȏ£ȏ¢ȏ£ǵƽ ŗȏŚŖś
¢ȏŝŚŜ£¡ȏ-¢£Ŗǲȱ ȱ Ǳȱ ȱ ǻ¢ȱ ȱ
ȱȱǼ ¤ǯȱ Ǳȱ·ȱȱ– ûȱ ¤ȱ– £¤¢ȱ ȱ–
ȱ£ȱǻ£ǯǼǱȱȱ£¤ȱ¢ȱ·£ã¢ǯ ȱ àǰȱǰȱŘŖŘŗǰȱ
Ŝŝś–ŜŞŞǯȱǯ
44
ŜŗǯȱȗȱǻŘǼȱǯ
ŚŘ

ŗŝş
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£ǰȱ ȱ ¤ȱ ¤àȱ £ȱ ȱ ȱ ã·ǰȱ £·ȱ
£ȱ¤¤ȱ·¢ȱ·¢ȱ¢¤ȱã¤ȱȱȱ£·æǰȱ
£¤àȱã£ÿã··ǯȱȱã·¢àÇ¤ȱ££ȱ¢·ÿ·ȱȱ£ȱ
¤¤ȱ ·¢ȱ ¤ȱ ã£ÿãæȱ £·¢ȱ ¤¤ȱ ¤£¤ǰȱ ǰȱ
ã£·ǰȱ ȱ £ȱ ȱ ȱ £ǰȱ ¢ȱ £ £ȱ ÿãæȱ à£ȱȱ·£·ȱȱ¢ȱûæ¤¤ȱ£·ȱûȱǯ
ȱà£ȱ£¤¤ȱ·££¤¢ȱȱ£ÿȱ£¤¢ȱȬ
¤££¤ȱǰȱ£ȱ¤¤ȱ·¢ȱ¤ȱ£ȱ£¢Ç¤ȱ£ã£ȱ··Ȭ
·ȱȱûæû¢ȱ¤àȱÇà¤ǰȱû¢·£·ǰȱ¢£àȱà¤ȱǯ

A különleges bánásmódra vonatkozó szabályozás
ȱ ȱ ȱ ¤ȱ àÇ¤ȱ ·ȱ ȱ ûãȱ ¤¤àȱ
£¤¢ǰȱȱǯ-ȱ£ȱȱȱȱ£àȱãȱ£·ȱ£ȱ
ȱ¤£ǯ 45 ȱûãȱ¤¤àȱ£¤¢ȱȱǯ-ȱ¤ȱȱã¤àȱ
£ȱ £ȱ ǻ ǯȱ £Ǽǯȱ ȱ ȱ ·ȱ £ȱ ǰȱ ¢ȱ £ȱ
¢·Ç·ȱ £ȱ ·ȱ ȱ ûãȱ ¤¤àȱ ·¢ȱ àȱ £·¢ȱ
¢ȱ ·¢ȱ ȱ ··¢ûǯȱ ȱ £ȱ ¢£ȱ £¤¢ȱ
¢·£æȱ ¤££¤ǰȱ ¢ȱ ȱ £ǰȱ ȱ ûãȱ ¤¤àȱ ·Ȭ
£û ŚŜǰȱ ¤·£ȱ Çȱ £ȱ ȱ ££·ǰȱ ¢eȱ£ȱ¤àȱ£àȱȱûæ¤¤ȱ¢¤ǰȱ£ȱ¤¤ȱ¤Ȭ
ȱøȱ£Çȱǰȱ·£ȱȱ·ȱȱ£ȱȱǰȱ¢ȱ·ȱ
¢ȱàȱûȱȱȱȱȱǯȱǰȱȱȱã·¢ȱe··ȱ ǰȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ à¤ȱ ã·ȱ ¤ȱ ûȱ ȱ ȱ ûãȱ
¤¤àȱ¤ǯȱàȱȱ£ȱ¢·ȱ···ȱ£ȱ¢ȱ ȱ
ȱ££ǯ 47
æȱ £¤¢ȱ £ȱ – ȱ ã·¢ȱ ¤£ȱ ȱ – ûãȱ
¤¤àȱ ·¢æȱ £·¢ȱ ȱ ȱ ·ȱ ·ȱ ȱ øǯȱ ǻȱ ·ȱ ȱ 
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ ·£ȱ £·¢ǯǼȱ A ·ȱ ·ȱ ȱ øȱ
ȱæûȱûãȱ¤¤àȱ·¢æȱ£·¢ǰȱȱȱ£·¢ȱ
£æȱ¢ȱ£ȱ¤¤ȱ¤¢¤ȱ·£æȱÿ·¢ȱȱ·ȱãû·¢ȱ
¤ȱ ȱ ûæ¤¤ȱ àȱ ·¢ȱ ·£·ȱ £·ȱ ȱ £Çǰȱ
ȱȱ¤¢£ǰȱ·ȱ£·ȱȱã·¢ȱ¤£ȱȱȱȱ

ȱ ûãȱ ¤¤àȱ £¤¢ȱ ·£ȱ £··ȱ ¤ȱ ȱ Ǳȱ ȱ ûãȱ
¤¤àȱ ·¢æȱ £·¢ȱ ȱ £ȱ øȱ ûæ¤¤ȱ ã·¢ǯ Ǳȱ ààȱ ¢ã¢ȱ
ǻ£ǯǼȱǻŘŖŗŞǼǱȱǯȱǯ ŗŖř–ŗŗşǯȱǯ
ŚŜ ¤ȱȱǯȱŞŗǯȱȗȱǻŗǼȱ·ȱǻŘǼȱ£··ǯ
47
¤ȱȱŗŘȦŘŖŗŞǯȱǻ ǯȱŗŘǯǼȱ ȱȱ ǯȱ£·ȱ·ȱŗǯȱ£ǯȱ··ǯ
45
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æȱ ¢ǰȱ ȱ ã£·ȱ ȱ Çǯȱ ȱ £·¢ȱ Ȭ
£æ£ȱ£àȱãû·¢Ǳȱ£ȱ·ǰȱȱ£ȱ·ȱȱ£ǰȱȱ£ȱ
·£·ȱ ¤ǰȱ ¤¤ȱ ȱ ûæ¤¤ȱ ·£ȱ æȱ ¤ȱ £·¢£ȱ ÿȬ
£ææȱ£¢ȱȱ£ȱȱȱ¢ǯ
£¢ȱÿ·¢ȱ·ȱȱ·ȱȱȱøæȱȱeûȱȱûãȱ¤¤àȱ·¢æȱ¤ǰȱȱȱÿ·¢ȱ
Çàȱ æ£ȱ ÿǯȱ ·¤ȱ ȱ ȱ ·ȱ £¤ȱ ·ȱ ȱ ȱ ãȱ
ȱÿ·¢ȱ£ȱǰȱ¢ȱ·ȱȱ·ȱûãȱã·ȱ
·ûȱ ûãȱ ¤¤àȱ ·¢æȱ £·¢ȱ æûǯȱ ȱ Ȭ
£¤ȱ¢¤ȱȱȱȱ¤ȱ£ȱǰȱȱÿ£e£ȱ ãȱ ÿ·¢ȱ ··ǰȱ ¤¤ȱ £ȱ ǰȱ ȱ ··ȱ ȱ
££¤£àȱ ãȱ ȱ ÿ·¢ǰȱ ȱ £ǰȱ ȱ £ȱ ȱ ·Ȭ
·ȱ ãȱ ÿ·¢ȱ ȱ ··ȱ ¤ȱ ȱ àã¢£ǰȱ ȱ
£ȱ£ȱ·ǰȱȱȱ··ȱ·ȱ£ȱ·£·ȱȱÿ·¢ǰȱȱȬ
ȱæ£ȱ·ȱȱ¤ȱ¤¤ȱ··ȱÿ·¢ȱ·ȱǯ
ȱ£ȱǰȱȱȱã·¢ȱ··ȱȱûȱȱȱ£·¢ȱȱûãeȱ ¤¤àȱ ·¢æȱ¤ǰȱ ȱ ȱ æȱ ûãȱ ¤£ȱ n£ǯ
¢ȱ ȱ ûãȱ ¤¤àȱ ã·ȱ £àȱ ¢ȱ Ç·ȱ n·£·ȱ£¤¤ȱȱ·ȱ·ȱȱøȱã·¢ȱ·æǰȱȱȬ
£ȱ·æǰȱ¤¤ȱȱøȱȱ·ȱ·æǰȱȱã·¢ȱ
·æȱ ǻ£ȱ ¤¤ȱ £¤¢ȱ £Ǽȱ Ç¤¢££ǰȱ æȱ ȱ à¤ȱ
ǻ¤ȱǰȱ¤ȱÇǰȱ·ȱȱ·ȱÇ¤¢¤ȱǼȱȱ£ȱ¤Ȭ
£ǯȱ £·ȱ ǰȱ ȱ £ÿȱ ¤£ȱ ȱ ȱ ȱ £ǰȱ ȱ ȱ
·ȱûãȱ¤¤àȱ¤Ç¤ȱ¤ȱÇ¤¢¤ȱÇȱǰȱ¢ȱ
ȱȱ·ȱ£ȱ¤¤ȱ£¤¢ȱ£ȱ£ȱ·ǯ
ȱ ȱ£¤¢ȱ£·ȱ¤ȱ ȱ£¢ȱ···ȱ ȱ ȱãȬ
ãȱ·ǰȱȱøȱûãȱ¤Ç¤ȱ·ûȱȱ£Ȭ
ȱǰȱȱȱûæ¤¤ȱ¢¤ȱ·ȱȱ¢ø¤ǰȱȱ£ȱȱûãnȱ ¤¤ȱ ¤£ȱ ȱ ã·¢ȱ ··ȱ ǰȱ ûãȱ ¤£ȱ ·ûȱ ȱ
£ÿǰȱ·ȱȱûãȱ¤¤àȱ£¤ȱ¤ȱȱ£ȱã£æǯ
ȱ £àȱ ·£ȱ ¢·ȱ ···ȱ ¤ȱ ãȱ ø¢ǰȱ ¢ȱ
¤ȱȱ££ȱ£ȱȱ£¤¢ǯȱȱ£ȱȱǰȱȱ£ÿȬ
ȱ£ȱȱ¤£ǰȱȱȱǰȱȱȱûãȱ¤¤àȱ¤ȱ¤ȱȱ
ǰȱ£ȱ·ȱ£·¢ȱ¤·£ȱǯ
ȱ¤·ȱ¤ȱȱÇà¤ȱȱ·ȱ·£··ȱ·¢æȱ¤¤ȱ·¢ȱ
ûãȱ Çàȱ ¢ȱ ȱ Çà¤ȱ ø¤ȱ ȱ ·£ǯȱ ȱ ã·¢ȱ ·Ȭ
ŗŞŗ
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·ȱ£ȱȱã£æȱ£¤¢ǰȱȱȱÇà¤ȱã··ȱøǰȱ¢ȱȬ
¤£ǯȱ¢ȱø¢ȱãǰȱ¢ȱȱûãȱÇàȱ¢ȱȱÇàȬ
¤ȱø¤ȱ·£ȱȱ£ȱ¤¤ȱ·¢ǰȱȱȱ£ȱȱȱ¢¤Ȭ
¤ȱȱȱ£¤ȱȱ¤¢¤ȱàȱȱ·£·æǰȱȱȱ·ȱ·£·ȱ£ȱ
¤¤ȱ·¢ȱã£æǯ
ȱûãȱ¤¤àȱ·£ûæȱ·ȱ·ȱøȱȱȱøæȱ
¤ȱ·ȱȱ·£ûǰȱ¢ȱûããȱ·ȱø¤ȱ¢Ȭ
¤Ç¤ǰȱ·ȱûȱȱ·ȱǯ
ȱ ·ȱ ·ȱ ȱ øȱ Çûȱ ¤ȱ £·¢ȱ ȱ ûãȱ ¤¤àȱ
ǻ¤ȱ£·¢ȱ ·Ǽȱ·£ûǯȱȱã·¢ȱ æȱ
ȱȱȱ£ȱȱ·ȱÇæǰȱȱøȱÇæǰȱȱǰȱȱȱ
Çæǰȱ ȱ ·æǰȱ ȱ Çæǰȱ ȱ £·æǰȱ ȱ £·æȱ Çæǰȱ ȱ £¤àǰȱ ȱ
£¤àȱÇæǰȱȱ¢ȱ·ǰȱȱ¢ȱ·ȱÇæǰȱ¤¤ȱ
ȱ ûãȱ ¤¤àȱ ·¢æȱ ȱ £àȱ ¤¢ȱ £·¢ȱ nȱ¤ȱ£·¢ǯ
ȱÇà¤ǰȱ£ȱû¢·£·ȱ·ȱȱ¢£àȱà¤ȱàǰȱ¢ £ȱ·ȱ
Ç¤¢¤ȱ ãȱ àǰȱ ¢ȱ ȱ ûæ¤¤ȱ ·£ȱ æȱ £·¢ȱ üãnȱ ¤¤àȱ ·¢-ǯȱ ã··ȱ ȱ £ȱ ¢·ȱ ···ǯȱ ûãȱ
ã·ȱ ·ûȱ ûãȱ ¤¤àȱ ·¢æȱ £·¢ȱ æûȱ ȱ £n¢ȱ ···ȱ ȱ ȱ ããȱ £·¢ǰȱ ȱ ¢·ȱ £·¢ǰȱ ȱ ȱ
ȱ·ȱ£¤ȱ·ȱȱȱãȱȱÿ·¢ȱ·ǯ
ȱûãȱ¤¤à£ȱ£àȱ·£·ȱ ȱ·ȱ·ȱ ȱøȱ t£¤¤ȱ£ȱ¤ȱǱ
 ȱȱ¢¤¤ȱæÇ·ǲ
 ȱã£·ȱÇ··ȱæÇ·ǲ
 £ȱ·ȱ£·¢ȱÇ·ǲ
 £ȱ·ȱ£·¢ȱ·ǯ
£ȱ·ȱ£·¢ȱÇ··£ȱ£ȱ·¤ǰȱ¢ȱ£ȱãû·Ȭ
ȱ ȱ ¤ȱ ȱ ȱ ȱ ¤··ȱ ǰȱ · ȱ ¤ȱ
¤ȱǯȱ£ȱ·ȱ£·¢ȱ··£ȱ£ȱ¤¤ȱ£ȱ¢ȱ·£·ȱ
ǰȱȱ£ȱ¤àȱ£àȱ£Çǰȱ¢ȱ£ȱ·ȱ£·¢ȱ£ȱ¤¤ȱ
·¢ȱ¤ǰȱȱ£ȱ¤¤ȱ·¢ȱ¢£Ç·ȱȱûæ¤¤Ȭ
ȱ ·£ȱ æȱ ¤ȱ £·¢ȱ £û·ûȱ ȱ ¤££ǯȱ £ȱ ¤¤ȱ e·¢ȱ ȱ à¤ȱ ¤ǰȱ ȱ ȱ ·ȱ ȱ ¢·ȱ ·£ǰȱ ¢ȱ
¤àȱ£ã£ȱø¤ȱ¤ȱ£ȱ·ȱ·ǯȱȱÇà¤ȱȱ¤Ȭ
¢¤àȱ¢ȱ ¤£ȱ·£·æȱȱ¢¤¤ȱ£¤ǯ

ŗŞŘ

£ȱøȱǯȱ¢ȱ¤£àȱ·£·¢

ȱ ȱ £æȱ £·¢ȱ ȱ ·ûȱ ¢£ȱ ȱ £Ȭ
ȱȱǯȱȱûãȱ¤¤àȱ£àȱ£¤¢ȱ¤ȱȱ·Ȭ
tettet ·ȱ ȱ øȱ ·ǯȱ ǻ·ǰȱ ȱ ȱ ¤ȱ ȱ £¤¢ȱ ·ǯǼȱ ¤ȱ
£·¢ȱ ǻǰȱ ·æǰȱ £·æǰȱ Çæȱ ǯǼȱ ·ȱ ȱ ûãȱ ¤¤Ȭ
àȱ ·¤¢ȱ £¤¢¤ȱ ȱ ȱ £ȱ ȱ ¢£àȱ à¤ǰȱ £ȱ
û¢·£·ȱ¢ȱȱÇà¤ǯ
ȱ£·ȱȱǯ-ǰȱ¢ȱ ûãȱ¤¤àȱ·¢æȱ£e·¢ȱ ȱ ȱ £¤àǰȱ ·ȱ £ǰȱ ¢ȱ ȱ ã·¢ȱ ·Ȭ
·ȱã£æȱȱ£ǯ

£ȱ·£ȱ£ȱȱûæ¤¤
ȱǯȱǰȱ¢ȱȱûãȱ¤¤àȱã·ȱ£àȱ·£·ȱȬ
£¤ȱȱ¤ȱȱûæ¤¤ȱ·£ȱæȱ¤ȱ£·¢ȱ¤¤ȱ
··ǯ ŚŞ à¤ȱ ¤¤ȱ ãȱ ·ȱ ǰȱ ¢ȱ £ȱ ¤£ȱ ·ȱ
ȱ£ȱãæȱȱ¤¤ȱǯ
ȱȱ·ȱȱ£·ȱ¢ȱ¤ȱȱȱȱǵ
¤ȱȱȱȱàǰȱ¢ȱǮȱûãȱ¤¤àȱã·ȱ£àȱ·z·ȱ£¤ȱȱ¤ȱȱûæ¤¤ȱ·£ȱæȱ¤ȱ£·¢ȱ¤¤ȱaȱ ··Ȅǰ £¤ǰȱ ¢ȱ ȱ ûãȱ ¤¤àȱ £ǰȱ £ȱ ȱ Ȭ
ǰȱ¢ȱ¢û·£ȱȱ·ǰȱ£¤ȱ¤ȱǰȱȱ££ȱȱ
ȱûæ¤¤ȱ£ȱ·£ǯ
¤ȱ ¤¢ £ȱ„ã¤ȱ£ȱ¤£ȱàȱ¢û·£·ǰȱȱ·ȱȱi£·ȱ·ûȱȱ¤ȱȱȱ¤ȱ£Çà¤Ȅ Śşǯ £ȱ·£ȱ¢¤t¤ȱȱÇàȱ¤¤¤ǰȱ£ȱȱæȱǮ£¤àȱ·£·¢ȱ¤¢¤Ȅ śŖ
ȱȱȱǯ
ȱȱ¤ǵȱȱȱà£ȱ£ȱ·£ȱ£ȱ£¤£¤¤ǵ
ȱ ·ûȱ £ȱ ȱ ¤ǰȱ ȱ ȱ ¤ȱ £ǰȱ ¢ȱ ·££ûȱ
ȱ ȱ ··ȱ £ȱ ȱ £··ǯȱ ¤ȱ ¤¢ȱ £ȱ Ǯ£ȱ ·£ȱ ȱ
£¤ÿ£ȱ ȱ ǻ£ȱ ø¢ȱ ȱ ·¢ȱ Ǽǰȱ ȱ £ǯȱ 1ȱ ¤ȱ ¤ȱ

£ȱ¤£ȱ·à¤ȱ·ȱȱ¤ȱȱ– [£Çàȱȱ¤¢ Çȱȱȱtȱ ·ûȱ ¤ȱ ¤¢ȱ ȱ ·£·ȱ ǯȱ ǱȦȦ-ǯǯȦŗŗŜŜȦŝȦ ȏŗŚşřȏŗŝȏȏǯ
Śş
ǯȱŗŝŖǯȱǯ
śŖ ¤ȱ
¤¢Ǳȱ ȱ ȱ 1£·ȱ ·£ǯȱ ŗŖǯȱ ǯȱ ǱȦȦ-ǯǯȦŗŗŜŜȦŗȦȏ
ŗŚşřȏŗŝȏ£ǯ
ŚŞ

ŗŞř

¤ȱȱûȱ– ȱ £ȱ– ȱ

¤ȱ ãûȱ ǰȱ ¢ȱ £ȱ ·£ȱ £·ȱ æȱ £¤ȱ àȱ ·o¢ȱ£¤¢£àȱȱ¤¤ȱ·¢£-eǯȄ śŗ

Összegzés
ȱ¤¢ȱ Ç ¤ȱ·¢ȱ£ȱ¤ǰȱ¢ȱ£ȱøȱ
ûæ¤¤ȱã·¢ȱȱàȱ¢·£ȱȱ·ȱ·ȱ·Ȭ
¢ȱ··¢Ç··ȱãǰȱ£·ȱ£ȱ¢ȱ£¤¢ȱ¢æȱȱ
·ȱ··ȱøȱȱûãȱ¤¤àȱ·¢æȱ£·¢ȱÇ·ȱǯȱ
ȱȱ·ȱ¢£ȱæããȱ££ȱǰȱ¢ȱȱ¢£·ȱ·ȱà¤·Ȭ
ȱ ȱ £·ȱ ãȱ ¢Çȱ æ·ȱ ȱ ã£Çæȱ ¤¤ȱ £ûǯȱ
¤·£ȱàȱø¢ȱ¢£æãȱ£ȱ¤¤ȱ¢Ç¤¤ǰȱ¢£ÿÇ·Ȭ
·ȱ·ȱ·¢¤¤ȱ£ǰȱ£ȱ ȱ¢ûÿã· øȱ
ȱ¢£··ȱ£ȱ¢£·ȱ·£·¢·ȱ £ûǯȱȱ¤Ȭ
£¤ȱ ££¤¤ȱ ¢ȱ ¤ǰȱ ȱ ÿ·¢ȱ ¤ȱ ã£ûȱ
·ȱ ·ȱ ȱ ¢ȱ æǰȱ ¢ȱ ¢ȱ ·ȱ £¤ȱ
ûæ¤¤ȱ£ȱ¤¤£ǯ
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ǯȱŗŗǯȱǯ

ŗŞŚ

NAGY LÁSZLÓ TIBOR

ȱ¤ȱ·¤¢ȱûæȱ···æȱ
¢ȱȱ¤ȱ¤

£ȱ £¤ȱ àȱ ·£ȱ ȱ ¢ȱ ȱ æ£ȱ ÿã£·ȱ ·ã·ȱ
ȱ¤ȱ¢ȱ– £ȱãÇ¤¤ȱ·ȱȱ£¤ȱãæȱ– a rablás bünæȱ·ȱàȱ··æǯȱ¤ȱȱ¤ȱã·¢ȱ·¢¤¤ȱȱ¢ȱûæȬ
ȱ ·£ȱ àȱ ¢ȱ ¤£ǰȱ ·ȱ ¢ȱ £ȱ l£¤ȱ ·¤ǰȱ ·£·ȱ ··ǰȱ ¤¤ȱ ·£·ǯȱ ȱ mány a
¤ȱ æȱ ££¤ȱ £ȱ ¤ȱ æȱ £ȱ ȱ £àȱ ¤ȱ
ûæȱ ȱ ··ȱ £ǰȱ ¢ȱ ȱ £¤ȱ ¤ȱ ȱ
£Çȱûǯ

Bevezetés
A rablás £ ¤¢ȱûæȱã·¢ã¢ûǰȱȱŘŖŗŘǯȱ·ȱǯȱãr·¢ȱøǰȱǯȱ£et·ǰȱȱ¢ȱȱæ£ȱÿ·¢ȱã£ãȱ
¢ȱ¢£·ǰȱȱø¢ȱ¢ȱÿȱ·ȱȱ£ȱ·ǯ 1 A
¤ȱ ã·¢ȱ ·¢¤¤¤ȱ æ··ȱ ȱ £ȱ ǰȱ ¢ȱ ȱ ¢ȱ ûæȱ
ã·¢ã¢ȱ ¢ȱ £ȱ ȱ àȱ £ȱ æ£ȱ oȱ··ȱãȱ·¢ȱ£¤¢£¤¤¤ǰȱÇ¢ȱæȱæãȱȱ
ȱ£¤ǰȱ£ȱãÇ¤¤ǰȱȱ·æȱȱ£¤ǯ Ř
ȱ£ȱAngyal Pál ȱø¢£ǰȱȱ¤ȱȱ£¤ȱã¤àȱ
ÿ·¢ǰ £ȱ ·ȱ ȱ ȱ ȱ ¤ȱ æÇȱ ·ȱ ·l£ǯȱ£ȱȱûã¤à¤¤ȱ£ȱ¢ȱã·ȱǻȱæ£ȱ¤ǰȱa-

ȱǯȱ£ȱȱ¤ȱȱ·¢¤¤Ǳȱ
řŜśǯȱȗȱǻŗǼȱȱȱȱȱÇ¤ȱ·ȱø¢ȱ£ȱȱ¤àǰȱ¢ȱ·æȱ
Ǽȱȱȱæ£ǰȱȱ£ȱ·ȱ¢ȱȱȱ··ȱȱã£ȱ¢·ȱl£ǰȱ¢ȱǼȱãȱ¢ȱ·£·ȱ·ȱ¤ȱ¢£ǰȱÿȱȱ·ȱ·æȱ
¢ȱ·ȱæȱ£¤£·ȱûæǯȱ
ǻŘǼȱ¤ȱ£ȱǰȱȱȱȱ·ȱȱȱȱ¤ȱ·ȱæ£ǰȱȱ£ȱ·ȱ¢ȱ
ȱȱ··ȱȱã£ȱ¢·ȱ£ǯ
Ř ȱ¤Ǳȱȱ¢ȱȱæ£ȱÿ·¢ǯȱ Ǳȱȱȱǻ£ǯǼǱȱûæȬ
ȱ ǯȱ ûããȱ·£ǯȱ  -ȱ- ·ȱ ã¢àȱ ǯǰȱǰȱŘŖŗşǰȱŜŜŜǯȱǯ
1

185

¢ȱ¤£àȱ

ȱ¤Ǽǰȱȱ¤ȱȱ-à¡ȱàȱ··¢ûæȱ£ȱe¢£·ȱǯ 3
A rablás æȱ ¤ȱ £·¢·· £ȱ ȱ £ǰȱ ¢ȱ ȱ £a¤¢··ȱ £ǰȱ ȱ ·¢ȱ ã·ȱ ··ȱ ·ȱ ȱ ûæǰȱ
ȱ £ȱ ·ȱ ÿ·¢ȱ ã£·ȱ £ǰȱ ¢ȱ æ·£û·ȱ ȱ
£¤ȱ ȱ ã·¢ǰȱ ··ȱ ȱ ·ȱ ·ȱ æȱ £¤£·ǯȱ
ȱ £ȱ ãæȱ ¤ȱ £ȱ ···ȱ ã··æȱ ûæǰȱ ȱ
£ȱ ã·ȱ £ȱ ȱ ÿ·¢ȱ ã£·¢ȱ é·£ȱ£û·ȱ¤¤ǯ 4
A rablás ȱ¤¢ȱæǱ ¢·£ȱȱȱ£¢ȱ··ȱ£¤ǰȱ
¤·£ȱ ȱ ·ǰȱ £·¢ȱ £¤ȱ ȱ ·ǯȱ £ȱ ǻŗǼȱ £·ȱ £ȱ
rablás ·££øȱ·¢Ǳ £ȱæȱ££ȱȱ·¢£Ç·ȱǻ£ȱ£ã£e·¢Ǽǰȱȱ¤ȱȱȱȱ·ȱǻ··¢ǼǯȱȱǻŘǼȱ£·ȱ
¤£ȱ ã·ȱ ¤ȱ £·ȱ ·££øȱ ·¢·ȱ o¢ǰȱ£ȱȱ¤£ȱǱȱ£ȱæȱ·· ȱȱ·ȱ·ȱ
ȱ£ȱãȱȱȱȱ¤ȱ·ȱ£ȱ·¢£Ç·ǯ
ȱǯȱ¤ȱ£ȱȱ¤ȱ¤·ȱã·ȱ¤ȱàȬ
Çàȱ Ǳȱ æ£ǰȱ ȱ £ȱ ·ȱ ¢ȱ ȱ ȱ ··ȱ ȱ ã£ȱ e¢·ȱ ǽǯȱ řŜśǯȱ ȗȱ ǻŗǼȱ £·ȱ Ǽȱ Ǿǲȱ ãȱ ¢ȱ ·£·ȱ
·ȱ¤ȱ¢£·ȱǽǼȱǾǲȱȱȱȱ·ȱȱ¤ȱæ£ȱ
¢ȱ ȱ ȱ ··ȱ ȱ ã£ȱ ¢·ȱ £¤¤ȱ ȱ ȱ ȱ
¤ȱ·ȱǽǻŘǼȱ£·Ǿǯ 5 ȱ¤Ç¤ȱ£ȱȱȱ¢¤làǰȱȱ£ȱã·ȱ¤ȱà¤ȱȱ£ȱ£ã£·¢£ȱ
àǯȱ £·ȱ æȱ £ȱ £ȱ ¤¤ǰȱ ¢ȱ ȱ ¤ȱ ··¢
£ȱȱȱȱÇ¤ȱ£¤·àȱã·æȱ·ǰȱ £ã£e·¢ȱȱ£ȱæ£ǲȱ£ȱ·ǰȱȱȱ··ȱȱã£ȱ¢e·ǲȱ £ȱ ãȱ ¢ȱ ·£·ȱ ·ȱ ¤ȱ ¢£·ǲȱ ȱ ȱ
ȱ ·ȱ ȱ ¤ȱ £ȱ æ£ǰȱ ¢ȱ ·ǰȱ ȱ ȱ ··ȱ ȱ
ã£ȱ¢·ǰȱȱ£ȱȱȱȱ¤ȱ··ȱã·ǯ 6

¢ȱ¤Ǳȱȱ¢ȱûæȱ·£ã¢ȱŗŗǯȱȱ¤ȱ· ȱ£¤ǯ ȱ ȱ·ȱ
¢ȱǯ-ǯǰȱǰȱŗşřŚǰȱŗŞǯȱǯ
4 ǯȱŗŜǯȱȗ
5
ȱŘŖŗŘǯȱ·ȱǯȱã·¢ȱ¤ȱȱûæȱã·¢ã¢æǰȱȱřŜśǯȱȗ-£ȱÿ£ãȱ¤ǯ
6
ȱ ¤Ǳȱ ȱ ¢ȱ ȱ æ£ȱ ÿ·¢ǯȱ Ǳȱ ȱ ·ȱ ǻæ£ǯǼǱȱ A
ûæȱ ã·¢ã¢æȱ £ààȱ ŘŖŗŘǯȱ ·ȱ ǯȱ ã·¢ȱ ¢¤ǯ ȱ ȱ ǯǰȱ
ǰȱŘŖŗŜǰȱŗŗśŚǯȱǯȱ
3
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ȱ¤ȱ·¤¢ȱûæȱ···æȱ¢ȱȱ¤ȱ¤

ȱ ¤ȱ £¤¤ȱ ȱ £ȱ àȱ ·ȱ æȱ ã·ȱ ¢ûȱ
ǯ ÇȱŘŖŖŖ-ȱ·ȱřŚřŜȱÿ·¢ȱ ¤ȱ·ǰȱ ȱŘŖŗş-ȱ ¤ȱ
ȱŜřŝǯ 7 1£ȱ£ûȱ¢·ÿȱȱ¤ȱ ȱȱ¢ȱ a¢ȱ ȱ æ£ȱ ÿ·¢ǰȱ ŘŖŗś-æȱ £ȱ ¤£ȱ ȱ ¢£ȱ
·ȱ¤ȱ¤ȱȱ·£ȱ¢ȱ£¤ȱã·ǰȱȱ¤ǯȱ£ȱy·£ȱ ȱ ¤ȱ £¤¤ȱ æȱ ££¤ǰȱ ¤·£ȱ ȱ £¤ȱ
·æȱ£¤¢ȱ¤£¤ȱȱã·ǰȱȱȱŘŖŖşǯȱ·ȱǯȱã·¢ȱ£Ȭ
¤·ȱ ã£¤ȱ ȱ ·£·ȱ ·ȱ £·¢æȱ àȱ ·ȱ ǯȱ ȱ
ûȱ£¤ȱȱȱ¤ȱã·ȱæȱȱæ¤ȱȬ
£æǱȱŘŖŗş-ȱȱ·¢ȱřŚȱ£¤£·ȱȱàȱǯ
ãæȱæ¤ȱ¤ȱ·ȱȱ¤ȱ·£ȱ¤ȱȱ
¢ȱø¢ȱȱæǯ ·£ȱãæȱ·ȱ·ȱǻ£Çȱ
ala¢Ǽȱȱã£ǰȱȱȱûȱ¢¤ǰȱ£·ȱ¢ȱȱ
¤£àȱ£·ȱ·ȱȱȱ£ȱ¤£ȱ£¤¤ȱ£ȱ£ȱ¢ȱ
·ȱ ȱ £ȱ ¤¤¢ȱ øǯȱ ¤ȱ £¤ȱ – æȱ àȱ
àȱ– koráȱãȱÇ£ȱȱã·ȱ£ȱ  -ban 8ǰȱ£ȱøȱ·£ȱ
ȱ ·ȱ ȱ ûȱ ǰȱ ã£ȱ £ȱ ¤ȱ ȱ ¤£ȱ ¤ȱ
£¢ǰȱ ÿã£·ȱ ·ǰȱ ã·ȱ ¤ǯȱ ȱ ¤ȱ æȱ
££¤ȱ ȱ ŘŖŗş-ȱ ¤ȱ ã·ȱ ȱ æȱ ȱ ÿû¢ȱ
ã£ûǰȱÿû¢ȱȱ£¤¤ǰȱŝŖȱÿ·¢ȱ£ûǰȱ¢eȱŝŚȱãæȱŝřȱ¤£ȱ··ȱàÇȱǯȱȱã£æȱȱ£¤ȱ
û¢ȱ ¤ȱ ûæȱ ûæȱ ··ȱ ¢£ûȱ beǰȱ¢ȱȱã·ȱ·¢¤¤¤ȱȱ¤£ǯ

¤Ǳȱ¢·ȱ¢£àȱà¤ȱ·ȱt¢·£·ȱÿû¢ȱ£ǯ
¤ȱæ·ȱȱã£æȱ¤¢Ǳȱ¤ȱȱȱÿû¢ȱàȱ·ȱa£ȱ£ǯ £ȱ£¤ȱ £ȱ ·£ȱŗśǯȱ£¤øȱ¤·£àǯȱǰȱ
ŗşŜşǲȱ à£ȱ ¤Ǳȱ ȱ ¤àǯȱ Ǳȱ ãã¢ȱ à£ȱ ǻ£ǯǼǱȱ àȱ ·ȱ £ȱ
¤¢ȱŘŚǯ ã££¤ȱ·ȱ ȱ ã¢àǰȱǰȱŗşŞŝǰȱŝş–ŗŖşǯȱǯǲȱ¢ȱȬ
rás – £ȱǱȱȱ¤ȱ¢£ȱ¢£¤ǯȱ Ǳȱ ãã¢ȱ à£ȱǻ£ǯǼǱȱKriminológiai
·ȱ £ȱ¤¢ȱŘŞǯ ȱ àǰȱǰȱŗşşŗǰȱŘŗŝ–ŘŚŝǯȱǯǲȱ¢ȱ¤£àȱǱȱ
ȱæ¤ȱãȱ¤ȱàȱ£¤ǯȱ Ǳȱ ȱȱǻ£ǯǼǱȱKriminológiȱ ·ȱ £ȱ ¤¢ȱ řŜǯ £¤ȱ àȱ ·ȱ £ȱ ·£ǰȱ
ǰȱ ŗşşşǰȱ śś–ŞŘǯȱ ǯǲȱ ȱ ¤ȱ ǯȱ ûǱȱ £¤ȱ ¤¤ȱ ¢£¤Ǳȱ ȱ
£ȱ·ȱ£ȱȱ£¤ȱà¤·ǯȱ ǱȱÇàȱȱ– ȱȱ– £ȱ
ȱ– ȱȱǻ£ǯǼǱȱȱ¤ȱ·ȱȱ¤ȱÿæ£·ȱ·£ã¢ǰȱ ǯȱãǯ
£¤û¢ȱ·ȱ·£ȱ£·ǰȱǰȱŘŖŖşǰȱřş–śřǯȱǯ

7
8
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¢ȱ¤£àȱ

ȱÿ·¢ȱ£·
£ȱ ãȱ ÿ·¢ȱ ¢ȱ £·ȱ ·£ȱ tȱ ·ȱ ȱ Çà¤ȱ ¤£ǯȱ ȱ Ŝŗǯȱ  ȱ ··¢ 9 ¤ȱ ȱ ÿk·¢ȱ ȱ Çà¤ û¢ãæȱ ¤£¤ȱ £æȱ ·£·ȱ ȱ ŘŖŗŘǯȱ ·ȱ ǯȱ
ã·¢ȱ ûããȱ ·£ȱ £ȱ Ç·ȱ ȱ £ǯȱ £ȱ àȱ ȱ
£¤ȱ û¢ǰȱ ¢ȱ ·ȱ ¢ȱ æȱ Ç·££·ȱ á¢¤ȱȱ·¢ȱæÇ··ǰȱȱ£¤¢¢ȱã··ȱtǯȱ¤ȱȱ¤ȱ·ȱȱǯȱřŜśǯȱȗȱǻŗǼȱ£··ȱǼȱ·ȱǼȱȱȱǰȱ
·ȱ£ȱ·æȱã·ȱ¤ȱãǰȱ£ȱȱȱȱûǯȱ£ȱ£ȱ
·ȱǰȱ·ȱ¢ȱ£ȱȱ¤øȱÇà¤ȱȱàǯ ŗŖ
·ȱ ¢ǰȱ £ȱ £æȱ ¤¢¤ȱ £ȱ ã·ȱ ȱ
£··ȱ £¤ǰ ȱ a Ŝŗǯȱ  ȱ ··¢ȱ řȦǼȱ ȱ ··ǰȱ
¢ȱ ȱ ã·¢ȱ ·¢¤¤ȱ ãǰȱ £ȱ û·ȱ ·ȱ ¢ȱ
ãæ ¤ȱ £¤¢£ǰȱ ø¢ȱ £ȱ Ç·ȱ ·¢¤¤ȱ £ȱ ¤Çȱ
ãæȱ¤ȱȱÿ·¢ȱ£···ȱȱȱãé·ȱȱǯȱA¢ȱ·¤ǰȱ¢ȱȱ¤ȱ¤ȱ¤ȱȱ·tȱ£ȱæ£ȱ£ǰȱ¢ȱȱ¤ȱÿȱǯȱřŜśǯȱȗȱǻŗǼȱ£Ȭ
·ȱǼȱ¤ȱŗǯȱǰȱ£ȱȱæÇ·ȱȱȱã··ȱȱȱ
ûȱ£ȱÇ·ǯ 11

ȱÿ·¢ȱ¢
A rablás ¢ȱ¤ȱǰ ȱǻŘǼȱ£·ȱ·ȱ£ȱ¤ȱ¢·nt
ȱȱȱ·ȱǯȱȱàȱ¤ȱ£àȱǰȱ¤·ȱûæȱ£ȱǰȱȱ
£ȱ ã·ȱ ȱ £ȱ ···ȱ ããǰȱ ·ȱ £ȱ ȱ ÿe·¢ȱã£·¢ȱ··£ȱ£û·ȱ¤¤ȱ··ǯ
ã£ȱ·t ȱ£ǰȱȱ£ȱ£ã£- ·ȱ··¢ȱ¢¤ȱȱǯȱ
ŗřǯȱȗȱǻŘǼȱ£··ȱÇȱ£·¢ȱǻ·¤ȱ¢øǰȱàȱ¤øǰȱ
·¢£ȱ¢ȱ¢·ȱ¤ȱȱ¤àǰȱȱ··ȱ·æǼȱ£¤á¤ȱàÇȱǯȱ ã£ȱ·ȱ¤Çàȱȱȱ£ȱȱǰȱȱ
£ȱ ãæȱ ȱ £ȱ ···ȱ ¤ȱ ããǰȱ ȱȱ £¢ȱ ···ȱ
·ȱ ȱ ȱ ããȱ ¢ȱ £·¢ȱ àÇȱ ȱ ȱ ÿ·¢ǰȱ ȱ £ȱ

Ŝŗǯȱ ȱ··¢ȱȱÿ·¢ȱÇà¤ȱ¤£ȱã·æȱ£··æǯ
·¤ȱȱ ¤ȱã·¢£·ȱŘǯǯŘŘŗȦŘŖŗŞȦŘśȦ ǯȱ£¤øȱÇ·ǯ
11
·¤ȱȱ£ȱã·¢£·ȱřǯǯŝŞŗȦŘŖŗŞȦŗŝǯȱ£¤øȱÇ·ǯ
ş

ŗŖ

188

ȱ¤ȱ·¤¢ȱûæȱ···æȱ¢ȱȱ¤ȱ¤

ã·ȱ ȱ £ȱ ȱ ÿ·¢ȱ ã£·¢ȱ e··£ȱ£û·ȱ¤¤ǯ ŗŘ
ȱ¢£Çȱ£ȱãæȱ¤¤¤ȱ·æȱæ··ȱæÇ·ȱ
ȱ£¤à¤ȱ·¢ǰȱ¢ȱ¤ȱȱ£ȱ·ȱȱûæǯ
ȱȱȱ¤ ·ȱȱÿ·ȱ¤ȱ¤¤¤ǯȱ¤·ȱ·ȱ£ȱãæȱ·¢¤¤ȱȱ àÇȱǰȱ Çȱ ÿ·¢ȱe·ȱÇ·ȱ¢øǰȱ·¢¤¤ȱȱ£ȱȱàÇȱǰȱ£ȱ££ȱ
·ȱ¤ǯ 13
¤· ȱ £¤·¢·ȱ ·æȱ ãæȱ ã£ãȱ ȱ ȱ ãȱ
·ǰȱ ȱ ȱ ·££øȱ ·¢ȱ ¢ȱ ·ȱ ȱ àȬ
Ç¤ǰȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ £ȱ ¢ȱ ãæȱ £ȱ æ£ȱ ¢ȱ ȱ æÇȱ
¢·ȱǻ£ȱ£ã£·¢ǼǰȱÇȱȱ¤ȱãæȱ£ȱ·ȱǻȱ·e·¢ǼȱàÇȱǯȱA¢ȱȱ¤ȱ£ȱȱ¤ǰȱȱȱȱȱé·ǰȱȱ£ȱæ£ȱ£¤¤ȱ£ȱ·£ǯ 14
£ǯȱ ǯȱ ãæȱ £ȱ ȱ ȱ ȱ ¤¤£àȱ ûãã£æȱ ¤ǯȱ ȱ
¤ȱȱ··ǰȱȱãȱȱ¤¤£ȱ¤£ȱȱŗŝȱ
ȱǯȱȱ¢æãȱ£ȱû£ȱû·ȱà£¤ȱ·ȱ£àÇ¤ȱ
æǰȱ¢ȱ¤ȱȱȱ£¤ȱ¤ǯȱȱ£ȱȱ·ǰȱoȱ£ȱ£æȱ¤¢ȱȱ¤£ǰȱȱ£ ¢ȱ£¤ȱæȱ£ȱ
ãæȱø¤ȱ¤ǯȱ£ǯȱ ǯȱ·ȱ·ǰȱ£ǯȱǯȱȱȱÇǰȱ¤ȱ
·æȱ ·ȱ ¤ȱ ·¤àȱ ã£ãȱ ãǰȱ øȱ ȱ ûȱ £Ȭ
ȱ £ÿȱ ·£æȱ £¤ȱ æãǯȱ ȱ ¤ȱ ¤ȱ ȱ · a
ãȱ ¢ǰȱ £ȱ ȱ £¤ȱ £¤ȱ ã££ǰȱ Ç¢ȱ ȱ ÿk·¢ȱ£ȱ¤ȱȱ·£·ȱ·ûǯ

£ȱæøȱÇà¤ȱ£ȱ£¤àȱ£ǯȱ ǯȱàÇȱȱ¤ǰȱ·ȱ··ȱ
ȱ¤·ȱÇ·ȱǰȱȱ„£ǯȱǯȱ¤ ȱû·ȱ¤ȱȱ¢æãȱã£ãȱ
££ǰȱ û·ǰȱ ø¤ǰȱ ã·ȱ ¢ȱ ¤ȱ æ£ȱ ·¢·ȱ ȱ ¢æãȱ
ȱȱȄ ŗśǯ
££ȱ £ȱ ȱ ¤øȱ Çà¤ȱ æ£ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ã·ȱ
·¢¤¤àǰȱ ·ȱ ǰȱ ¢ȱ Ǯã£ȱ ȱ ¢ȱ ǰȱ ¢ȱ ȱ ¤ȱ
æ·ȱ ¤Ç¤¤ȱ ȱ ·ǰȱ ¢ȱ £ȱ ãæȱ ȱ ã·¢ȱ ·¢¤¤ȱ Çȱ
ã·ȱ ¤ȱ ·£·ȱ ·ȱ àÇǰȱ ££ȱ £ȱ ··ȱ ȱ
ȱ¤Ǳȱǯȱǯ ŗŗśŘǯȱǯ
ȱ ¤ȱǱȱ¤·ǰȱ·£·ȱ·ȱȱã·ȱȱ¤ȱÿ·¢·
Çàȱ¢¤ǯȱt¢·£ȱǰ ŘŖŗŝȦŘǯǰȱřŚǯȱǯ
14  ȱŗşŞŚǯŘśśǯ
15
ȱ ¢æȱ ¤¤Çà¤ȱǯŞŗŗȦŘŖŗŜȦŘŖǯȱ£¤øȱÇ·ǯ
ŗŘ
13

ŗŞş

¢ȱ¤£àȱ

ã·¢ȱ·¢¤¤ȱ¢ȱ·ȱ·ȱǰȱȱ£ȱȱ¤ȱ·¢·ȱ·£Çǯȱ
ȱȱȱ¤ȱ·ȱ¤ȱ¢¤ȱãȱ£ȱ¤ȱ£¤·¢·ȱoÇȱ¤¢ȱ¤¤ȱ·ȱ£ȱ¢ûȱ¢£ȱûǰȱ¢£ȱ£û·ȱ
æ£ȱ£ǯȱ ǯȱȱǯȱȱ¤ȱ¤ȱã£ȱøÇȱ¤àȱã£æȱ
£ȱȱ¤ȱ¤ȱȱæ£ȱȱȱ·ȱ£ȱæȱ£¤·¤ǯȄ ŗŜ
£ȱ £ȱ ãæǰȱ ȱ ȱ àÇȱ ȱ ·¢¤¤ȱ ǰȱ ȱ ¢ȱ r¤ȱȱȱ·£ȱȱÿ·¢ȱ·¤¤ǰȱàǰ ȱÿn· ǯȱ àǰ ȱ æ£ǰȱ ¢·ȱ £¤¤ȱ ¢ȱ ãǰȱ
ȱ·£·ȱ·ȱ¤ȱ¢£··ȱÇȱ¤ȱ¤ȱ££ǰȱ¢ȱyøȱȱàȱȱȱ¢ȱǯȱ£ȱÿ·¢ ¤Çàȱǰȱȱ
ȱ¤ȱã···ȱ·æȱȱ£ȱæ£ȱ£àȱȱ·£¤ǰȱ·ȱ
££ȱ ¢·ȱ æÇȱ ȱ Ç¤ȱ ¤¢àȱ £¤·¤ǯ 17 ȱ ÿn·ȱûæȱæ·ȱ¤Ç¤¤ȱȱ·ǰȱ¢ȱ¤ȱæ£eȱȱ£¤·æÇæȱ¤ȱȱǰȱæǰȱȱȱÿ·¢ȱaàÇ¤ȱã£ȱ£Çȱ¤¤¤àȱ£ȱãæǯ 18 ÿ··ȱãȱȱ
ȱ¤ǰȱȱ·£ȱ£ȱȱ·¢ȱ··ǰȱȱ·¤ȱȱ
¢£Çȱã£·ȱ¤£ȱ£ȱãæǰȱȱã£ÿãȱȱ££ȱ
·£ȱ£¤¤ǯȱ££ȱ£ȱȱ··æȱ£ȱÿ·¢·ȱȱ
ÿ·¢ȱ ã··ȱ ¢£Ç·ȱ àȱ £ȱ ·ǰȱ ¢ȱ £ȱ
¢ȱ £Çȱ ¤ȱ ¢¤ȱ ǰȱ ¢ȱ ȱ ȱ ȱ ¢ȱ
£¤·æÇæȱ¤ǰȱȱȱ·ȱ·£··ȱȱȱ·Çàǯ ŗş
ȱ ·ȱ ¤ȱ æȱ ȱ ¤ȱ ȱ ¤£ȱ ȱ £à£à¢ȱ ·ǰȱ
ȱ·£·ȱȱ¤ȱ£æȱ·ǯȱ ǯȱǯȱ¤ȱ·ȱ·ȱe¤ȱ££ǰȱ¢ȱ·¤¤ȱÇ¤ȱÇǯȱ·ȱ¤ȱȱ·£û·ǰȱȱŗŖ-15
ȱøȱÇ·ȱ£·ǰȱȱ·£ȱȱ£øȱȱàȱe¤¤ǰȱ£ȱ ǯȱǯȱ¤ȱ£ȱȱ£ȱǰȱ·ȱȱȱ£ȱȱ·£ûéǯȱ ã£ȱ·£ȱ·ȱã£ȱàȱ¤ǰȱ·ȱæȱȱ··ȱ£ȱȱ
·£û·ǯȱȱȱã£ȱ¤àȱ ǯȱǯȱ¤ȱȱȱ·ȱæ·ȱȱ·rȱ¤ǰȱ¢ȱ¢ȱȱ£àȱǰȱȱ£¤ȱÇȱæǰȱtȱȱ¤¤ȱ·ȱ¤àȱ¤¤ȱȱǯȱ ǯȱǯȱ¤ȱȱ·ȱȱȱ£a···ǰȱ·ȱ£·ȱ·ȱ¢ȱ¤¤ȱ·ȱȱããȱȱ¤¤ȱûãǰȱ
ȱȱ£ǯȱ£¤ȱ ǯȱǯȱ¤ȱȱ·ȱ¢ȱ¤ȱ¤ȱ¤¢¤ȱrǰȱ·ȱ·£ȱæǰȱ¢ȱǮȱȱǰȱȱȱ·£ǵȄǰȱȱæȱȱûȱȱ
¢£Çæǯȱ£¤ȱ ǯȱ·ȱ ǯȱǯȱ¤ȱȱ·ȱȱȱ¤£ȱ£Ç¤ȱ

ȱ

18 
ŗş

16
17

ŗşŖ

¢æȱã·¢£·ȱŚǯǯŘśŝȦŘŖŗŞȦŚǯȱ£¤øȱÇ·ǯ
ȱŗşŝŞǯŗŞŘǯ
ȱŘŖŖśǯŗŜŝǯ
ȱŘŖŖřǯŗřşǯ

ȱ¤ȱ·¤¢ȱûæȱ···æȱ¢ȱȱ¤ȱ¤

ø¢ǰȱ ¢ȱ £¤¤ȱ ȱ û·ȱ æ··æǯȱ ǯȱ ǯȱ ¤ȱ ȱ ·££ǰȱ ¢ȱ
¢·ȱȱ·ȱ¤ȱ·ǰȱȱ£ȱû·ȱ¤ȱ£ȱà¤ȱéȱ ¤ǰȱ ȱ ¤ȱ ȱ £ǰȱ ¤ȱ æǰȱ ·ȱ ã£ãǰȱ ¢ȱ
Ǯȱ ·ȱ ȱ Ȅǯȱ ǯȱ ǯȱ ¤ȱ ȱ ¤£¤ȱ ȱ ȱ ȱ ¤ȱ
¤£ȱ ·æȱãȱ¤¤ȱ¤ǰȱ¢æȱ·ȱ·ȱo¢ȱ·ȱǯȱ£¤ȱ ǯȱǯȱ¤ȱã£ãȱ¤¤ǰȱ¢ȱǮȱȱȱeȱ·ȱûȱȄǯ ŘŖ

¤ÿȱ ¤ȱ ·ȱ ·æȱ æȱ ··ǰȱ ¤ȱ ÿn·ȱã·ȱ¤ȱ¤Ç¤¤·ǰȱ£¤ȱ¢Ç··ȱ£ǯȱ
ȱ¤øȱÇà¤ȱ£ȱ£ȱȱ¤¤ȱã£ȱȱȱȱ¤tȱ £ȱ Ç¤ȱ £¤·ǰȱ ·ȱ £ȱ ȱ ··ȱ ȱ æ£ȱ l£¤¤ȱ ¤ÿȱ ¤ æȱ ȱ ã£ÿããǯȱ A¢ȱ £ȱ
¤¢àȱ ·¢¤¤ȱ £ȱ ȱ ¤ȱ ÿ·¢·ȱ ¢ȱ ·¢¤¤ȱ
ȱàǰȱ·ȱ¤£ȱȱȱ¤ȱæÇ·ǯ Řŗ

£ȱã·ȱ¤
£ȱ ã·ȱ ¤ȱ £¤¤¤ȱ –  ȱ ȱ – ȱ ȱ £ȱ
ààȱ·ȱ¢£ǰȱ¢ȱȱ¢·ȱȱ¢ȱȱȱ
··ǰȱ¢ȱ·ȱæÇȱ£ȱȱæ·ǰȱȱȱȱȱlȱȱ·ȱ···ǰȱȱ£ȱ·ǰȱȱ££ǰȱ·ȱ£ȱãæȱȱoȱ ¤ȱ ·ȱ £ȱ æ£ȱ ¢ȱ ¢·ǯȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
Çà¤ȱæȱÇ··ȱ£ȱǻŗǼȱ£·ȱǼȱȱ ǯȱȱ£ȱæÇtte
ȱ¤ȱ·¢ǰȱÇȱ£ȱ¤ȱȱȱǻŘǼȱ£·ȱ ǯȱȱ£eȱ
meg¤ȱ¤·Ǳ
ȱŘŘȱ·ȱ·ȱřŖ ŖŖŖ ȱ··ÿȱ¤¤ȱæȱǰȱȱã£¤o£ȱ æǰȱ ã£ûȱ ǯȱ ǯȱ ¤ȱ ·ȱ ȱ ¤ȱ¤ȱ ·ȱ ȱ sȱ¤¤ǰȱ£ȱ ǯȱǯȱ¤ǰȱȱ£ȱ·ȱæǰȱ·ȱ£t elkérte
à¤ǯȱ·ȱæ£ãȱ£ȱȱȱǰȱȱ·ûȱã£ãȱæȬ
ûǰȱȱ ǯȱǯȱ¤ȱȱ¤ȱæ£ãȱ£ȱ¢ǰȱȱȱ¤ȱæ·ȱǯȱ
£ȱãæȱ·ȱ£·ȱȱæ·ǰȱȱ ǯȱǯȱ¤ȱ£ȱǰȱȱȱǰȱ
ȱȱȱ·ǯȱ·ȱ ·¢£¢£ȱ ·£ȱ¤ǰȱ£·ȱeȱȱã£ȱ·æȱ¤£ȱ¢ȱ¤ǰȱȱ ǯȱÿȱ¤ȱ£ȱããȱ
ȱûãȱ·ǰȱȱȱ£ǯȱȱ·ȱûǰȱkȱ ǯ ÿȱȱàȱ·ȱȱããȱ·æȱ·ȱȱøǯ

ŘŖ
Řŗ

ȱ ·ȱã·¢£·ȱřǯǯŚŜŖȦŘŖŗŞȦŘŝǯȱ£¤øȱÇ·ǯ
ȱ ·ȱã·¢£·ȱŘǯǯŝŘȦŘŖŗŞȦŗŗǯȱ£¤øȱÇ·ǯ

ŗşŗ

¢ȱ¤£àȱ

ȱ ·¢ȱ ¢··ȱ £ȱ æøȱ Çà¤ȱ £¤·ȱ ··ǰȱ Çȱ ȱ
¤ȱ ¤àȱ ã·¢£·ȱ – ȱ £ȱ ȱ ã£ãûȱ – ¤ȱ
¤·ǰȱȱã£æȱ¤Ǳ
Ǯǯǯ ǯȱ ǯȱ ¤ȱ ããȱ ûãǰȱ ǯǯȱ ǯȱ ǯȱ ¤ȱ øȱ ȱ ·ǰȱ
¢ȱ ¢ȱ ȱ ¤ȱ ¤ȱ £ȱ æ£ȱ ¢ÿã£æȱ ÿǰȱ ȱ
ãæȱ £ȱ ¤¤ȱ ǯȱ ȱ ¤ȱ ¤ȱ £ȱ æ£ȱ ¤ȱ ã£ǰȱ
azonnali voȱ·ȱȱ·æȱȱæȱ¤ȱ··ȱã·ǯȱǯȱǯȱ ǯȱǯȱ¤ȱ
ȱ·ȱæ·ȱǰȱ£ȱ¤ȱȱ¤ȱȱ·ȱ£ȱ£ȱæ£ȱȱæȱg¤¤ǰȱ ȱ £·ȱ ¤¢£¤¤ȱ ¤¢ǰȱ ȱ ȱ £ȱ ·ȱ ¤àȱ a¤¢ û£··ǯȄ ŘŘ
ȱȱȱȱȱ£ǰȱȱã·æȱ·ȱààȱ
¤ȱ àȱ ȱ £ȱ æ£ȱ £¤¤ȱ æ£æǰȱ £·ȱ æȱ
··ȱȱæȱ¤¤ȱÇ¤ǯȱ£ȱǻŗǼȱ£·ȱ£ȱ¤¤ȱ–
ȱȱȱ£ȱ– £ȱæ£ȱæ£ȱȱȱ··ǰȱȱǻŘǼȱ£Ȭ
·ȱ¤£ȱ¤¤ȱ£ȱȱ¢ȱ¤¤ǰȱ¢ȱøȬ
¢££ǰȱ¢ȱ Ǯȱãȱ ȱãȱ£àȱȱȱ¤¤ȱȱ·ȱ·£·æǰȱȱæȱ£ȱ
·ȱ ¤ȱ ȱ ǯȱ ȱ £Çȱ ¢ȱ ¢ȱ ȱ ȱ £ȱ ¤ȱ ¤ȱ
àȱȱ·¢ǯȄ Řř
1ȱ£·ȱûȱȱ··ǰȱ¢ȱ£ȱ¢ǰȱ·£·ǰȱ··ȱȬ
·ȱãȱȱà¤ȱ¤àȱ-ȱ£àǯȱ·£ȱ£ǰȱȬ
ȱ£ȱ·ȱȱæ£ȱ¢ȱ¢·ȱã·ǰȱ£·ȱȱȱ£àȱ
£ȱ ǻŗǼȱ £·ȱ ¤£ȱ ã·ȱ ¤àǰȱ ȱ ǻŘǼȱ £·ȱ
ȱ Ǯȱ ·ȱ Ȅǰȱ ¤ȱ ¤ȱ ·£ǰȱÇ¢ȱ ¢ȱ £ȱ æ£ȱ
æ£æȱȱ¤ȱàȱǰȱø¢ ¤ȱȱȱ¤Çǯȱȱ
¤ ǰȱ ¢ȱ Ǯ¢·ÿȱ ȱ £ȱ ¤¢ȱ ȱ ȱ ¢ǰȱ ¢ȱ ¤ȱ
·ȱ ȱ ··ȱ ·ȱ £ȱ ·ȱ ã¢Ç··ȱ ¢ȱ ȱ £·ȱ £Ç··ȱ
£¤ǰȱÇȱȱ¤ȱ·ȱȱ££·ȱæ·ȱ··ȱ£¤ȱ£ȱãæȱg·£æȱ ¤Ȅ ŘŚǯ ȱ ·£·ȱ ¤ȱ ·ȱ ¤ȱ ȱ ·£·ȱ £ȱ
·ȱã¢Ç··ȱ£¤ǰȱȱ¤¤ȱȱȱȱ·£ȱȱ¤ȱ
ȱ ¢¤¢ǯȱÇȱȱ¤¤ȱ£ȱãæȱȱ·ȱǰ ¢£·ȱ·lûȱ ȱ £ȱ Çȱ Ç¤ȱ à¤£ǰȱ ȱ ȱ ¤ȱ ·¢·ȱ ȱ
·ȱãȱ£ȱȱ··ȱ·ȱ¢ȱ··ȱ¤ȱ¤¤ȱȱ
¢¤¢ȱ ¤¤¤àǯȱ ȱ ȱ Çȱ ȱ Ç¢ȱ ··¢ȱ £ȱ £ȱ
æ£ȱ£¤ȱæȱȱ¤ǰȱȱ¤ȱ·¢ȱàȱǰȱ
ȱ ·ȱã·¢£·ȱŘǯǯŝŘȦŘŖŗŞȦŗŗǯȱ£¤øȱÇ·ǯ
ȱ¤ǱȱǯȱǯȱŜŝŖǯȱǯ
ŘŚ ȱ¤Ǳȱȱ¤ȱûæȱ···ǯȱ  -ȱ- ·ȱ ã¢àȱ ǯǰȱǰ
ŘŖŗŗǰȱşŜǯȱǯ
ŘŘ
Řř

ŗşŘ

ȱ¤ȱ·¤¢ȱûæȱ···æȱ¢ȱȱ¤ȱ¤

£·ȱ ¤ȱ ¢ȱ £¤ȱ ¤Ç¤¤ȱ ȱ ¢·àǯȱ ǻȱ
ûȱ¤ȱ– £ȱã·ȱ··æȱûæȱȱȱ£¤¢··ȱ–ǰ
ȱ ȱ àȱ ¢ȱ ·àȱ ãȱ ȱ ··ǰȱ ¢ȱ ·¢£Ç·ȱ
¤Ç¤ǯǼ
ÿ··ȱ¢£ȱãȱ¤ȱÇ·ȱȱÇ·ȱȱȱÇà¤ȱ
£ȱȱŗŚȱ·ȱǰȱȱæøǰȱûããȱ£æȱ¤¤ȱ·ǰȱ·ȱaàȱ·ȱ··ȱãȱȱȱÿ·¢ǯȱȱæ øȱȱæȬ
£ǰȱ··ǰȱ·ȱ¢ǰȱàȱȱãȱ£ȱl¤ǰȱ ȱ ·£ȱ ·ǰȱ ã£ȱ £ȱ ¢ȱ ·ȱ ȱ ȱ ûãǰȱ
·£¤¤¤ȱǰȱ£ȱ£ȱ¤£¤ȱ¢ȱ··ȱȱǯȱȱaøȱ ãæȱ ¢ȱ àȱ ¢øȱ Ç·ȱ ȱ ·¢ȱ ·¤á£ǰȱ¢ȱ£¤¤ȱ¤Çȱ·ȱæȱȱȱȱ¢·£ȱ£¤ȱ·ǯ

ȱÇà¤ȱ¤Çǰȱ¢ȱȱ¤ȱã£ȱÿ·¢ǰ ¢ȱ¢ȱ£ã£ǻæ£ȱ¢ȱ¤ȱ¢·Ǽȱ·ȱ¢ȱ··¢æȱǻ£ȱÇ¤sàǼȱ ¤ǯȱ ȱ ÿ·¢ȱ ã·ȱ ¤ȱ £ȱ æ£ǰȱ ¢ȱ £ȱ ·ȱ ·ȱ
ȱ··ȱȱã£ȱ¢·ȱ£¤¤ȱàÇàȱǯȱæ£on
£ȱ¤¤ȱû£··ȱ£¤àȱ£ȱ·¢£ǰȱ¢·ȱȱȱ
£ȱ ¤¤ȱ ···ȱ ·¢£æǰȱ ȱ £ȱ ¢ȱ £·ȱ ¤¤ȱ ȱ
·ȱǰȱȱȱ·ȱ£¤àȱÇ·ȱȱ¢ȱ·ȱ¤á¤ȱÇȱǯ Řś ȱǯȱŚśşǯȱȗȱǻŗǼȱ£·ȱŝǼȱȱ¤ȱȱ¢·ȱ
·æȱ£·ȱ¤¢¤ȱø¢ȱ¤¤¢ȱ¤¤ȱ¢£·ǰȱ¢ȱȱ
ǰȱ¢ȱȱ¢ȱ¢ȱ·ȱǯ
A rablás esetében £ȱæ£ȱ¢ÿã£æǰȱȱãæǰ £ȱ¢ȱæ£ȱa¤ȱȱ¤àȱ·ȱȱ·ȱȱ¤ȱ··ȱ¤¢£ǯȱ£ȱaȱãæȱæ£ȱ ȱ ȱ£øȱ·ȱ¢ÿã£æȱǰȱ
ȱȱ£ȱȱ·ȱ£¢¤ȱȱ£¤ǯ ȱ¢ȱ·Ȭ
£æǰȱ Çȱ £ȱ ¢ȱ £·¢ȱ £ȱ ȱ æ£ȱ ¤¤ȱ £ȱ ¤ȱ £ȱ
··ǰȱ ȱ ¤ȱ £·¢ȱ ¢¢ȱ æ£ȱ ¤¤ȱ ¤ȱ ·ȱ ¤ȱ ȱ ȱ
¤¢££ȱ ȱ ·¢ȱ ã··ǯȱ £ȱ æ£ȱ ȱ æȱ ȱ
ãæǰȱ·Çàǰȱȱȱȱȱ£ȱ¤¤ǰȱȱ£ȱ£Ȭ
àȱ·ȱã£ãȱ¤£¤ȱæ··ǯ
£ȱȱ£¤ȱǰȱ¢ȱ£ȱã·ȱ¢ȱãû·¢ȱã£ãȱã·ǰȱ
·ȱȱȱȱ·ȱ¤àȱ··ǯȱȱ¢æȱ¤ȱ·ȱ£ȱ
a ·ȱ ¢£ǰȱ ¢ȱ àǰȱ æÇȱ ¢ȱ ¢Çǰȱ ·ȱ ȱ
¢·ȱ¤àȱ··ÿȱ£·¢ȱ£ȱ·ȱ·ȱ¢ȱ¢·ǰȱ
ȱæ£ǰȱ¢ȱ¤ȱ£ȱȱ¤ȱǯȱ£ȱȱ··ǰȱ
Řś

 ȱŗşşŝǯśŜŞǯ

ŗşř

¢ȱ¤£àȱ

¢ȱ ȱ ¢·ǰȱ æȱ £ȱ æ£ȱ ã£¤¤ȱ ¢ȱ ÿȱ ǰȱ æȬ
ȱȱ·ȱ¢£·æȱȱ£¤ǯȱ£ȱãæȱ·£·æȱæȱ£ǰȱȱ
£ȱæ£ǰȱæȱȱ¢æȱ¤ȱ·ȱȱ·ȱ¢£·ȱ·ȱȱ
¢·ǰȱæ£ȱ¢¤àȱ¢·ȱãû·¢ǰȱ¤ȱǯ ŘŜ
···ȱûȱȱȱ¤ȱã·ȱ¤ȱȱ·ȱãã£··ȱ·r··ȱǱ
£ȱ ãæȱ ȱ ¢Çȱ ··ȱ ·ȱ ȱ ¤£ãûȱ ¤ȱ
·£ǰȱȱŘŖ ŖŖŖ Ft-ȱããȱȱǰȱ ȱȱ£ǯȱ£ȱãȬ
æȱ ãȱ ȱ ·ȱ ããǰȱ ȱ £ȱ ¤ǰȱ ȱ ȱ ·ȱ
£¤ȱ¤ȱÇǯȱ£ȱãæȱ£ȱ¢ȱ·£ǰȱřȱàȱãûȱæǯȱ·ȱ
£ȱ ǰȱ ȱ Ç·ȱ ¤¤£ȱ ȱ ȱ ·ȱ ¤ǰȱ ȱ ȱ
¢ȱ¢ȱ¢ȱ£ûȱȱȱ¤ǯȱȱ·ûȱ·tȱ¢ȱ£·ȱûǰȱ£ȱ¤ȱ£àȱã£ããǰȱ£¤¤ȱ£à£Ȭ
ȱ£ǰȱ·ȱàȱȱæȱ·ȱã£ãȱãȱȱȱ£·k£ȱ £ǯȱ ȱ ¤ȱ £·ǰȱ ¢ȱ ȱ ·ȱ ȱ ȱ Ç·ȱ Çǰȱ
ȱȱ£·¢ȱ·ȱǯȱȱ£·¢ȱȱ¤ȱ
ŗŗŖŖȱ àǰȱ ȱ Řȱ ȱ ŗŖ ŖŖŖȱ -ȱ ¢ǯȱ £àÇȱ ·ǰȱ ¢ȱ
·ȱà¤ȱ£ûȱȱà¤ȱ¤ȱ£Çǰȱȱ¤£ǯȱȱããȬ
£ãȱ·ȱȱ·ȱ¢ȱŗś-ŘŖȱȱȱ£Çȱ¤ǰȱȱȱ
¤ȱ¤ȱ·£ȱȱȱ£·ȱ¤ȱ·Çȱȱæ·ǯ

ȱÇà¤ȱ¤Çǰȱ ¢ȱ  ãã£·ȱ·ȱ ȱ¤ȱã·ȱãéȱ ûȱ ǯȱȱ ãã£·ȱ ȱ ·ȱ ·ȱ ¢ǰȱ ȱ ·ȱ ·¢ȱ
·£··ǰȱ¤¤¤ȱ£¤àȱ£ȱ¤¤ǰȱ¢ȱÇȱȱ¤ȱ·¢¤l¤¤ȱ£æȱæ£ȱ¤ǯȱȱȱÇà¤ȱ£¤ȱa BtkǯȱŗşŚǯȱȗȱǻŘǼȱ
£·ȱǼȱ¤ȱÇȱæÇȱǰȱ£ȱȱàȱ¢ȱ·àȱãeȱ£·¢ȱ£¤ȱ···ȱȱà¤¤ȱǯȱȱ£·¢ȱ
£¤ȱ···ȱȱàǰȱȱ£ȱãæȱȱ¤ȱe£·ȱ¤ȱȱ·ȱ£·¢ȱ£¤¤àȱ£ȱ¤¤ȱǯ Řŝ A
ÿãæȱ ȱ ·ǰȱ ¢ȱ ȱ æ·ȱ ¤ȱ ûǰȱ £Çǰȱ
£ȱ ·ȱ ȱ ã£ȱ ȱ £ȱ àȱ ȱ ÿãæȱ á£ǯȱȱûæȱȱȱã··ȱ¤ȱȱ··ǰȱ¤ȱ¢£ȱÇȬ
¤¤ȱ¤¤¤ȱ£·ȱãȱæ·ȱ£ǯȱȱ¤ȱ£ȱȱ¢£tȱ¢£ÿȱ·ȱ·¢ȱ¤£ǰȱã£·¢ȱ¤àȱàȱ
ȱø¢ȱ·ȱǰȱ¢ȱȱ·ȱ·ȱ·æȱ·Çȱȱà¤ǰȱȱ
£¤¤ȱ¤¢££ǰȱ¤àȱæ··ȱ£ûǯ

ŘŜ
Řŝ

ȱ¤¢ȱ ¤¤Çà¤ȱşǯǯřŗŘȦŘŖŗŝȦŗŘŞǯȱ£¤øȱÇ·ǯ
 ȱŗşşŜǯŘŜśǯǲȱ ȱŘŖŖśǯŗŘŞǯȱ·ȱ ȱŘŖŖşǯŗşşǯ

ŗşŚ

ȱ¤ȱ·¤¢ȱûæȱ···æȱ¢ȱȱ¤ȱ¤

£ȱ ·ȱ ȱ Çà¤ȱ ȱ ¤ȱ ¢ȱ ãȱ æȱ
Ç·æȱ·ǰȱ¢ȱȱæÇȱȱ¤Çà¤ȱȱǯ ŘŞ
ȱ¤ȱæ£ ¢ȱ¢ÿã£æȱÿǰȱȱãæǰȱȱ·ȱ¤l¤ȱ·Çàȱ£·¢ȱȱ¢ȱ£·¢æȱȱȱ¤¤àȱ£ȱ¤¤ǰȱ
¢ȱȱ£ȱæ·ǰȱ¢ȱȱ¤ȱ¤£ȱ£ȱ¤¤ȱ¢ȱ£ȱ
·ȱã£ãǰȱ·ȱÇ¢ȱÿȱȱȱȱ··ǰȱ¢ȱȱ ·¢£eûǰȱ¢ȱ£ȱ£ȱ¤ǯ
Fenyegetés ·ȱȱ¤ȱÿ·ȱàÇ¤¤£ȱæÇȱ¢e·ȱȱ£û·ǰȱȱ¢ȱǰȱ¢ȱ·ȱ¢ȱȱ··ȱȱ¤¢àȬ
ȱ ·ȱ ¢£ȱ ã£ȱ ȱ ǯȱ ȱ ¢·ȱ ã£·ȱ £ȱ
æ£ȱ £ȱ ¤¤ȱ ¢£··ȱ ǯȱ ȱ ¢·ȱ – ȱ ¤ȱ æȬ
££ȱ àȱ – ¢ÿã£æȱ ÿǰȱ ȱ ·Çàȱ ¤øȱ ȱ nǯȱ ȱ ¢·ȱ ȱ ȱ ÿ·¢ȱ ¢£Ç·ȱ ȱ ·æȱ £·¢ȱ ȱ
ǻ£Çȱ ¢Ǽȱ ¤¢ǯȱ ȱ ȱ ¢·ȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ £ȱ
ȱ·æȱȱ£·¢ȱȱ¤¢ǰȱȱȱ¤ȱàÇ¤¤£ȱ
£ȱȱ£û·ǰȱ¢ȱȱ£·¢ȱ·ȱȱȱȱã£ãȱ¢ȱ·£ȱȬ
ȱ¤ ǰȱ¢ȱȱȱȱÿȱȱȱ··ǰȱ¢ȱȱ¢e·ȱȱ¤ȱ£ǯ Řş
·ȱûȱ£ȱæ£ȱ·ȱȱ¢·ȱã£ãȱûã··ȱȬ
Ç··ȱǱ
ȱ ŗŚȱ ·ȱ ·ȱ ¢ûȱ £ȱ ·¤£ǰȱ ààȱ £··ǰȱ ȱ ȱ
·ȱ¤£¤¤¤ȱȱ¤ȱ··ȱȱȱ·ȱȱȱ£¤ǰȱ£·ȱlÇȱ ·¤ǰȱ ȱ ·ȱ ȱ ·ǯȱ ¤£¤ȱ ã£ȱ £ȱ à£ȱ
á¢ȱȱûȱ¢ȱȱ·ȱ¤ȱÇȱǰȱȱã£léȱ ȱ ȱ ǯȱ ȱ ŘŚȱ ·ȱ ãæȱ ·¤ȱ ȱ ȱ àȱ ££ȱ ȱ
·ȱ£ȱà£ȱ¤¢ǰȱ¢ȱÿ·¢ȱã··ȱ·£ȱ£e££ǰȱȱ£ȱ·ȱ£ȱàǰȱȱæȱ··ȱȱȱ·n£ǰȱ·ȱ£ȱȱȱȱǯȱȱ·ȱȱ££¤ȱã£æȱãæȱ·£ȱ
¤ȱ¤ȱûæȱ£·ȱǯȱãæȱ£¤ȱ ȱ·¤àȱ·ȱȱ·ræȱ¤ȱ·ǰȱ¢ȱ·ȱ·ȱ¤£ǰȱ¢ȱȱ¤ǯȱ£ȱ
ãæȱ ȱ ·£ǰȱ ¢ȱ ¤¢ȱ àȱ ǰȱ ȱ ȱ ·ȱ £ǰȱ ¢ȱ ȱ
¤¤¤ȱȱȱÇǯȱ£ȱãæȱ£ȱãæȱȱ£àÇȱȱȱ·ǰȱ
¢ȱ ȱ ¤ȱ ȱ ¤ǰȱȱ æȱ Çǰȱ ȱ ¢ȱ ȱ £àÇȱ
ȱ·ǰȱã£ȱ·¤¤ȱø¢ȱ¢ȱȱȱȱûæȱ·£ǰȱ¢ȱ
£ȱȱȱǯȱȱ·ȱ·ȱȱȱȱȱ¤ǰȱãæȱ

ŘŞ
Řş

ȱ ·ȱã·¢£·ȱŘǯǯśŞŜȦŘŖŗŞȦŗŗǯȱ£¤øȱÇ·ǯ
ȱ¤ǱȱǯȱǯȱŗŗśŚ–ŗŗśśǯȱǯ

ŗşś

¢ȱ¤£àȱ

¢ǰȱ¢ȱ·ȱȱ¤ǰȱȱȱ·ȱ¢ȱ·ȱǯȱ£ȱ
ãæȱ¤£¤ȱȱ·ȱ¤£¤ǰȱ£ȱǯȱ·ȱȱȱ£·ǰȱ
ȱ £ȱ ãæȱ ȱ £·ȱ ȱ ·ȱ ¤ȱ æȱ £Çǰȱ ȱ £ȱ
¢ȱ £ȱ ¤¤ǯȱ ãæȱ ȱ ·ȱ ¤¤ȱ £·æȱ ȱ eǰȱȱ¤£ȱȱ¢£Çæǰȱȱ·ȱȱȱȱ¤àȱÇt·ȱ·ǯ

ȱ ¤øȱ Çà¤ȱ – £ȱ æøȱ £ȱ – £ȱ ǻŗǼȱ £·ȱ Ǽȱ ȱ ǯȱ
ȱ¢ȱ£ȱ ǯȱȱ£ȱãȱæÇȱȱ¤ǰȱ¤lȱ ǰȱ ¢ȱ Ǯ£ȱ æøȱ Çà¤ȱ ¤ȱ ¤Çȱ ·ȱ ¤¢à tényállás
¤ȱȱȱ·ȱ·ȱȱ¤ȱȱ·¤¤ȱȱȱûæȱ·ȱ¤¤ȱ
¢ǰȱ·ȱȱ·ȱ¤ȱæȱ£Çǯȱ£ȱ£ȱæ£ȱ¤ȱȱ·ȱ
·ȱ ¢ǰȱ ȱ ·ȱ ·¢ȱ ·£··ǰȱ ¤¤¤ȱ £¤àȱ £ȱ ¤¤ȱ
ǰȱ¢ȱȱ¤ȱ¤ȱ£ȱȱ··ȱȱã£ȱ¢·ȱȱȱ
¤ȱ·¢¤¤¤ȱ£æȱæ£ȱ¤ȱȱÇǯȄ řŖ

¤¤ȱ··
ȱ¢ûȱȱ¤ȱȱ£¤ȱ¤ȱȱȱ¤¤ȱ
··ǰȱȱ¤ȱ·ȱȱ£¤ȱûãã£·· ¤ȱàȱ£ǯȱ
ȱ £¤ȱ £ȱ ¢ȱ ·¢ȱ ûã·ȱ ȱ ¢·ȱ ·ȱ t£ȱǰȱÇȱȱ¤¤ȱȱ¢·ȱã£ȱ·ȱ£ȱ·ȱ¢ȱȱ
··ȱȱ¤¢àȱȱǰȱȱȱã·¢ȱȱ£¤¤ȱȱ¤£ȱ
¢ȱ ·ǯȱ ȱ ¤ȱ ·ȱ ȱ £àȱ ȱ ãȱ ȱ ȱ ·ȱ
¤ǰȱ¤ȱÇȱ£ǯȱ¤ȱûã·ǰȱ¢ȱȱ£¤ȱæ£ǰȱtȱ¢·ȱ·ǰ ¢ȱȱ·ȱȱ¢ǰȱȱ¢ȱ¢ȱÿãǰȱ£Ȭ
£ȱ £ȱ ȱ ¤¤ȱ £ȱ ȱ ȱ ··ȱ¤¢ǯȱ £ȱ ȱ ãæȱ ǻȱ
Ǽ ·ȱ£ȱȱÇàȱǻȱǼȱæ£ȱã£ãȱ£ȱȱnȱã¢ÿȱȱȱ¤ǯ
£ȱ ¤ȱ û¢ȱ æ£ãȱ £¤ǰȱ ȱ ȱ ·ȱ ¤¤ȱ ¤ȱ
ȱÇ··ȱȱȱǱ
ȱ·ȱãæȱ·¤ȱȱ·¢ȱã·ȱæȱ·¤¢ȱȱȬ
£Çȱ£ȱ·¤ȱȱ·ȱ¤æ·£ǰȱȱ·£ȱãã£ãǯȱȱ¤Ȭ
ȱ ȱ ·¤ȱ à¤ȱ ȱ ·ȱ ¤¤ȱ ȱ ·ȱ ȱ ·¤¤ȱ ȱ ȱ
ȱȱȱ£ȱ·ã£ã·ȱ¢¤Ç¤ȱ·¤àǰȱȱ£ȱȱtarà£ȱǰȱ£·ȱ¢ȱȱ¢ȱ·£·ǯȱŘŘȱàȱśŖȱȱ·ȱǰȱ
ȱȱ·ȱã£ãǰȱ¢ȱ¤ȱȱȱȱȱ·¤ȱ·ȱȱ¤ȱ¤£¤

řŖ

ȱ ·ȱã·¢£·ȱŘǯǯşŖȦŘŖŗşȦŞǯȱ£¤øȱÇ·ǯ

ŗşŜ

ȱ¤ȱ·¤¢ȱûæȱ···æȱ¢ȱȱ¤ȱ¤

£àÇȱǯȱ£ȱãæȱ£ȱæã·¢·ȱ£¤ȱ– ŗŜśȱǰȱÇȱȱ·ȱ
ŜŖȱȱø¢øȱȱ– ¢ȱȱǰȱ£ȱȱ¢¤ȱ¢¤¤ȱǰȱ·ȱ
kérte sértetteǰȱ¢ȱÇȱȱȱ·¤¤ǰȱȱȱ¤ȱȱȱȱ£Ȭ
¤àǯȱ£ȱȱȱã·ǰȱȱȱ·¤ȱȱȱȱ£·ǯȱȱȱ¤Ȭ
ȱȱǰȱ·ȱȱ·¤ȱȱ·æȱ¤ǰȱ¤ȱ·¤¢ȱ¤¤ǰȱȱȱ
·ȱ·ȱ¤ȱ£¢ȱǯȱ·ȱ·ǰȱ¢ȱȱ£ȱȱeǰȱȱ£ȱȱȱǰȱȱ¤£ȱǯȱ·ȱ£ȱãæȬ
ȱ £ȱ ȱ £ȱ ãæ·ȱ ·æȱ £¢ȱ ǰȱ æȱ £ȱ ȱ ȱ
¤ȱ··ȱ·ȱãǰȱȱȱȱ£øȱ£ȱǰȱ·ȱȱ
£·ȱ û¢¤ȱŞȱ ȱûȱ ¢à¢àȱ¤£¤ȱ ·û·ȱ £eǯȱ£ȱ·Çȱȱæ·ǰȱȱ¢£Çȱ·£æȱæãȱãæȱȱ
ã£ȱ¤ǰȱȱȱæȱ¤ǰȱÇ¢ȱȱ¤ȱ·ûǯ

£ȱ æȱ ¤¤ȱ ȱ Çà¤ȱ £ȱ ¤Çȱ ǰȱ ¢ȱ £¤ȱ àȱ ȱ
£¤ǰȱ¢ȱ£ȱãæȱȱ·ȱ¤ȱȱȱ·Çàǰȱȱæȱá£àȱæ£ȱ£ǯȱȱ·ȱ¤¤ȱ£ȱȱÇà¤ ¤ȱȱ
ã£æ·ȱȱã··Ǳ
Ǯ ǯȱǯȱ¤ȱ£ȱæã·¢ȱȱ·ȱ£ȱ··ǰȱ¤ȱ¤ȱ£eȱȱȱ·¢ȱã·ȱŗŜŖȱȱãûȱø¢ȱǰȱ££ȱ£ȱ£ǯȱe¡ȱ Çȱ ·ȱ ã£ȱ ŜŖȱ ȱ ãûȱ ø¢øǰȱ ¢ǰȱ ã·¢ȱ £·¢ǯȱ
·ȱ£ȱȱ£¢Ç·ȱ¤ȱ£ǯȱ¡ȱÇȱ·ȱ·¢ȱ
¢ȱ ·ȱ ·ȱ ȱ ¤ȱ ¤ȱ ¤¤ǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
Ǯ¢ÿã£æȱȄȱûæȱ¤ǰȱæȱã£æȱ£ȱ ǯȱÿȱ¤ȱa¤ȱȱ¤ȱ¢·ȱ·ȱ£æȱàÇǯȱ¤ȱȱÇà¤ȱȱǰȱ¢ȱȱ¤ȱ¤Çà¤¤£ȱȱã·¢ȱȱãȱȱȱ£n££·ȱ·£ǰȱæȱã£æȱȱ·ȱȱ¤¢ȱ·ȱàǰȱ£ǰȱ¢ȱ£ȱ
Ç¤ȱ£ȱãæȱ¢ȱããȱ£¤·ȱǰȱȱ¤ȱ¤lÇ¤ȱ
£¤àȱ·ȱã£ããǯȱ¤ǰȱȱȱ£ȱȱȱ·ȱȱȱȬ
Ç¤¤ǰȱ ¢ȱ ·æȱ ȱ ·ȱ ȱ £ûȱ £ȱ ·¤¤¤ǰȱ ǯȱ amáriát
·ǰȱã£ããǯȄ řŗ

ȱ¤
ȱ ÿ·¢ȱ ¤ȱ ȱ ¤ȱ ·ûǰȱ ¢ȱ ȱ ¤ȱ
æ·£û ȱûæǯȱȱ·¢ȱÇ·ȱ£ȱǰȱ¢ȱ
£ȱ æ£ǰȱ ȱ £ȱ ·ȱ ¢ȱ ȱ ··ȱ ȱ ¢·ȱ ã·ǰȱ ¤ȱ
ȱ··ǰȱȱ£ȱ·¢ǰȱȱȱ·ȱȱã£ȱǯȱ¤ȱȱ
¤ȱȱæȱ£ǰȱȱȱȱ·ȱàǯ
31

ȱ¤¢ȱ ¤¤Çà¤ȱřŜǯǯŚŚřȦŘŖŗŝȦŚŚǯȱ£¤øȱÇ·ǯ

ŗşŝ

¢ȱ¤£àȱ

ȱ ¤ȱ ÿ·¢·ȱ ȱ ¤Çà¤¤£ȱ £ȱ £û·ǰȱ ¢ȱ
£ȱæ£ȱ¢ȱȱæÇȱ¢·ȱ£ȱãȱȱ·ǯȱ ȱ
ȱ£·ȱȱûȱǰȱȱȱ··ȱȱ¢ȱ··ȱǰȱȱȱ
¤ȱÿ·¢ȱÇ·ȱ£ȱǯ
ȱ¤ȱȱ£ǰȱȱȱȱ·ȱã·ǯȱȱ¤ȱÇ·ȱ
£ȱ ǰȱ ¢ȱ £ȱ æ£ǰȱ ȱ £ȱ ·ȱ ¢ȱ ȱ ··ȱ ȱ
ã£ȱ ¢·ȱ £¤ȱ ã·ǰȱ ȱ ȱ ȱ ·ȱ ȱ ãt£ȱǯȱ£ȱǰȱȱ£ȱãæȱæ£ǰȱ¢ȱȱæÇȬ
ȱ¢·ȱø¢ȱà¤ȱȱ¢ȱȱ¢£Çǰȱ¢ȱ ȱȱȱ
ȱ ¤ȱ £ǰȱ ȱ ¤ȱ ãȱ ǯȱ ȱ £ȱ ȱ £ȱ æ£ǰ ¢ȱ
·ǰȱ¢ȱȱ··ȱȱã£ȱ¢·ȱ£¤ȱȱȱ··ȱ
ãæȱ ã·ȱ ȱ ȱ¤ȱ ··ǰȱ ¢ȱ ¤ȱ øÇ¤áȱ ȱ ·¢ȱ £ǯȱ £ȱ ãû·¢ǰȱ ¢ȱ £ȱ ãæȱ ȱ ¤ȱ
ȱȱǻ·£·£Ǽȱȱ¢£Çȱàȱ– ȱæãȱ·£··ȱãæȬ
en – ȱ ȱ ££¤ǰȱ ȱ æ·ȱ Ç··ȱ ã·ȱ Çûȱ
ǰȱ£ȱ¤ȱȱû·ȱ£¤ȱ¤ȱ··æǯ řŘ
ȱÇà¤ȱ£ȱÿ·¢ȱ¤Çȱȱ£ȱ¤ȱû¢ȱǱ
ȱ ·¢ȱ ·ûǰȱ ¤ȱ £·¢ȱ £æ·ǰȱ ȱ ·r£¤ȱ ¤àÇȱ £àǰȱ £ȱ ¢£àȱ ãæǰȱ ȱ ¤aȱ£ȱ ȱ¤¤£ȱ¤¤¤¤ȱȱ¢ȱûȱŖǰśȱȱ¤ȱ·ȱŘȱ
£ȱ ȱ £ǰȱ ¢ȱ £·ȱ ·ûȱ ȱ Çǯȱ e·¢·ȱ£ȱû£ȱ£¤ȱæȱ·£ȱ·ȱ£àÇȱ¤¤ǰȱȱ£ȱ
ãæȱȱȱǯȱ·ȱȱȱ£ȱãæȱ·ȱ¤ǰȱȱȱ
¤àȱ£ǰȱ·ȱæȱȱ¤ȱ·ȱ¤ǰȱȱȱãȱûǰȱ¤l¤ȱãæȱȱ¢ȱȱããȱûãȱȱ·ǯȱȱ¤ȱ
ã£ȱȱ¤ûȱã£ãǰȱȱ¢£ȱȱȱãȱûǯȱ£ȱãeæȱ £ȱ ãæȱ ȱ ¤£·æȱ æȱ ¢ȱ śȱ ȱ £ø¤øȱ ·ǰȱ ·ȱ
¢ȱ ·ǰȱ ¢ȱ ãǰȱ ȱ ·ȱ ¤·ȱ ãæȱ ·ȱ àȱ
£·ǰȱÇ¢ȱ£ȱȱ·ȱȱ·ȱȱ¢ǯ 33

û·£¤
ȱ ¤ȱ ȱ ¤ȱ £·¢··ȱ ·ȱ ¤¢ȱ ø¢¤ȱ £ȱ û·ȱ
·ȱǰȱ¢ȱȱ·ȱ·æȱ¢ȱ·ȱæȱ£¤£·ǰȱÇȱ

řŘ
33

ȱ££¤ȱã·¢£·ȱŗǯǯşŘȦŘŖŗşȦŞǯȱ£¤øȱÇ·ǯ
ȱ ·ȱ ¤¤Çà¤ȱŗŝǯǯřşřȦŘŖŗşȦŘřǯȱ£¤øȱÇ·ǯ

ŗşŞ

ȱ¤ȱ·¤¢ȱûæȱ···æȱ¢ȱȱ¤ȱ¤

ȱ ø¢ȱ æÇȱ ȱ ãȱ ·æȱ £ãȱ ·ȱ æȱ £¤Ȭ
£·ǯ
ȱÇà¤ȱȱ û·£¤ȱ¤ȱ¤àȱ·ȱ¢·ÿȱ ¢Ȭ
ȱȱȱ·¢ȱ¤¢ȱø¢ȱȱ£ȱãæȱ£·¢··ǰȱæé·ȱ ·ȱ ûããȱ ¤ǯȱ £ȱ ¤ȱ £¤ȱ û¢ȱ ¢ȱ
æøȱ £¤£·-büntetésbeȱ·£ûȱǻŞşǰŞȱ£¤£·ȱ·Ȭ
àǲȱ ŗŖǰŘȱ £¤£·ȱ û£ȱ £¤£·-û·Ǽǯȱ ȱ
øȱ ãæ ã£ûȱ £ȱ ·àȱ £¤£·ȱ ¢ȱ
ȱ ȱ øǰȱ û£ȱ £¤£·ȱ ŘŜǰŝȱ £¤£·ȱ
£¤¤ǰȱÇȱã·ûȱ£ȱ·£·ȱ£ȱǻŜŖȱ£¤£a·¤ȱ Çà·£ȱ ·ǰȱ ŗřǰřȱ £¤£·¤ȱ à¤ȱ ¤¤Ǽǯȱ q¢ȱ ÿǰȱ
··¢ûȱ £ȱ ȱ £·ǰȱ ¢ȱ ȱ ǰȱ ¤ǰȱ ¢ȱ £££·ȱ ¤ȱ
¤ȱ ÿ·¢·ȱ ȱ ø¢ǰȱ £¤¤ȱ ¤àȱ û·kȱ ȱ ¢ǰȱ Çȱ ȱ øȱ ãæ·ȱ – æ·ǰȱ ȱ æÿ·¢ȱ ·ȱ
£ȱ ·ȱ £ȱ – àȱ £ȱ Ç¤ȱ æé·ȱ£Ç¤ȱǯ 34
£ȱæøȱÇà¤ȱŗȱ·ȱŜȱàȱæȱȱ¤ȱÇà·£ȱ··ǰȱ
ȱŗŜŖŖ ȱ¢£¤ȱȱǯ 35 ȱ¤øȱÇà¤ȱ¤£Ȭ
ȱ£ȱæøȱÇà¤ȱÇ··ȱ·ȱȱ¤ȱŘȱ·ȱæȱà¤ȱáȱ·ȱȱà¤ȱ¤¤ȱȱ¤à û¢·ȱȱǯȱ ûãȱa¤ȱ£¤¢·ȱæÇǰȱ¢ȱȱ¤ȱȱàæȱȱȱ£ȱ¤¤ȱ
ȱ¤¢ȱ¢ȱ¤ǰȱȱȱȱŜȱ£¤¢ȱ·£ȱǯ 36

ȱû·£¤ȱã·ȱȱÇà¤ȱ··ȱ£ȱ¢Çæȱ·ȱȱø¢Çàȱãûl·¢ǰ £ȱ£ȱãûæȱȱ¤ÇǯȱA¢ȱ·¤ȱȱ
¤øȱ Çà¤ȱ æ£ȱ ȱ ¤ȱ ûȱ æ··ȱ àȱ ¤ǰȱ ȱ
ȱ æȱ ·ȱ £ȱ ¤àǰȱ ¢Çæȱ ãû·¢·ȱ ȱ ··æǰȱ
¢ȱ £ȱ śŜȦŘŖŖŝǯȱ  ǯȱ ··¢ȱ Ȧŗǯȱ ¤ȱ ǯȱ ȱ ø¢Çàȱ
ãû·¢ȱã·æȱȱ¤øȱÇà¤ȱæ£ȱ£ǰȱ¢ȱȱ¤ȱȱb¤ȱæ£ȱãȱǰȱ£ȱ£ȱæ£ȱȱ¤ȱ·¢¤¤ȱǯȱ£ȱøn¤àȱÿȱã·ȱ¢ȱø¢Çàȱãû·¢ȱæǯ 37
ã£ǰȱ ¢ȱ ããȱ àȱ ¢ȱ àȱ ÿã£·ȱ ȱ ¢ûȱ
ȱ£¤ǰ ·ȱȱ¤ǰȱ£ȱȱ¤ȱ·ȱȱ¢·ÿȱa-

34 ȱǱȱ Ç·ȱæ£ȱÿãæǯȱqȱã·ȱàȱ£ȱæ£ȱ
ÿã£·ǯȱ·ȱû£ǰ ŘŖŖŖȦŘŖǯǰȱŗśǯȱǯ
35
£ȱȱ ¤¤Çà¤ȱŘŝǯǯśřŞȦŘŖŗŜȦŜśǯȱ£¤øȱÇ·ǯ
36 £ȱȱã·¢£·ȱŘǯǯŞŗȦŘŖŗşȦŗŚǯȱ£¤øȱÇ·ǯ
37
¤¢ȱã·¢£·ȱŗŗǯǯŗŖŖȦŘŖŗşǯȱ£¤øȱû¢ǯ

ŗşş

¢ȱ¤£àȱ

·ȱ£ǯȱȱ·ȱ– ȱ£¢ȱ£¤àǰȱ¢t·æȱ ààȱ – £¤ȱ Ç·ȱ ¤£ȱ ȱ ã£æȱ ¤ÇáǱȱ„¢ȱø¢Çàȱãû·¢ȱ£ȱæ£ȱ¢ȱȱÿ·¢ȱ
£¤ȱ·ȱ¢ȱ£¤Ȅ řŞ ¢ǰȱ¢ȱǮȱû·ȱ£¤ȱ¤ȱølyoÇàȱãû·¢ǰȱ¢ȱ[…] ȱ¢ȱȱÿ·¢ȱ£Ȅ řşǯ
£·ȱ ȱ ȱ ȱ ·ǰȱ ¢ȱ £ȱ ¢ȱ ÿȱ £ȱ e·ȱȱ¤øȱÇà¤ȱ¤ǱȱǮȱø¢Çàȱãû·¢ȱã·æȱ£nȱæȱ¤ȱ ·æȱæ£ȱ£ȱæ£ȱ¢ȱȱÿ·¢ȱ
¢ȱ ·ȱ £¤ȱ £ÿȱ £¤¤ȱ ã·æȱ ¤ǰȱ ¤ȱ ȱ ·ȱ
·ȱ£ȱȱȱ¤ȱ£·ȱ£ȱæøȱû¢ãæȱ¤£ȱo£¤ȱæ¤ȱ·£ǯȄ ŚŖ
·ûȱ ···ȱ Çæȱ ȱ £ȱ ¤ȱ ǰȱ ¢ȱ ¤ȱ ȱ l¢£ȱ ãȱ ¤ȱ ǻ¢ȱ û·ȱ ·ȱ ãȱ ·æȱ Ç£ȱ ·ȱ æȱ
£¤£·Ǽȱ æ øȱ ·ȱ ȱ Çà¤ȱ ¤ȱ û£ȱ £a¤£·-büntet·ȱøǱ
ȱŝŗȱ·ȱǻ·ȱ·ȱ·£ȱ·ȱ£æǰȱ£ȱ¤¤ȱ
¤ȱ·ȱ¤Ç¤ȱ··ȱÿ·ȱȱ¤Ǽȱãæȱ¤ȱ
·£ȱ ¢ȱ ··ǰȱ ȱ ¤·ȱ ££æ·ǰȱ ŗŖŖ ŖŖŖ ȱ ·¤ȱ ·ȱ
ȱ ·ǯȱ ȱ ·ȱ ¤·ȱ ¤ȱ ȱ ·£ȱ ȱ ȱ ··ȱ
û£··ǰȱ·ȱ·ȱã·ȱ¤¤ȱ£ȱ£ȱ££ȱÇ£ȱl£àȱȱæȱȱ¤ȱȱȱ·ǯȱ·¤¢ȱȱȱ·¢ȱã·ȱ
æȱ £ȱ - tekȱ ǰȱ ¢ȱ ȱ ·ȱ ȱ ȱ £¤ȱ – ȱ
ã£ãȱǰȱ¢ȱȱ¤ȱȱ·¢£ȱ£¤¤ȱȱ·ȱ¤··ǯȱ
ȱ £ȱ ãæȱ £¢ȱ ȱ ¤¢¤ȱ ·ȱ ·ǯȱ ȱ ¤ȱ ȱ
£ȱãæȱ¤¢ȱȱȱ··ǰȱȱ·ȱȱ·£ȱ·ȱá£ȱȱȱ·ȱ£ȱ££ȱ£¤àȱ£àǯȱãæȱ¤¢ȱ·ȱ¤ȱ
ȱ ·£ȱ ¤¤¤ǰȱ ȱ £ȱ ¤£ȱ Ç¤ǰȱ ·ȱ £ȱ ·ȱ ¤àȱ ¤¢¤ȱ ȱ ¢ȱ
ȱ·ȱȱ¢øà·ȱãǯȱ ã£ȱȱ··£ȱ·£ȱȱǰȱȱ£n·ȱ £àÇȱ ȱ ·ȱ ¤¤¤ǯȱ £ȱ ãæȱ ȱ ȱ ··ȱ ûæȱ ·ȱ
ǰȱ·ȱ£ȱȱ¤ȱŗŖ-ŘŖȱȱ£ø¤øȱ·ȱȱ·ȱ£øȱãȱaǯȱ æã£ȱ ·£ȱ £ȱ ·Çȱ æãȱ ·ȱ £àÇ¤ȱ ãȬ
æȱ¤ȱȱ·ȱ¤¢¤ǯ

£ȱæøȱÇà¤ȱȱ·¢ȱ¢£ȱãȱ¤ȱÇ··ȱ
æÇǰȱ¢ȱ¤ǰȱ¢ȱȱǯȱŗŖǯȱȗȱǻŘǼȱ£·ȱ£ȱÇ·rȱȱȱ£ȱÿ·¢ȱû·ȱ··ȱȱ£ǰȱÇ¢ȱȱûeȱ¢ȱ ¤¤Çà¤ȱŗŘǯǯşŚȦŘŖŗşȦŗŖǯȱ£¤øȱÇ·ǯ
ȱ ¢æȱ ¤¤Çà¤ȱǯŗŚřȦŘŖŗşȦřŘǯȱ£¤øȱÇ·ǯ
ŚŖ
£ȱȱã·¢£·ȱřǯǯŘşşȦŘŖŗŞȦŗŖǯȱ£¤øȱÇ·ǯ
38
řş

ŘŖŖ

ȱ¤ȱ·¤¢ȱûæȱ···æȱ¢ȱȱ¤ȱ¤

tés ǯȱŞŖǯȱȗȱǻŘǼȱ£·ȱ£ȱã£···ȱ·ȱ·ȱȱàȱ£¤Ȭ
£·ǯ ȱÇà¤ȱ£ȱ£ȱæøǰȱȱ·£·ÿȱ¤ȱ£Ȭ
ben – ¢ȱ £ȱ ¢·ȱ ¢Çæȱ ãû·¢ȱ ȱ – ȱ û·ȱ ·ȱ àȱ
határ¤ȱæȱãȱ·ȱ£¤£·ȱ£¤¤ȱȱøȱ£øȱÇ·ǰȱûãȬ
ãȱȱǰȱ¢ȱȱ·¢ȱÇ·ȱ£ȱǰȱÇ¢ȱȱǯȱŞŘǯȱȗȱ
ǻŚǼȱ£·ȱ¤ȱȱǯȱŞŘǯȱȗȱǻŘǼȱ£·ȱǼǰȱǼȱ¤ȱ£ȱ£ȱȱ
ȱ £¤£·-û·ȱ ···ȱ ¢ȱ ·ȱ ȱ àȱ æǰȱ yȱ ·¤¤ȱ ¤ȱ ·ȱ û£ǯ £ȱ æøȱ Çà¤ȱ ¢Çæȱ ãȬ
û·¢· ··ȱ ȱ ¤ȱ æȱ ¤ǰȱ ȱ ·£·ȱ ¤¤ǰȱ ȱ
·¢ȱ Ç·ȱ £ȱ ¤¤ǰȱ ûȱ æ··ǰȱ ȱ ·ȱ o¤¤¤ǰȱȱȱ¤ȱȱȱààȱæø¤ǯȱø¢Çàȱãû·¢ a
Çà¤ȱȱ¤ȱ·ȱȱ··ǯ 41
ȱ ¤øȱ Çà¤ȱ £ȱ £ȱ ȱ ȱ ¤ȱ ȱ Ç·ǰȱ
ȱ £ȱ ÿ·¢ȱ àÇȱ ǰȱ ¢ȱ ¢ȱ ·ȱ ·ȱ
£¤£··ȱ ¢·ȱ û·ȱ ȱ ȱ ȱ £ǯȱ Ȭ
£¤ȱ £ȱ Ç·ȱ ¤Çǰȱ ¢ȱ Ǯȱ û·ȱ ···ȱ ø¢Ç¤¤ȱ ¢nȱ– ȱã·¢ȱ£·ȱ¤ȱ£¤ȱ·ûl – £ȱû¢·£ȱ£·ȱá¢ȱȱ£¤Ȅ ŚŘǯ

[££·
ȱ ¤ȱ £ȱ ûæȱ £ȱ ·ȱ ·£ȱ àȱ ȱ
æȱ ã·¢ȱ ·¢¤¤ȱ ·ȱ ȱ ¢ȱ ¤ȱ ȱ ãȱ o£¤ȱ ¤£ȱ ¢¤ȱ ·ȱ ¤ǰȱ ȱ
·¤ǯ
¢ȱȱ·¢ȱ æÇ··ǰȱȱ£¤¢¢ȱȱãé·ȱ ȱ Ç·££·ȱ ¤¢¤ǲȱ ·ȱ ··ȱ ȱ ¤ȱ·ȱȱ£ȱÿ·¢ȱ¤ǰȱ ȱ ȱ¤ǰȱȱ Ç·ȱ
·ȱȱ£ȱÿ·¢ȱûãÇ·ǲȱȱ¤ȱȱãæȱæ£ȱ
·ȱȱæÇȱ¢·ȱ¤Ç¤ǯ
ã£ãȱûȱ£ȱø¢£ȱ¤ȱ¤ȱÇ··ȱe¤ǰȱûããȱȱ··ȱ·ǰȱ·£·ȱãȱǰȱ
ȱ¤ȱȱ £ȱ¢ȱȱ ··ȱȱ¤ȱ·ȱ ȱ£¤ȱ
¤¤ǯ

41
ŚŘ

ȱȱ ¤¤Çà¤ȱşǯǯŞŗȦŘŖŗŞȦŘŘǯȱ£¤øȱÇ·ǯ
££¤ȱã·¢£·ȱŗǯǯşŘȦŘŖŗşǯȱ£¤øȱû¢ǯ

ŘŖŗ

¢ȱ¤£àȱ

ȱû·£¤ȱ¤ȱȱ£ȱ¢Çæȱ·ȱø¢Çàȱãû·¢ȱãûlæȱ¤Ç¤ǯȱA¢ȱ·¤ȱ¢ȱø¢Çàȱãû·¢·ȱ··ȱ
£ǰȱ ¢ȱ ȱ ¤ȱ ȱ ¤ȱ æ£ȱ ãȱ ǰȱ £ȱ £ȱ æ£ȱ ȱ ¤ȱ
·¢¤¤ȱ ǰȱ ¢ȱ £ȱ ȱ ·¢ȱ £á¤ȱàȱ¤ǰȱ¢ȱȱ··ȱ·ȱ£ȱàȱ·ȱ£¤ȱ
¤ȱ¢£ȱ¤¤ǯ

ŘŖŘ

GARAI RENÁTA

æȱȱ·ȱȱ¢ǵȱ
øȱ··ȱãȱ£¡¤ȱÿ·¢ȱ
ȱ·¢ȱû·ȱ

ȱ ȱ ·ȱ £¤ȱ ·ȱ ȱ ȱ ãȱ ȱ ȱ ¢ȱ £ȱ ·æ·ȱ
középpontjában állnak, de nemcsak az egyes cselekmények mögött húzódó elkövetési ma¤ȱ·ȱàǰȱȱȱæÇ·ǰȱ£ȱ·ȱ¤¤ȱ·¤ȱȱǯȱ eȱ¤¢ȱȱ£¡¤ȱÿ·¢ȱ¢ȱ£ÿȱã·ǰȱ·ȱ£ȱûȱȱȱ·tteknek csupán meghatározott csoportjávaȱ£Ǳȱȱøȱûæȱ¤ȱ
·ȱ ȱ ·ûȱ ãȱ ·¢ȱ à£¤ȱ ȱ Çàȱ ã·ȱ æȱ £ȱ
û¢ȱû·ǯ

ã¤àȱ
¢ȱÿ·¢ȱæȱ£àȱȱȱȱȱ¤àǰȱȱ
ȱ£¡¤ ·¢ȱæȱ£ȱȱȱ¤ȱ¤ȱ·ȱ£ȱ¤Ȭ
¤ȱ ȱ ¢ȱ ··ÿǰȱ ¤£ȱ £¤øȱ ¤£ȱ øȱ ǯȱ Ȭ
¢ȱ ·£æàȱ £ȱ ¤ȱ ȱ ¤¢ȱ ã£ã·ȱ ȱ ¤ȱ ȱ ·ȱ
ã··ȱæ·ǰȱ·ȱ¢ȱ£ £ȱȱ··ãǰȱ¢ȱ
£ȱ ȱ ÿȱ £ã£Ǳȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ·ȱ £¤àȱ ȱ
à¤ȱ ¤¤ȱ ȱ ÿ·¢ȱ £·ǯȱ £ȱ ȱ ÿȬ
û¢ȱ ȱ £ǰȱ ¢æȱ ·¢ȱ ǰȱ £àȱ ȱ
ã£·ȱ ǰȱ ¢ȱ ·£ȱ æȱ ûǰȱ ȱ ££ȱ
àȱȱ£Çȱȱ¤ǯ
£ȱ ¤¤ȱ ÿ·¢£¤Ȭã·ȱ £ȱ £ȱ øȱ ·ȱ ·ȱ
·ȱ ¤àǰȱ ¢ȱ ŘŖŘŖȬban – a 2019Ȭȱ ·£ȱ £¢Çȱ – æȱ
·ȱ ȱ ȱ ȱ £¡¤ȱ ·¢£Ç·ǰȱ ȱ ȱ ȱ £¡¤ȱ
æ£ȱ£¤ȱÿ·¢£¤ǰȱ¤¤ȱæȱȱ·æ£·ȱ£¤ǰȱ
¤¤ȱ£·ȱȱȱ¢øàȱ£¤¤ǰȱȱ¢Ȭ
¤ȱ ·ȱ ȱ £···ȱ ǯȱ ¢ȱ ȱ ŘŖŘŖȬȱ ·ȱ ŘŖŗŞȬ£ȱ ·ȱ
£¤ǰȱ ȱ ȱ ¤Çàǰȱ ¢ȱ ȱ £¡¤ȱ æ£ȱ ȱ ãǰȱ ȱ
·æ£·ȱǰȱȱ¢ȱȱ¢¤ȱ·æȱ·ȱ¢ȱ
£·¢ȱǯȱ·¢··ǰȱ¢ȱ £ȱ ŗǯȱ£¤ú táblázat ¤ȱ ȱ ¤Ȭ
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ȱ¤

£ȱ ȱ ǰȱ ·ȱ £æȱ ȱ £¢ȱ ÿ·¢ȱ Ȭ
·ȱ ȱ ã£ûȱ ȱ ·ȱ ·¤ȱ ã£ȱ ǻȱ ȱ ø¤ȱ
¢ȱ ȱ ¢ȱ ȱ ·¢¤¤ȱ à¤ȱ ·ȱ Ǽǰȱ ¢ȱ ȱ Ȭ
¤ȱàȱ·£·ȱ(ŗǯȱ£¤øȱ¤¤£Ǽǯ
1ǯȱ£¤øȱ¤¤£
ȱǯȱ ǯȱ£·ȱ£æǰȱȱȱ·ȱ£¤ȱ·ȱȱãȱȱ
ÿ·¢ȱ£¤ȱ£¤ 1ȱ
%ħQFVHOHNPpQ\PHJQHYH]pVH
Szexuális kényszerítés
6]H[XiOLVHUĘV]DN
Szexuális visszaélés
9pUIHUWĘ]pV
Kerítés
3URVWLW~FLyHOĘVHJtWpVH
Kitartottság
Gyermekprostitúció kihasználása
Gyermekpornográfia
Szeméremsértés

2018
(I. és II. félév)
(60 + 44) 104

2019
56

95

(169 + 158) 327

240

327

(57 + 53) 110

89

82

(3 + 3)

2020

6

4

9

(119 + 24) 143

45

31

(15 + 11) 26

17

17

(59 + 5) 65

17

21

(24 + 17) 41

11

34

(146 + 65) 211

248

270

(275 + 222) 497

398

420

ȱ

ȱÇ·ǰȱ£¤£¤¤ȱ·ȱ¤¢ȱ¤ȱ£ȱ£Ȭ
¤ȱȱ·£ȱàȱǰȱ¢ȱȱÿ·¢ȱ¤¤ȱ¤Ȭ
£ȱȱǰȱàȱãȱã£ãȱ£ȱ¤¤ȱǻ·Ǽȱ·ȱ
ȱ ¤ȱ øȱ ¤ȱ ·£·¢·ǰȱ £·¢·ǰȱ £ȱ ãæȱ ·ȱ £ȱ
¤£ȱǰ £ȱãæȱ·ȱ¢ȱ¢¤ǰȱæȱȱà¤ȱ
ȱ£ȱȱ·ȱȱ¢£àȱà¤ȱÇ·ȱ¤ȱǯ 2 £ȱȱ£ãȬ
·¢ǰȱ ã£ȱ ·ȱ ã£ȱ à·¢£æȱ ¤ȱ ¢Çȱ ¤Ȭ
¤ǰȱ¢ȱȱã··ȱ £àȱ·¢ûȱ£ȱȱ£ȱ
ǲȱ ȱ ¢ȱ ȱ àȱ £ȱ ¢ûÿã·ǰȱ ȱ ÿæ£·ǰȱ ȱ
æȱ £ȱ ·ȱ ãȱ ·£û·ǰȱ £ȱ £Çȱ ÿÇæȱ ·Ȭ
¢·ǰȱ ȱ ·£ȱ £·ȱ ·ȱ ¢£æã¢£·ȱ ¤Çȱ ȱ
¢£ȱǰȱȱÇæ·£ȱÿǰȱ£ȱ·ȱ·£·æȱȱȱ¢ȱ·ȱ
ȱ¤à¤ȱ£ȱ ·ȱà¤ȱ·£·ǯ 3 æȱ£¢¤ȱ
¤Ǳȱû¢£·ȱ ¤àȱ·ȱ£ȱ£¤¢ǯȱǱȦȦǯǯȦǯȱ
ȱŘŖŗŞǯȱ·ȱ·ȱ£¤àȱ£ȱ£ȱøȱǯȱ¤¢···ȱæ£æȱæȱ·ȱ£ȱãæ
¤ȱ·ȱ·ȱǯ
2
· ¢Ǳȱ ȱ ÿ·¢ȱ ¤ȱ ã··ȱ æ·ǯȱ Hadtudomány,
ŗşşŞȦŚǯȱǱȦȦǯȦ¢ȦŗşşŞȦȬŗşşŞȬ4ȬŗŖǯ
3
ǯ
1
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æȱȱ·ȱȱ¢ǵ

£ ·æȱȱǰȱȱȱ¢ȱ£¤¤ȱ¤ȱ£ûȱ
£ûȱȱ£¤ȱ£ȱ·¢ǯȱȱ£ûæȱû¢ȱàȱǰȱ
£ǰȱ··ȱ¢¤àȱ¢øȱ¤ȱǮã¤àȄǰȱ¤ȱã·Ȭ
ȱ ¤ȱ ȱ ȱ æ·ǰȱ ·ȱ ȱ ȱ ·ȱ ȱ ·Ȭ
ûȱãȱÿ·¢ȱǰȱÇȱȱøȱȱȱ¤Ȭ
£Ǳȱ¢ȱȱȱ·ǰȱȱã·ȱûȱ¢ȱãûãûǰȱ·ȱ£ȱȱ
ø¤ȱ £ȱ ȱ ¤ȱ ¤£¤ǰȱ ȱ ȱ ã¢£ûȱ ·ȱ ¤ȱ
¤¢·¤ȱàȱ£ȱ·¢ǰȱ£ȱæȱǮȄȱ¢ǯ
£ȱ ȱÿû¢ȱ£·æȱ·ȱ à·£ȱǻàǱȱ£ȱ£·æȱ·ȱ
àȱ ã£ǲȱ Ǽȱÿû¢ȱȱ£¤¢¤ȱ£¤û¢ȱȱ£Ȭ
·æȱã£¤ȱȱ£¡¤ȱæ£ȱ£¢Ç¤¤ȱ·ǰȱȱ·ȱ
£ȱ £·àøȱ ȱ £¤¤ȱ æ·ǰȱ ȱ £¤ȱ
à£ȱ·ȱ £ȱ····ȱ £ǰȱȱ·ȱ ȱ ·¢ȱ ãȬ
£·ȱ·ãæȱȱǰȱȱ£·ȱ¤¤ȱ·£·ȱ
ǯ 4 ¢ȱÿ·¢Çȱȱȱ£¤ǰȱȱ¤ǰȱ¢ȱȱ
£¡¤ȱ ·¢ȱ ·ȱ ã£ããȱ ȱ ¤£¤ȱ ¤ǰȱ ȱ ¢Ȭ
·£ȱ£ȱãæǰȱ¤·£ȱȱ£ȱ¤¤ȱ·ȱȱ£ȱ£¢Ç¤ȱ£¤ȱ
æǯȱ ȱ ¢£¤ȱ æȱ ·ǰȱ ¢ȱ ··ȱ ·ûȱ £¢Çȱ ȱ ÿȬ
·¢ȱ ã··ǰȱ ȱ ·ȱ ¤¤ȱ £ȱ Çȱ £¢Ç·ȱ
ǻ¢ȱ ·ȱ ¢¤¢Ǽǰȱ ȱ ȱ æÇæȱ ø¤ȱ
¢£ǯ 5 ȱ ¢£ǰȱ ¢ȱ ȱ ȱ ÿ·¢ æȱ ·£·Ȭ
ȱ £ȱ ¢ûȱ øȱ ȱ ȱ ·ǰȱ ¢ȱ ¢ȱ ·ȱ ··ȱ
¤ȱ·ȱ¤ǰȱ¤ȱ£Çæȱ·¢£æȱ¤ǯȱȱà¤£ǰȱàȱ·ȱ
æ¢à¢¤£ȱ¤ǰȱ·ȱ¢¤¤ȱ£ȱȱ£ȱ¤£ȱȱ
£¡¤ æ£ȱ £¢Ç¤¤ǰȱ ȱ ¢ȱ ȱ æǰȱ ȱ £û·ȱ
·ȱ ¤¤£ȱ ȱ £¤ȱ £ȱ £ȱ ¤¤ȱ Ȭ
··ǰȱæȱȱȱ£ȱȱ·¢ȱÇȱ£¢Ç¤¤ȱ¢ûȱȬ
æ·ȱǯ 6 ·ȱûȱȱ··ǰȱ¢ȱȱȱ·ȱǰȱȱȱ£¡¤Ȭ
ȱÿ·¢ȱ·ȱøǯȱ¢ȱǮ£Ȅȱ·£·ȱæ·ȱ
ȱ¢ȱ¢ǵȱ£ȱȱ£·æȱȱ¤ȱǰȱ¢ȱȱøȬ
ȱ ·æȱ £¡¤ȱ ÿ·¢ȱ ¤ȱ ¢£ǰȱ ǰȱ ȱ £Ȭ
àȱ £ȱ ¢··ȱ ·ȱ ȱ æ·æǰȱ ȱ ȱ ûȱ à

ȱȱ– ¢ȱàǱȱȱȱãȱȱÿ·¢ȱ·¢ȱ£¢Ç¤ȱ–
orvosi és kriminali£ȱ £ǯ ŗŚŞǯȱ ǯȱ ǱȦȦ
ǯǯȦȦřŘřśŚȱ
ŝşŚřȏȏȏȏȏ¢ȏ¢ȏ£¢ȏȏȏȏ£Ȭ
ȏ£
5 ǯ
6
ǯȱŗŚş–ŗśŗǯȱǯ
4
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£¤ȱ ûã··ȱ ȱ ·ȱ ȱ ȱ ȱ Çȱ ȱ ¢ǯȱ Ç£ȱ
ǰȱ¢ȱȱ¤ȱ ¤ȱȱ¤¤£ȱ·¤ȱȱàȱ¤£ȱ
ãǰȱȱã£·¤ȱ·ȱ£ȱ£ȱ¤ȱ·¢ȱ£ǯ

ȱøȱûæȱ·ȱ
ȱ·ȱǯȱȱ¤£¤ǰȱȱ¤ǰȱ£ȱø¤ȱ·ȱȱȱãȱȱÿȬ
·¢ȱ¢ûȱ£ȱǻŗşŝŞǯȱ·ȱ ǯȱã·¢ȱ ǯȱ£Ǽǰȱȱȱ¤Ȭ
¢ȱǯȱǻŘŖŗŘǯȱ·ȱǯȱã·¢Ǽȱ£ȱȱ£ȱ·ȱȱȱ·ȱ£Ȭ
¤ȱ·ȱȱȱãȱǰȱȱȱ¢ȱ··ȱ·æȱ·ȱȱ¤ȱȱ
ÿ·¢ǯ 7 ȱ £ã£ȱ ¢£·¢ȱ £·ȱ ¢Ȭ
ǰȱȱȱȱ¤æ·ȱ··ȱȱ¤ȱȱ£¡¤ȱ·ȱ
øàȱÿ·¢ȱ£àȱ£¤¢£¤ǰȱÇ¢ȱ·¤Ǳȱ
 £ȱ æ£ȱ ã£ãû·ȱ ·ȱ ȱ £·ȱ ȱ æ£ȱ ã£¤¤ȱ ȱ
ǯȱ¢·ȱȱ£¡¤ȱæ£ȱ£·ȱ£¤ȱ£ȱ£ȱȬ
ã·ȱ¤ǲ
 ȱ £¢ȱ ···ȱ ȱ ȱ ããȱ £·¢ȱ ··ȱ ãȱ
£¡¤ȱ æ£ȱ ¤££ȱ ȱ æÇȱ ·ǰȱ £ȱ ȱ ·ȱ
ã·¢ǰȱȱ£ȱ¤ȱȱ£·ȱ·ȱȱ·ȱȱÇ¢ǲ
 ȱ £¡¤ȱ ȱ àȱ ·¢£Ç·ȱ ø¢ȱ ·ȱ ã¤àȱ ·¢¤¤Ȭ
ȱȱûǲ
 ȱ £···ȱ ã·ȱ ûæȱ ȱ £¡¤ȱ ÿǰȱ £ȱ ȱ
·à¤ȱ·æȱ¤ȱǲ
 £ÿȱ ȱ ¤Ç¤¢£ȱ ãã·ȱ ȱ £¡¤ȱ £··ȱ ǻȬ
¤Ǽȱ¤ǲ
ûãȱ·¢¤¤ȱȱȱȱ¢øàȱ£¤¤ǯ Ş
ȱ£¤£·ȱ£øȱ·¤ȱ£ȱȱ¢¤£ǰȱ¢ȱȱ
ø¢ȱ ÿ·¢ȱ ãæǰȱ ¢øȱ ¤ȱ ¤Ç¤ȱ
ûã£æǰȱ ã£ããȱ ÿãæȱ £ȱ ȱ £ǰȱ ȱ
¢ȱ £·¢·ǰȱ ȱ £ȱ ÿã£·ȱ £¤·ǰȱ àȱ ÿãæȱ
¤ȱ£ǯȱ ȱ·¤ȱ£ȱ¢ȱ ȱ¢¤£ȱ ȱǰȱ
ȱȱû·ȱ£¡¤ȱæ£ȱȱ£¤ȱǯ 9

ǯȱ ǯȱ·ȱǯȱ£ǯ
ã·¢£ȱ ÿ£ãȱ ¤Ǳȱ ǯȱ £ȱ øȱ ǯȱ ûããȱ ·£·ȱ øÇ¤ǯȱ ŝǯȱ ǯȱ ȱ
 ȱ ¤ǯ
9
ǯȱřŝǯȱȗȱǻřǼȱ£·ȱǼȱǯ
7
Ş
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£ȱ £¤ȱ·¢ȱ ¤ȱæȱ£û·ȱãȱ¤Ȭ
¤Çȱǰȱ¢ȱȱ¤¢ȱûæȱ¢ȱ·ȱȬ¤¤ȱ¢ȱȬ
ȱ £ȱ ¤ȱ ȱ øǰȱ ȱ £¡¤ȱ ÿ·¢ȱ ¤£¤¤ȱ
¤ǯȱȱ¢øȱ·ȱ£¤ȱ·ȱ·ȱ¢£·ȱȬ
ȱ ȱ ¤ȱ Ç¤¤ȱ ȱ ȱ ǰȱ ¢ȱ £¤¢ȱ £ȱ ȱ Ȭ
£ȱ£ȱ·û· 10ǰȱȱ£¤àȱ¤ 11ǰȱ£ȱȱȱȬ
iȱ ¤Ç¤ǰȱ ȱ ££¤··ȱ ȱ ¤¢£¤ǰȱ ȱ £ȱ
ã·nȱ¤Ç¤ȱÇ¤ 12ǰȱ¤¤ȱȱ·ȱ££¤··ȱ··Ȭ
ȱ øȱ £a¤¢ 13 ¤ǰȱ ȱ àȱ ¢ȱ ȱ æÇ¤·ȱ ȱ Ȭ
Çû· 14 ¤¤ȱǯ

Az elévülés
ȱ ûæ·ȱ æȱ £¤¢ȱ £ȱ – ·æȱ £·ȱ ¤¢¤ȱ – ·ûȱ ȱ
û·ȱ·ȱæȱ¤¤ȱæȱæǰȱȱ¤ȱãȱ·ȱ·ǯȱȱ
·ûȱȱ£ȱȱûæ·ȱȱǯȱȱ·ȱ£¤ȱ·ȱȱȱãȱ
ȱ ÿ·¢ȱ £· 15 ¤£ǰȱ ã·ȱ £¤£·Ȭ
·ȱø¢ȱûæȱÿ·¢ǰȱȱȱ·ȱ£ȱã·ȱ
ȱ£¢ȱ···ȱȱããȱǯ 16 ȱã·¢àȱȱǰȱ¢ȱ
£ȱ¢ȱÿǰȱǮ££Çàǰȱ¢ȱ··ȱãȱÿcselekmények
·ȱ£ȱã·ȱãȱ·£ȱãæȱȱ£Çȱûȱ¢ȱ¤iàǰȱ ¢ȱ ȱ ȱ æ·ȱ ¤¤ȱ æ·ȱ ·Ȅ 17ǯȱ ȱ ã·¢ȱ ·ȱ
ȱ ø¢£·ȱ ȱ £·ǰȱ ¢ȱ £ȱ ·û·ȱ ·£Çȱ ȱ ÇàȬ
¤ǰȱ£ȱû¢·£·ǰȱȱ¢£àȱà¤ǰȱȱ£ã£ȱȬ
£¤øȱû¢ȱ£ȱ£¤û¢·ȱæȱ£ȱ¢ȱȱûãȱà¤Ȭ
ȱ £ȱ ãæȱ ȱ ȱ ÿ·¢ȱ ȱ Çȱ ûæ¤¤ȱ
·¢ǰȱ Ç¢ȱ ȱ ·£Ç¤ȱ ¤ȱ £ȱ ·û·ȱ ¤ȱ ·ȱ £æȬ
ǯ ŗŞ ȱ£ȱ ȱǯǰȱ¢ȱ – ȱȱÇȱ·û·æȱ£¤ȱ

ǯȱŘŜǯȱȗȱǻřǼȱ£·ȱǼȱǲȱǯȱŘŞǯȱȗȱǻŗǼȱ£·ǯ
ǯȱśŘǯȱȗȱǻřǼȱ£·ǯ
12 ǯȱřřś–řřŞǯȱȗȱǻȱȱȱ¤Ç¤ǰȱȱ£ȱàȱ££¤··ȱ
ȱ¤¢£¤ǰȱÇ¤ȱ£ȱȱȱã·ȱ¤Ç¤ȱ··Ǽǯ
13 ǯȱŝŝǯȱȗȱǻŗǼȱ£·ǯ
14
ǯȱŝşǯȱȗȱǻŗǼȱ£·ȱǼȱǯ
15 ǯ  ǯȱ£Ǳȱ£¡¤ȱ·¢£Ç·ǰȱ£¡¤ȱæ£ǰȱ£¡¤ȱ£··ǰȱ·æ£·ǰȱ
Ç·ǰȱ øàȱ æÇ·ǰȱ ¤ǰȱ ¢øàȱ £¤¤ǰȱ ¢Ȭ
¤ǰȱ£···ǯ
16
ǯȱŘŜǯȱȗȱǻŗǼȱ£·ǰȱǻřǼȱ£·ȱǼȱǯ
17 ǯȱŘŜǯȱȗȬ¤£ȱÿ£ãȱ¤ǯȱȱ  ȱ ¤ǯ
ŗŞ
ǯȱŘŞǯȱȗȱǻŗǼȱ£·ǯ
10
11
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ÿ·¢ȱ ··ȱ – ȱ ȱ ȱ ·ȱ £¤ȱ ·ȱ ȱ ȱ ãȱ
ȱÿ·¢ȱ·ȱȱÿ·¢ȱã·ȱȱ£¢ȱ
···ȱ·ȱȱããȱǰȱ£ȱ·û·ȱ¤·ȱȱ£¤Çȱȱ£ȱȱȬ
ǰȱÇȱȱ£¢ȱ···ȱȱȱãȱ¢ȱȱȱããȱǯ 19
A£ȱ ·û·ȱ £¤¢ȱ ¤£¤ȱ ¤ȱ ¤ȱ æ·ȱ £ǰȱ ¢ȱ
ȱ ÿ·¢ȱ ·ȱ ȱ ȱ ¢ø¤ȱ ¤¤ȱ ¤ȱ £ææȱ
·û·ȱæȱûȱãȱȱûæ¤¤ȱ¤¤àǯ

Foglalkozástól eltiltás
ȱ £¤ȱ ¢¤¤àȱ £ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ÿ·¢ȱ £·Ȭ
£·ȱ·¢æȱ£¤ȱ£¤¢ȱ£··ǰȱ¢ȱ£¤¤Ȭ
ȱ £¤¤¤ǰȱ £¤·ȱ ãȱ ǯ 20 ȱ ŘŖŗŝǯȱ ȱ ŗǯȱ ¤àȱ
¤¢ȱ£·ȱ··ȱȱȱ·ȱ£¤ȱ·ȱȱȱãȱȬ
ȱÿ·¢ȱãæ·ǰȱȱȱÿ·¢ȱ£¢ȱ···ȱȱ
ȱããȱ£·¢ȱ··ȱãȱǰȱ·ȱ ¤¢ȱȱȱȱ¤Ȭ
¢ȱ ¢ȱ £¤ȱ ¢¤¤àȱ ¢ȱ ¢·ȱ ·¢·æǰȱ ¢ȱ
·ȱ£¢ȱ···ȱ ȱ ȱããȱ£·¢ȱ··ǰȱû¢Ȭ
·ǰȱ £¤¤ǰȱ ¢à¢£··ȱ ·£ǰȱ ȱ ¢ȱ £·¢ȱ ¢·ȱ ȱ
¢ȱ¢¤ȱ£¢ȱ¤ǯ 21 ¢£ȱ££ȱȱȱã·¢ȱȱøȱ
£·¢£·ȱÿ·¢ȱãæ·ȱ·£ȱȱ££ǰȱ¢ȱȱãȱûȬ
ããȱ·¤¢¤ȱ·æȱȱȱ£¤àȱ¤ȱã£æȱ£¤Ȭ
ȱæ£æ 22ǰȱÇȱȱ£¡¤ȱÿ·¢ȱãæȱ·ȱȱ·¤¢Ȭ
¤ȱ £àȱ ȱ ãǯȱ ȱ ã·¢¢£ȱ ÿ£ãȱ ¤ȱ ã£Çǰȱ ¢ȱ „a
¢ȱ¤£¤ȱȄǰ ·ȱ£ȱǰȱ¢ȱ„a nemi élet szabadsága és a
ȱ ãȱ ǰȱ ¢ȱ ··ȱ ãȱ ÿ·¢ȱ ȱ ££ÇȬ
àȱÿ·¢ȱã£·ȱ£Ȅǯ ȱ¢ȱ·ȱ··ȱȱȬ
£¤àȱ àȱ ·ȱ ¤ȱ æÇȱ £ȱ ·ȱ £àȱ £¤·ǰȱ
£·ȱȱã·¢ȱ£¤ȱȱȱæ··ǰȱ¢ȱ£ǰȱȱ¢ȱø¢øȱÿȬ
·¢ȱãȱȱøȱ··ǰȱ·æȱȱ£¤àȱ¢àȬ
ȱ·ȱȱûȱȱ¢ǯ 23

ǯȱŘŞǯȱȗȱǻŗǼȱ£·ǯ
ǯȱśŘǯȱȗȱǻŗǼȱ£·ȱǼ–Ǽȱǯ
21 ǯȱśŘǯȱȗȱǻřǼȱ£·ǯȱȱàÇ¤ȱã£ȱȱȱ¢ȱ£¡¤ȱ¤£¤ǰȱ
£¡¤ȱ £¤¤¢¤ȱ ·ȱ ȱ ¢¤ȱ ȱ û£æǰȱ ȱ ȱ
ŘŖŖŚȦŜŞȦ ȱ ¤£ȱ ¤¢ȱ Çûȱ ¢£··æȱ £ààȱ ŘŖŗŗȦşřȦȱ àȱ ȱ
·ȱ¤ȱ¤¢ȱǯ
22 ǯȱśŘǯȱȗȱǻŚǼȱ£·ǯ
23
ǯȱǯȱśŘǯȱȗȬ¤£ȱ ¤ǯȱȱ  ȱ ¤ǯ
19
20

ŘŖŞ

æȱȱ·ȱȱ¢ǵ

A különleges bánásàȱ·¢ȱæ·
ȱûæ¤¤àȱ£ààȱŘŖŗŝǯȱ·ȱǯȱã·¢ȱǻǯǼȱŝşǯȱȗȱǻŗǼȱ£·ȱǼȱȱ
¢·ÿȱ£ȱ£ȱæ£ÿ·ȱ···ǰȱ¢ȱȱæ··ǰȱ
ȱã£··ȱÇȱæǰȱ¢ȱȱûæ¤¤ȱȱÇûȱȱ¢Ȭ
ǰ ȱȱ£¢ȱ···ȱȱȱããȱ·ȱ£ȱ·£ǯ
ȱûãȱ¤¤àȱã·ȱ£àȱ·£·ȱûããȱ£¤¢ȱ·ȱȱ
ǯȱ¢·ȱæÇ¤ȱãȱȱàȱŘŖŘŗǯȱ¤ȱŗǯȱ¤àǰȱÇȱ¢ȱ
£·ȱ ¤ ¤ȱ ȱ £ȱ ǯ 24 ¤ȱ ÿ·¢ȱ
ã·ȱ Çà¤ǰȱ£ȱû¢·£·ȱ·ȱȱ¢£àȱà¤ȱȱŗŚ–ŗŞȱ·ȱã£ãȱ
£·¢ȱ ·£··ȱ ·¢æȱ ¤¤ȱ ·¢ȱ ·ȱ ȱ ã£æȱ ȱ
·£Çȱ·Ȭ ·ȱ·ǲȱȱ¤ȱæ·ȱȱȱã·¢ȱǻȱ£ȱ
¤¤·ȱ£àȱǼǰȱŗŚȱ·ȱ¤ȱ£ȱ£ȱȱȱǯȱ
q¢£·ȱ ·ȱ àȱ £ȱ ȱ àȱ £ȱ ¤¤ȱ ·¢ȱ
ã·æȱ £¤û¢ȱ £àȱ £·æȱ ·Ȧ¢ȱ £¤àȱ ··ȱ
··æȱ ·ȱ ã£ÿã··æǰȱ ã£æȱ £ȱ £Çȱ £ȱ ãȬ
·¢ǰȱȱ¢ȱ¢£·¢ǰȱȱ¢ȱ··æȱ·ȱȱ¢¤û¢ȱ
£¤àȱ£ààȱã·¢ȱ·ȱ¤ȱã·¢ȱ£ȱ¢Ȭ
ȱ·¢ȱ··¢û··ǯȱȱǰȱ¢ȱàȱ£··ȱ£ȱȱ
ŗŞǯȱ ···ȱ ȱ ȱ ããȱ øȱ ¤¤ȱ ÿ£ȱ ¤Ȭæ£·ȱ
ã·æȱ£¤ǰȱȱŗŚȱ·ȱȱ¢ȱ£Ç·ȱȱæȱǰȱ
·ȱȱŗŚ–ŗŞȱ·ȱã£ã·ȱȱȱȱ£ȱ££¤¤¤ǯȱ¢·ȱÿȬ
·¢ȱ £¤¤ȱ ȱ ŗŚ ·ȱ ȱ ·ȱ ¤ȱ ·ȱ ·æȱ £¤Ȭ
¢ȱ··¢ûǰȱ£ȱ£ȱ¤¤ȱ·¢ȱ·£··ȱ£¤àȱȱ
ûȱǰȱȱ£ȱàȱ¤àȱ£¢Ç·ȱ¤ȱȱààǰȱ·ȱ£ȱ£ȱ
ȱ£¤àȱ¢ȱȱ¤ȱȱ¢·ȱȱ·£ȱǻ·ǰȱ¢ȱ
£ȱ·ȱ£·¢ȱȱ¢¤¤ǰȱã£·ȱÇ··ȱæÇ·ȱ
·ȱÇ·ȱ¤ȱàȱ¢ȱ¤ȱ·£·ȱȱ£ÇàǼǯȱ£ȱ¢ȱøȱ
¢ȱ·£··ȱ·¢æȱ¤¤ȱ·¢ȱ¢£Ç·ȱȱȱ·ȱȱ·æȱ
£·¢ȱȱȱǯ 25
A tizennyolcadik életévét be nem töltött személy, illetve a nemi élet szabadsága és a
ȱãȱȱÿ·¢ȱ·ȱûãȱã·ȱ·ûȱȱûãȱ¤¤óȱ·¢æȱ£·¢ȱæûǯȱȱæȱ¢ȱÿȱÿ·¢ȱ·ȱ

ǯȱŞŝ–Şşǯȱȗ
ǯȱ ȱ ȱ £¢ȱ ···ȱ ȱ ȱ ããȱ øȱ ¤¤ȱ ȱ ȱ ¢ȱ ȱ ·æȱ
Ç¤¢£ǰȱȱøȱ·£··ȱ·¢æȱ¤¤ȱ·¢ȱȱÇà¤ǰȱ£ȱû¢·£·ȱ¢ȱ
ȱ¢£àȱà¤ȱ£Çȱ£ȱÇ¤¢ȱæ£æȱȱ·ȱ·æȱ£·¢ȱȬ
··ǯȱǯȱŞŞǯȱȗȱǻŚǼȱ£·ǯ
24
25
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ȱã·¢ȱ¤ȱã£æȱ£àȱ·££¤¢ȱ¤Çȱȱȱøȱ
£àǯȱ
ȱ ¢£¤ȱ ¤ȱ ȱ ·ȱ ȱ ȱ £ȱ ÿȱ £·¢ȱ ȱ
ǰȱ·ȱȱ··ȱ£àȱ¤ȱ¤¤ȱ·¢ȱȱ¢£àȱà¤ȱ·£·æȱ
ȱ·ȱ£ȱÿȱ£·¢ȱȱȱȱǯȱȱæ·ȱ£Çȱ
£ȱǰȱ¢ȱȱ·ȱ·£··ȱ·¢æȱ¤¤ȱ·¢ȱȱȬ
ȱ¢£ȱȱ£·¢ȱ·££ǯ 26
¤ȱ £¤ȱ æÇ¤ǰȱ ¢ȱ £¡¤ȱ ÿ·¢ȱ ··ȱ ȱ
£Ç·ȱ æȱ ·ȱ ȱ ȱ ȱ ££¤¤¤¤ȱ æȱ  27ǰȱ ȱ
ȱȱ£¢ȱ···ȱȱããȱǱ
 £ ¤¤ȱ·¢ȱ £ȱ ȱ£¤àȱ¢ȱȱ¤ȱ ȱ¢Ȭ
·ȱȱ·£ȱǻ·ǰȱȱ£ȱ¤¤ȱ·¢ȱȱȱàȱ
·ǰȱ ¢ȱ ȱ ·ȱ ȱ ¢¤¤ǰȱ ã£·ȱ Ç··ȱ
æÇ·ȱ·ȱÇ·ǰȱȱ·ȱ¤ȱàȱȱ£ÇàǼǲ
 ȱÇà¤ǰȱ£ȱû¢·£·ȱ·ȱȱ¢£àȱà¤ȱ£ȱ¤¤ȱ·¢æȱ
ã£æȱ·Ȭ ·ȱ·ȱ·£Çǲ
 ȱ·ȱ·£··ȱ·¢æȱ¤¤ȱ·¢ȱ¢£Ç·ȱȱȱ·ȱȱ
·æȱ£·¢ȱȱȱǲ
 a ¤àȱ £ã£ȱ £¤ȱ ¤ȱ £Çȱ ǰȱ ¢ȱ ȱ
·ȱ £¤àȱ £ȱ ¤àȱ Çàǰȱ û¢·£ȱ ¢ȱ ¢£àȱ à¤ȱ ¤ȱ
¤ǲ
 ȱ ¤·ȱ ¤ȱ ȱ Çà¤ȱ ȱ ·ȱ ·£··ȱ ·¢æȱ ¤¤ȱ Ȭ
·¢ȱûãȱÇàȱ¢ȱȱÇà¤ȱø¤ȱ·£ȱǲ
 ȱ ·ȱ ·£··ȱ ·¢æȱ ¤¤ȱ ·¢ȱ ȱ ·æȱ £·¢ȱ
···ȱȱ¤£ǰȱȱÇ¤¢£¤ȱ··ȱ··ǲ
 ȱ¢¤¤ȱȱȱ£¤ȱȱ¤¢¤ȱàȱȱ·£·æǰȱȱȱ·Ȭ
ȱ·£·ȱ£ȱ¤¤ȱ·¢ȱã£æǯ ŘŞ
ȱ£¢ȱ·ȱȱ·ȱ·ȱ··ȱȱÇà¤ȱàȱ¢ȱȬ
Ç¤¢ȱ æ£ȱ ȱ ø·ȱ ã·æȱ ¤¤ǰȱ ȱ àȱ ¤ȱ ·£ûȱ
·Ȭ ·ȱ ·ǰȱ £ȱ ȱ £ȱ ȱ ȱ ¢£¤ȱ ¤ȱ ȱ øȬ
¤ȱ£¢Ç¤ȱ£ã£·ȱ£¤àǯ 29

ǯȱŞşǯȱȗȱǻŗǼȱ£·ȱǼ–Ǽȱǯȱȱ¢£àȱà¤ȱ£æȱȱ£·æȱ·ȱ
ȱ·ȱÇ¤¢¤ȱ¢ȱ££¤¤¤¤ǰȱ¤¤ȱȱ£ȱ¤¤ȱ·¢··ȱ£Ȭ
Ç¤ȱ£ȱû·ȱ£ǯȱǯȱŞşǯȱȗȱǻŘǼȱ£·ȱǼ–Ǽȱǯ
27
ǯȱŞşǯȱȗȱǻřǼȱ£·ǯ
ŘŞ ǯȱŞşǯȱȗȱǻŚǼȱ£·ȱǼ–Ǽȱǯ
29
ǯȱŞşǯȱȗȱǻśǼȱ£·ǯ
26
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·¢ȱ Çǰȱ ¢ȱ ȱ £·ȱ ·ȱ £ȱ ·ȱ £·¢ȱ
¤ǰȱ ¤ȱ ȱ ȱ ·¢ȱ ã·ȱ ¢ȱ ȱ ûæ¤¤ȱ Ȭ
¤ȱ ¤Çàȱ ·ȱ £ ¤¢àǯȱ ȱ £·ȱ ã£··Ȭ
æȱ¤Çàǰȱ¢ȱȱȱ·ȱ£¤ȱ·ȱȱȱãȱȱÿȬ
·¢ȱ ·ȱ £ȱ ¤àȱ £ȱ ȱ £Çȱ ȱ ȱ
¢ȱ ȱ ·¢ȱ ··¢û··ǰȱ ·ȱ ȱ ¢ȱ ȱ ¤à
··ȱ ¢··ǰȱ Ç¢ȱ ûããȱ £ȱ ¤¤ȱ ·¢ȱ £·Ȭ
ǰȱ·¤ȱ¤ȱȱ¢ȱ··ǰȱǰȱ·ǰȱ·£ȱ·ȱãȬ
ȱ æ··ȱ ȱ ǯȱ øȱ ··ȱ ãȱ ȱ ÿȬ
·¢ȱ ·ȱ ȱ ã·¢ȱ ȱ ·æǰȱ ã£æȱ £·ȱ Ȭ
£¤¤ȱÇȱæǰȱ¢æȱ·ȱ·ǰȱ¢ȱȱ£¢ȱ···ȱȱ
ȱããȱ·ȱ·ȱ··ȱ£¢ȱ£¤¢ȱàȱ£ȱ·ȱ£Ȭ
£¤¤¤¤ȱȱȱ·ǯ 30

Bírói engedélyhez kötött leplezett eszközök
ȱ ûæ¤¤ȱ £ȱ ¤àȱ £ǰȱ ȱ ȱ ¢ȱ ȱ ¢·Ȭ
 31ǰȱ ȱ ȱ ¤ 32ǰȱ ȱ û·¢ȱ ȱ · 33 ·ȱ ȱ ¤ 34 aȬ
£àȱ Çàȱ ·¢£ȱ ããȱ £ȱ £ã£· 35 £ȱ ãȱ ·ȱ æȱ
¢ȱ ·ȱ ø¢ȱ £¤£·ȱ ûæȱ £¤·ȱ ÿȬ
·¢ȱ·ǯ 36 £ȱ£ȱȱã·¢ȱȱ¤ȱ·ȱæȱ£¤£·Ȭ
ȱ ûæǰȱ £¤·ȱ ãȱ ·¤¢ȱ ÿ·¢ȱ ·ȱ
ǰȱ ȱ ȱ ÿ·¢ȱ û££ÿȱ ¢ȱ ÿ£ã·ȱ ã·ȱ ǰȱ

A ǯȱŞŘǯȱȗȬ¤£ȱÿ£ãȱ¤ǯȱȱ  ȱ ¤ǯ
ǯȱ Řřŗǯȱ Ǽȱ ·ȱ Ǽȱ ǯȱ ¤àȱ £ȱ ȱ ¢·ȱ ¤ȱ £ȱ ȱ £ȱ ȱ
·ȱ ·ȱ £ȱ ·£ȱ ȱ £ã££ȱ àȱ ã£Ç·ȱã·ǯȱ ȱ ··ȱ ȱ
£û·ȱ £ã£ãȱ ȱ ¤ǰȱ ¢·ȱ ¢·ǰȱ Çȱ ¢ǰȱ ¤ÿȱ ¢ȱ £ȱ
·ȱ£·¢ȱ£¤¤ȱ·æȱ¤¢ȱ¢¤ȱ¢£æǯȱ ¢ȱȱ¢Ȭ
·ȱ ø¢£·ȱ £ȱ £¤ȱ ¢·ȱ ã·ȱ ȱ £û·ȱ ȱ £ã£ȱ ¢£·ǰȱ
Ç¢ȱ¤ǰȱ¢·ȱ¢·ǰȱÇȱ¢ǰȱ¤¤ȱ– ȱã£ã·ȱã£·ȱ£ã£ȱ
··ȱ– ¤ÿãȱã·ȱȱ¢·ȱ·ȱã£Ç·ǯ
32 ǯȱŘřŗǯȱȗȱǼȱǯȱȱ¤ȱ¤ȱ¢ȱ¤ǰȱ¢·ȱ¢·ǰȱÇȱ¢ǰȱ
¤¤ȱ – ȱ ã£ã·ȱ ã£·ȱ £ã£ȱ ··ȱ – ¤ÿǰȱ ȱ £ȱ ·ȱ £·¢ȱ
£¤¤ȱ·æȱ¤¢ȱȱ¤ȱ·ȱ£ȱ·£ȱȱ£ã££ȱã£Çǯ
33
ǯȱŘřŗǯȱȗȱǼȱǯȱ û·¢ȱȱ·ȱȱû·¢ǰȱȱ£¤ȱûȬ
·¢ȱȱǰȱȱ¤ȱǰȱæ£ȱ·ȱã£Çǯ
34 ǯȱŘřŗǯȱȗȱǼȱǯȱȱ¤ȱ¤ȱȱÇã£·ȱ£¤¤ȱ·ȱȬ
ȱ Çã£æȱ ¤à£ȱ ¢ȱ £ã£ȱ ø¤ǰȱ ȱ ¤àȱ £ȱ ¢ȱ Ȭ
¤àȱ¤ȱȱȱ·ȱã£Çȱǯ
35 ǯȱŘřřǯȱȗ
36
ǯȱŘřŚǯȱȗ
30
31
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¤¤ȱȱ£¡¤ȱ£··ǰȱȱÇ·ǰȱȱøàȱæÇ·ǰȱȱ¤ǰȱ
ȱ ¢øàȱ £¤¤ȱ ·ȱ ȱ ¢¤ȱ ·ǯ 37 ȱ Ȭ
£ȱ £ã£ãȱ £¤¤ȱ ··ȱ ¤ȱ £¤¢£¤ȱ £·ȱ
ûȱȱȱàȱ··ǰȱ¢ȱ¢ȱÿ·¢ȱ£¢ÇȬ
¤ȱ·ȱ£¤àȱ¢¤¤ȱȱ¤·£ȱàȱȱ¤£àȱ£ã£Ȭ
£ȱ £¤¤ȱ £û··ȱ ·ȱ ¤¢¤ǯȱ ££ȱ ã£ban a
ã·¢ȱ ¢ȱ ·ǰȱ ¢ȱ ȱ û·ȱ ·ȱ £¤ǰȱ ·ȱ
¤££ȱ £ȱ ÿ·¢ǰȱ ¢ȱ Ç·ȱ ·ȱ £¢Ç¤ȱ
··ȱȱ Çàȱ·¢£ȱ ããȱ£ȱ£ã£ãȱ£àǰȱ ȱȬ
ȱ ÿ·¢ȱ ãȱ ã··ȱ ȱ ȱ ÿ·¢ȱ ¤¢ȱ ø¢ǰȱ
¢ȱÇ·ûǰȱȱ£¢Ç¤ȱ¢ȱÇ¤ȱ££¤ȱǯ řŞ

£ȱ£¤ȱ£¤ȱ·¢ȱ
æȱȱ¢ȱ··ȱ¤··ǰȱ£ȱ·ȱ·ȱȱ¢ȱ£¢¤ȱ
æȱ £û·ȱ ¤ǰȱ ¢ȱ £ȱ £¤ȱ ·ȱ ÿȬ
·¢ȱã·ȱ¢ȱæȱǰȱȱ£¤ȱ¢ȱ·ȱ¤¤ȱ
··ȱ ·æȱ æàȱ àÇ¤ȱ ·ȱ ȱ ȱ ¤¢ǯȱ ȱ ǯȱ  ǯȱ
£·ȱ¤¤àȱÇȱȱ·ȱø¢ȱÿ·¢ǰȱȱ£¡¤Ȭ
ȱ·¢£Ç·ȱ·ȱȱ£¡¤ȱæ£ȱȱ£¤ȱ¤ǰȱ¢ȱ¤ȱ
¢ȱȱ·ȱǻŘŖŗŝǼȱ£¤¤ȱ£ûȱ Çà¤ȱû¢£ȱæȱ
ȱ û¢ǲȱ £ȱ £ȱ £¤ȱ ȱ ¤¤¢ȱ ·ȱ ŘŜřȱ ÿȬ
û¢ȱȱǯ 39
¤¢ȱÿ·¢ȱȱȱà¤ȱȱȱȱ¤ǰȱȱȬ
¢ȱàȱ¤ȱȱ£ȱãȱ·¢ȱǻ·ǰȱȬ
·ǰȱ ·ȱ £·ȱ ǯǼǯȱ  à¤ȱ Ǯ·ǰȱ ··Ȅȱ ¢ȱ
àȱ £ȱ ·ǰȱ ¢ȱ ·¢··Ǳȱ ¤ȱ ¤ȱ ûȱ
æ£ǰȱ¤ȱ£¡¤ȱÿ·¢ȱ·ȱȱ¤ȱ¤ȱǰȱȱÿȬ
·¢ȱ ÿ·ȱ ¤ȱ ã·ȱ ¤ǰȱ Çȱ  ·¤ȱ ¤ã·ȱ
Ç·ȱ·ȱȱȱ£ȱ ¤£ȱ£¤¤ǯȱȱ ûæ¤¤ȱÇȬ
¤ȱ ·ȱ æǰȱ ¢ȱ ȱ æȱ ·ȱ ¤¤£·¢£·ȱ
¤ȱã·ûãȱøǰȱȱ¢ȱ£ȱ£ȱ·àȱ·ȱ¤¤ȱ·Ȭ
·ûȱ ¤£¤¤àȱ ààȱ ȱ ¤ȱ ǯȱ £ȱ ȱ ø¤
ǯȱŘřŚǯȱȗȱǻŘǼȱ£·ǯ
A ǯȱŘřŚǯȱȗȬ¤£ȱÿ£ãȱ¤ǯȱȱ  ȱ ¤ǯ
39
ȱ ¤Ǳȱ ȱ £¡¤ȱ ·¢£Ç·ȱ ·ȱ ȱ £¡¤ȱ æ£ȱ ÿ·ȱ Ç··ȱ £ȱ £¤ȱ
gyakorlatban, ûããȱ ȱ ȱ £¡¤ȱ ·¢ȱ ·ȱ ȱ ·¢£Ç·ȱ ¤ǯ   ȱ
ŘŖŗşȦ ǯȦŘǯřŘǯ ¤ȱ·ǯ
37
řŞ
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£ȱ £àȱ ··ȱ £àȱ ȱ ȱ ¢øȱ ¤ȱ ·ȱ ȱ ¢Ȭ
·ȱ·£·¢£ȱ¤·ȱø£à¤ǰȱ·ȱ£ȱà¤ǰȱȬ
¤ȱ·ȱ¢·ȱ£æ£ȱȱǯȱȱøȱ¤àǰȱȱ£Ȭ
àȱ £·æȱ ··¢æȱ ·ȱ ¢·ȱ àȱ ¢ȱ û¢ȱ ÿǰȱ
¢ȱ ȱ ¢ȱ ¤ȱ ã£ãȱ ȱ Ç·ȱ ȱ ã·æǰȱ £ȱ Ȭ
¤ȱ ûãã£æȱ ·ȱ ǻÇ¤ǰȱ æ¢ãã£ȱ ¤ȱ ȱ ¤£¤ȱ
àǰȱ ããȱ ¤£¤¤ȱ ǯǼȱ ·ȱ ¤ȱ ·ȱ £ǯȱ
ǻȱ £ûæȱ ¤£ȱ ¤·ȱ ·ȱ ¢£æǰȱ ¢ȱ Ȭ
£ȱǮȱããæȱàȄȱȱà¤ȱ£¤ȱ·ȱ£¢¤ȱȱ·ǰȱ
ȱæȱ¤¤ǰȱ¢ȱȱ¤ȱȱ£ȱ£¤ȱ·£·ȱ¢ǯǼ
ȱ¤ǰȱ¢ȱŘŖŗřǯȱøȱŗȬ·æȱ£¡¤ȱ·¢ȱæûȱ
ȱã£ãû·ȱȱȱø¢ȱ£··æȱ·¢ǰȱ¢ȱȱȱ
¤¢ȱ ··ǰȱ ¤¤ȱ ¢ȱ ·Ç··ȱ ǰȱ ¢ȱ ȱ ¤Ȭ
¢ǯ 40 £ȱøȱǯȬȱ£ÿȱ£ȱȱ ·ǰȱ¢ȱȱ£ȱ···ȱȱ
ȱããȱ£·¢ȱ·£·ȱ·ȱȱǰȱȱȱã·¢ȱ
¡ȱ àȱ ȱ ȱ ·ȱ ·¤ǰȱ ·ȱ ø¢ȱ ȱ ȱ ÿ·¢£ȱ
ȱ û·ȱ·ǯ 41 ȱ¢ȱ··ȱ·ûȱ£¡¤ȱæȬ
£ȱæûȱȱȱ·¢ǰȱȱ£ȱ···ȱȱȱããȱ
£·¢ȱ £¡¤ȱ ·¢ȱ ·£ȱ ¢ȱ ·£ 42ǰȱ ·ȱ ¤ȱ æÇȱ
·ȱ ûæȱ £ȱȱ·¢ǰȱȱȱȱ¢ȱ£·¢ǰȱȬ
ȱ·¢ȱȱȱȱ¢æǰȱ¢ȱûæ·ȱ £¢¤ȱ
£¤ȱ£·ȱ££ȱȱ·ȱ£ǯȱȱÿ·¢ȱø¢¤¤Ȭ
ȱ ¢ȱ ȱ ã·¢ȱ ûȱ ȱ ȱ £¡¤ȱ æ£ȱ ã··£ȱ
£û·ȱ ¢ȱ £ȱ ã¢Çæȱ ·ȱ ··ȱ ȱ ǻ¢£Çȱ æ·£Ç·ǰȱ
¤ǰȱȱ¤Çàȱ¤øȱ¢ǰȱǮ£¡Ȅȱ££·ȱǯǼǯ 43
ȱ£¤ û¢ȱŞŚȱ£¤£·¤ȱ£¡¤ȱæ£ȱȱ¤ȱÇà¤ȱ·ȱ
ȱ ¤ǰȱ Çȱ £¡¤ȱ ·¢£Ç·ȱ ¤ȱ ŗŗȱ £¤£·ȱ ȱ æǲȱ ȱ
£ȱû¢ȱ·ȱ£¤£·¤ȱȱ¤ȱȱȱ£¡¤ȱæ£ǰȱȱȱ£¡¤Ȭ
 ·¢£Ç·ȱ àÇǯ 44 £ȱ ¤ȱȱã¤àǰȱȱ¤Ȭ

ǯȱŚśşǯȱȗȱǻŗǼȱ£·ȱŘŝǯȱǯ
A ǯȱŗşŝǯȱȗȬ¤£ȱȱ¤ǯȱȱ  ȱ ¤ǯ
42
ǯȱŗşŝǯȱȗȱǻŘǼȱ£·ǯ
43 A ǯȱŗşŝǯȱȗȬ¤£ȱȱ¤ǯȱȱ  ȱ ¤ǯ
44 ȱàȱřȱ£¤£·ban ¢·ȱÿ·¢ȱȱ£æãȱȱȱûæ¤¤ǯȱ
£ȱ £ȱ û¢ȱ ȱ Çà¤ȱ ȱ £¡¤ȱ æ£ȱ ¢ȱ £¡¤ȱ ·¢£Ç·ȱ ȱ
ȱ ȱ ȱ ¤ȱ ÿã··ǰ ȱ £¡¤ȱ £··ǰȱ £···ǰȱ ø¢ȱ ȱ
··ȱǯȱǰȱȱãȱ¢·ȱÿ·¢ȱ¤ȱ£ȱǻ·¤ȱ¢Ȭ
¤ǰ ·¢£Ç·ǰȱ£·¢ȱ£¤ȱ··ǰȱȱæ£Ǽǯ
40
41
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·ȱãȱȱȱÿ·¢ȱǻãȱȱȱ £¡¤ȱ·¢£Ç·ǰȱ ȱ
ãȱ £ȱ æ£Ǽǯȱ ȱ £¤ȱ û¢ȱ ã£ȱ Řŝŗȱ ¤ȱ £ǰȱ
ȱřŘŜȱ·ȱ··ȱã·ȱȱ·¢ǯȱȱ·ȱŗŜȱ£¤£·ȱ
ǻśŗȱæǼȱ·ȱ¢ȱøȱǰȱŞŚȱ£¤£·ȱǻŘŝśǼȱȱæȱ¢ȱ¤¢ǯȱȱ·Ȭ
ȱ ·¤ȱ ȱ £àȱ ·¢ǰȱ £ȱ ȱ ¤ȱ æ·ȱ ȱ ȱ
£¤¢ȱ ¤¤ȱ £¡¤ȱ ·¢ǯȱ £ȱ ¤£ȱ řśȱ £¤£·ȱ
£·ȱ· ȱǰȱŗŖȱ£¤£·ȱ£·ȱ·ȱ£·¢ȱ·ȱã£ãǰȱÇȱŘŖȱ
£¤£·ȱ £·¢ȱ ·ȱ £¢ȱ ·ȱ ã£ãǲȱ ¢ȱ ȱ £¡¤ȱ ÿȬ
·¢ȱ ·ȱ ·ȱ Ŝśȱ £¤£·ȱ £¢ȱ ·ȱ ȱ ȱ ȱ ÿȬ
·¢ȱã· ǻŗǯȱ£¤øȱ¤Ǽǯ
1ǯȱ£¤øȱ¤
ȱ·ȱ·ȱ£ȱ£¤ȱǻæǼȱ
12 év alatt
13–14 év
15–18 év
19–20 év
21–25 év
26–30 év
31–35 év
36–40 év
41–45 év
46–50 év
51–55 év
56–60 év
61–70 év
71–80 év
81 év felett

114
34
64
15
21
14
7
16
12
12
7
2
5
1
2

¢£¤ȱ ¢ȱ ·ȱ ȱ ŘŗŘȱ ø 45 û¢·ȱ ȱ Ç·ǰȱ
¢ȱ ¤àȱ ·ȱ £ȱ ãæȱ £·¢·æȱ ǻ·£ȱ ÿ£ææȱ £¢¤Ȭ
àǼȱ àȱ £ȱ ȱ ã£·ǰȱ ¢ȱ ¤ȱ ȱ £ȱ æȱ ȱ
·ȱȱ¢ǯȱȱÿû¢ȱȱȱÇ¤ȱȱȱ¢ǰȱ¢ȱȱ·Ȭ
ȱŞşȱ£¤£·ȱ¤ȱ¢ȱ¢·ȱȱ¤ȱȱ£ȱãæȱǻŘŞşȱ
æǼ 46ǰȱ ·ȱ ȱ £·¢æȱ ŚŞȱ £¤£·ȱ ǻŗřşǼȱ ¤ 47ǯȱ ȱ Řǯȱ £¤øȱ ¤ ȱ ȱ
£ȱ ȱ ¢ȱ ¢£·¢ȱ ŗǯȱ ¢·ȱ ¤ǰȱ¢ȱ„gyermek az a személy,
aki a tizennyolcadik életévét nem töltötte be (kivéve ha a reá alkalmazandó jogszabályok értelmében
¢ø¤¤ȱ¤ȱ¤ȱ·ǼȄ – ££ȱȱ£ûȱȱǮ¤ȱ¢Ȅȱȱǯ
46
£ȱæãȱà¤ȱûȱ£ǰȱȱȱ·ȱȱÿ·¢ȱãȬ
·ȱæȱȱ£·¢ȱ¡ȱǻ£æǰȱ£¤¤ǰȱ¤ȱà¤ǰȱ¤ȱǯǼǯ
47 ȱ ¤ȱ à¤ȱ £ȱ ȱ ǰȱ ȱ ǰȱ ȱ ¤£¤Ȧ·¤ǰȱ ȱ ¤£Ȭ
¤Ȧȱ·¤ǰȱæȱøȱ¢ǰȱ¢ǰȱ·¢ǰȱ·ȱ·ȱȱæǯ
45
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·ȱ·£¤ȱ·ȱǻȱƽȱřŘŜǼȱȱ¤ȱ£¤¤ǰȱȱȬ
ȱ ȱ ȱ ¢ûȱ ȱ ¤ȱ ã£ȱ ¤ȱ ·ȱ £¢ȱ ȱ ££·ȱ ǰȱ
ȱø¢£·ȱ£¤¤ȱȱ¢ȱàȱã£ȱǰȱ£Ȭ
£·ȱ ȱ ¢ȱ ·ȱ £¤ǰȱ ·ȱ £ȱ £¤¤ȱ ȱ £¡¤ȱ Ȭ
·¢ȱ ·¤¤ǯȱ ¤Çàȱ ¤ǰȱ ¢ȱ ȱ ·ȱ ã£ȱ ŗŗȱ
£¤£·¤¤ȱǻřŝȱæǼȱ£¤ȱȱàǰȱ¢ȱ£ȱ¤£ȱȱ¤à¤ȱ¢¤Ȭ
¤ȱȱǰȱȱÿ·¢ȱæ£æȱȱ¤£ȱ¢¤ǯ
2ǯȱ£¤øȱ¤
ȱ·ȱ·ȱȱ¤ȱã£ãȱȱÇȱȱ·ȱ£¢¤ȱǻæǼȱ

139
107

37

családtag

LVPHUĘV

ismeretlen

22

21

család barátja

szomszéd

¤ȱ £·ȱ ¤àǰȱ ¢ȱ ȱ ·ȱ řśȱ £¤£·¤ȱ ǻŗŗśȱ æǼȱ ·Ȭ
·ȱ¢àȱã·ȱȱȱ£¡¤ȱÿ·¢ǰȱ·ȱ£ȱû¢ȱ
¤ȱ£ȱ·¢£æȱààȱã¢ȱȱ¢ȱ¤ȱǯȱ£ȱ
·ȱ £ȱ £¤¤ȱ ¤ȱ ¢ȱ ȱ ȱ £ȱ ȱ ·¢ǰȱ ¢ȱ ȱ
øȱ·ȱ¤¢ȱ·ȱ·ȱȱǰȱ£ȱȱ¢àȱãȬ
·æȱ ààȱ ¢ȱ ·ȱ ·æȱ ûȱ ·¢ȱ ȱ ã·ǲȱ £¤ȱ û¢Ȭ
ȱ ¤ȱ ¢øȱ ·ȱ £¢ȱ ǰȱ ¢ȱ £ȱ £¤¤ȱ àȱ ·Ȭ
ǰȱ¢ȱ¤ȱ·£ȱ¤ȱ£æãǯ
A řǯȱ£¤øȱ¤ȱȱ¤ȱã·ȱ·æ¤¢¤¤ȱãȱû·ȱȱ·Ȭ
£ȱ ã£ȱ ¤àȱ £·¢ǰȱ ¢ȱ ȱ ¤ȱ ·ȱ ȱ ȱ
ǻŗřşȱæǼȱ£·ȱ£ȱãæȱǯ
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3ǯȱ£¤øȱ¤
ȱ£¡¤ȱÿ·¢ȱãæȱ¤ǰȱȱǻæǼȱ
QHYHOĘDSD

34

édesapa

31

rokon

31

élettárs

10

házastárs

9

volt élettárs

8

édesanya

7

nagyapa

5

partner
IHOQĘWWNRU~J\HUPHN

3
1

£ȱ æȱ ¤¤ȱ ¢·ÿȱ £ȱ £ȱ û£ȱ ã£Çǰȱ ¢ȱ ȱ ¤ȱ ȱ
ȱãȱȱààȱ·ȱ·æȱà¤ǰȱȱȱȱ£ȱ· ȱȬ
·ȱ ã£ǯȱ ȱ ·¢ȱ ȱ ȱ ȱ ¢ȱ æÇ·ȱ ȱ à¤ȱ ·ȱ ȱ
øȱ ¤¢ȱ ¡ȱ ȱ ûæȱ £·¢ȱ ǰȱ
¢ȱȱ¢ȱ¤ȱȱǮã·Ȅȱ¢ȱȱǰȱ¤¤Ȭ
ȱ ûȱ ȱ ·ûȱ ȱ £ǰȱ ȱ £ȱ àȱ £û·ǰȱ ȱ
¤ȱ ¤àǰȱ ȱ ǮȄǰȱ ¢ȱ ¤ȱ ȱ Ǯ¢øȄȬȱ
ȱûããȱæ·ǯ

·ãæǱȱȱ¢·ȱ¢ûÿã·ȱøȱ·ȱ
ȱ £¡¤ȱ ÿ·¢ȱ £¢Ç¤ǰȱ ȱ ȱ ¢Ȭ ·ȱ ¤£·Ȭ
 ·£·¢£ȱ ȱ ãÿȱ £·ȱ ø£Ç·ȱ ȱ Ç¤ȱ ǰȱ
£·ȱȱ¢ûȱȱ¢¤ȱ£¤£¤¤ ŚŞ ·ȱȱàȬ
¤¤ȱ·£àȱȱ¤£¤ȱà£¤ǯ
„Az Izlandról Magyarországra adaptált Barnahus-modell komplex szolgáltatást nyújt
az abúzus gyermekáldozatainak a gyermekbarát igazságszolgáltatás és a gyermekvédelem
¢û ¤¤ǯ […] ȱ ȱ·ȱ ¢·ÿǱȱȱ ·ȱ¤ȱ

ȱ Ȭȱ ¢¤ȱ ·æȱ ¤ȱ æȱ àȱ àǱȱ ȱ – A
¢¤ȱ£¤£¤¤·ǯȱŘŖŗŞǯȱŖřǯȱŗřǯȱǱȦȦǯǯȦȬaȬ¢
Ȭ££Ȧ

ŚŞ
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és hatékony választ Ç¤ȱ¢ǰȱæ£·ȱ·ûǰȱ¤¢£ȱȱ¢£¤ȱ·ȱȱ
Çà¤ȱ¤¤ȱ¤ȱȱ·ȱã£æȱ£¤à¤ǯȄ 49
ȱȱȱǯȱ¤£ȱ£·ȱã·ȱÇȱȱ¢ǰȱ£ȱ
øȱ £¤¢£¤ȱ ȱ ¢¤£ȱ ¤¤ȱ æȱ ¢ȱ ·ȱ ¤ȱ àȬ
Ç¤ȱããÇǰȱȱ£ã£ãȱ¤ȱȱȬà£ȱ¤ǰȱȱ
øȱ£æǰȱ·ȱ·¢ȱ··¢ûæȱÇ·ǯȱȱȱøãæȱ
a 2016Ȭǰȱ£¢ȱ¢Çȱȱǻ¢¤£Ǽǰ ¢ȱȱ
øȱ¤¤ȱã£ȱ ãǯȱ£ȱ·£ȱ¤¤ȱ¤¤ȱ ȱǰȱ¢ȱ
£ȱ ¤£¤ȱ ¤ȱ ¢ȱ ȱ ȱ ûãã£æȱ ·£·¢ǰȱ ¤Ȭ¤ȱ
£·¢ȱæȱ£¤£ȱ¤ȱȱûȱã·ǰȱȱ¢Ȭ
len ¢ȱǻ·Ȭ ·ȱ·ȱã£ÇȱàǼǰȱ£·æȱ¤¤ȱàȬ
¤¤ȱ¤ȱ£¤ȱȱÇæȬ ·ȱ¢ã£øȱ£¤£¤¤ǯ
ȱ ȱ Çȱ ǰȱ ȱ ȱ ã£¤øǰȱ ¢ȱ ȱ ¤ȱ ¢ȱ ·£ȱ Ȭ
Çȱ ȱ ·ǰȱ £·ȱ ȱ £ȱ ¢ȱ ££ȱ £¢¤¤ǰȱ ȱ £ȱ
¤¤ȱ ÿ·ȱ ȱ ¤£ȱ ǯȱ „A gyermekek családtagtól elszenveȱ £¡¤ȱ ¤£¤ȱ ¢ȱ ·ǰȱ ¢æȱ ȱ ¤ȱ ¢ȱ ·£ȱ ȱ ȱ
hallani, miközben az áldozatok száma hazánkban is nö£Ȅ – £ȱ Pados
Zsolt, ȱȱ¢ȱûȱ ¢·ȱ££¤ȱ ¢ȱ·ȱ
¤ȱ ȱ£àǯȱq¢ȱ·ǰȱ¢ȱȱàȱ£ȱȱ·£Ȭ
·ǰȱȱ¢ȱã·ǰȱȱ·ȱ·¤¢ȱ·ȱ£æȱȱ£ȱȱȱ£æǰȱ¢ȱ
¤ȱÇ¤ȱ £ȱû¢ȱȱ£¤ǰȱ¢ȱȱ ¢ȱȱ£Ȭ
£ȱ·ȱ¢ȱȱ¤ǯȱȱ·£ǰȱ¢ȱȱ£ȱȱ¤ǰȱ
£ȱȱÿããȱȱȱûǰȱã£ȱ£ȱ¤£ȱàȱÇȬ
·ȱȱ¢øǲȱȱȱȱȱæȱ¢à¢Çȱȱ··ǰȱ¢ȱ
ȱ·ȱȱ·ǰȱ·ȱȱããÇ·ȱ¤ȱȱÿǯ 50
ȱȱ£¤ȱ¢ȱ¢ȱ·ȱ¤ȱȱ¢ȱ£Ȭ
Ȧã£ãȱ¤ǰȱ¢ȱȱȱ¤ȱ·ȱ¤Ȭ
ȱȱ ·ǯȱ Lazáry Györgyné £¤û¢ȱ·ȱȱ££àȬ
 ȱ ǰȱ ¢ȱ ·ȱ ȱ ȱ ¢ǰȱ ¤ȱ ȱ ··ȱ ȱ
¤£ȱǻȱ·ȱǼǰȱã£ȱȱæãȱ¢ȱàȱȱ
£·ȱ  ȱ ã·ǯȱ ȱ ȱ ·ȱ æȱ ȱ
ǻ¢ȱǰȱ¤¢£ȱǯǼǰȱ£ȱ¢¤ȱãæǰȱ¤ȱ¢ȱãȱàȱ·Ȭ

49 £¤¢ȱ Ǳȱ ȱ Ȭ£¤ȱ ȱ £ȱ ȱ ¢ǯȱ
ȱ ÇȬ
¤¢ǰȱ ŘŖŘŗǯȱ ¤ȱ śǯȱ ǱȦȦǯȦŘŖŘŗȦŖŘȦŖśȦȬȬ£ȬȬ£
ȬaȬ¢Ȧ
50
£ȱǱȱǮ ȱ£ûȱȱ¢ǯȄȱ£¤ȱ·ȱ ¢·ȱæ£à¤ǰȱ
ŘŖŗŞǯȱŖŘǯȱŘŞǯȱǱȦȦ£¢ǯǯȦŘŗŗśȬȬ£ȬaȬ¢
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·ȱ £àȱ ȱ ·ȱ £·æȱ £¤ȱ ȱ ãȱ £àȱ ȱ Ȭ
·¤ȱǻȱ·û·ȱ¢à¢¤ǰȱ¢ ¤·ȱ¤¤ȱǯǼǯ 51
A ¢·ȱ û·ȱ àȱ £·¤¤ȱ ȱ £û·ǰȱ ȱ
æȱ ··ȱ ··ûȱ ·££àǯȱ £ȱ øȱ æ£ȱ ãȱ ¢ûȬ
ÿã·ȱ¤¤ȱ¤Ç¤¤ȱûȱǰȱ¢ȱ£ȱ·ȱȱæȬ
·ȱ ȱ ȱ ¢·ȱ û·ǯȱ ¢ȱ æûæȱ £¤ǰȱ ûãȱ ¢Ȭ
àȱ £¤ȱ Çȱ ȱ ¢¤£ȱ ·· 52ǰȱ ȱ ûȱ
¢·ȱ££¤ȱ·ȱ¤¤ȱã¢£ȱÿãæȱ
ȱȱȱ£¤ȱȱ·£ǰȱ¢ȱ·¢ȱø¢Ȭ
£·ȱ ¤¢ȱ £¢Ç··ȱ £¤ȱ £ȱ ¤¤ȱ ¤ǰȱ ȱ ȱ ûȱ ȱ
¢ȱ£àȱ¤ȱ·£ȱ¤¤¤ȱǯ

¤àȱ
£ȱ ȱ ¤¢ȱ ȱ £ȱ ·ȱ ǰȱ £ȱ ·ȱ ·ȱ ¢ȱ ã£à¤ȱ ·ȱ
¢¤¤ȱÇȱ·ǯȱȱȱ·ȱ£¤ȱ·ȱȱȱãȱȱ
ÿ·¢ȱ¤£ãæȱ¤ȱ¢ȱ £·¢ȱ £¢ǰȱȱ ȱȬ
ȱ·£·ȱ¤ãȱȱà¤ȱ¤ȱȱȱ·ȱ£¤¢ȱȱȬ
¤ȱ·ǯȱ·ȱ¢ȱȱȱûæȱ¤ǰȱ£·ȱȱ
øȱȱ¤ȱȱûæȱ¢ȱ·ȱȬ¤¤ȱ¤ȱ¢¤ȱȬ
ǰȱ·ȱ¢ȱø¢¤ȱ¤ǯ
¤ȱȱ·ȱȱ¡¤ȱ£ȱ·ǰȱȱ£¤Ȭ
¤ǰȱ ããȱ ·¢ȱ ·Ç·ȱ ·¤àȱ ã·æȱ £¤¤¢¤ȱ ¢ȱ ¤Ȭ
£¤ȱ ã£·¢ȱ ȱ ȱ ¤ǯȱ ȱ Ǯǰȱ £àǰȱ ȱ
·ȱ£¤Ȅȱãȱ·¤àȱÿãȱȱ£ȱãæȱȬ
£àȱ £à£ǰȱ ȱ £ȱ £¤ȱ ·¢ȱ ȱ Ȭ
£¤àǰȱ ¢ȱ £ȱ ¤£ȱ ·æãȱ ȱ £¤àȱ
¢ȱȱǯȱȱ·¢ȱû·ȱ¤àǰȱ¢ȱȱ£¡¤ȱ·¢£Ȭ
Ç·ȱ ·ȱ æ£ȱ ÿ·ȱ ·ȱ ·ȱ Ŝśȱ £¤£·ȱ £¢ȱ ·ȱ ȱ
ȱȱÿ·¢ȱã·ǰȱȱ·ȱã£ȱşŖȱ£¤£·ȱ·ȱ
£ȱ ãæǰȱ ·ȱ £ȱ ȱ ãæãȱ ûȱ £ȱ ȱ ·ȱ ȱ ·ȱ ȱ
¤ȱ ¤ȱ ãȱ ȱ £¡¤ȱ ÿ·¢ǯȱ ¢£æȱ £ȱ ǰȱ

ǯ
£ȱ·ȱȱæ·ȱ·ȱȱ¢·ȱ¢ûÿã·ȱǯȱŘŖŘŗǯȱ¤ȱ
27Ȭ· Çȱ¤ȱ¢ûÿã·ȱ¤¤ȱȱæ¤ȱ ¢·ȱ ã£ȱ·ȱûȱ
¢·ȱ ££¤ȱ ·ȱ ȱ ææ¤¢ǯȱ ǱȦȦ
ǯǯȦȦ
ȬȬȦȬȦ££ȬȦ£ȬȬaȬȬȬa
51
52

ŘŗŞ

æȱȱ·ȱȱ¢ǵ

¢ȱȱ¤ȱ¤ȱã·ȱ·ȱã£ȱæȱæȱȱ¢ȱǰȱ
ȱ £ȱ æ£àȱ £·¢ȱ £ȱ ȱ ȱ ·Ç·ȱ ··ȱ ȱ
·ȱ ǯȱ ȱ £¡¤ȱ ÿ·¢ȱ ¢ȱ £·ȱ £¤ȱ
£¤ȱ ¤ȱ ȱ øȱ £ȱ ·û·¢·ȱ £àȱ ǰȱ £·ȱ
ȱ ȱ ·£ȱ ø¢£ȱ ȱ ȱ £ȱ ·ȱ à¤ȱ æȬ
£·ȱ·ȱ£·ȱ¤£ȱûȱ£·ǰȱȱ¤ȱ¤¢ȱȬ
¤ȱȱûæȱ£·¢ȱ£ȱ·ȱãȱæ··ǯ
£¤ȱȱȱȱûæ¤¤ȱã·¢ȱøȱàÇ¤ǰȱ
ȱ Ȭ¤à£ȱ ··ȱ ȱ £ȱ ȱ £¤ȱ £Ȭ
¤¢ȱ ··ǯȱ æȱ æ·ÿǰȱ ¢ȱ ȱ Ȭȱ Çȱ ·ȱ ¢£æã¢ȱ
¤¤£ȱ ¤ȱ ȱ £ȱ ·£·¢ȱ ·ȱ ȱ ȱ ã£ÇǱȱ £ȱ
¢ȱ·ȱȱ£··ȱ£¤¤ȱ£¢ÇǰȱÇȱȱ¤ȱȱ¢ȱ
¤ȱ £ȱ à£¤ǯ 53 ¤ȱ ¤¢ȱ ¤ȱ £ȱ
¤ȱ ȱ ¢ȱ £àȱ æãǰȱ ¤£ǰȱ £àǰȱ £¤ȱ
¤ȱ ¢ûÿã··ȱ ¤¢¤ǰȱ £ȱ ·ȱ ¤¤àȱ àȱ
¤ȱ¤¤àȱ¤¤ȱ¢ȱ£ȱûȱ¤ǯ 54 Ç¤ȱ¤ȱȱ
¢ȱ£ȱ£ȱǰȱ¢ȱȱȱ¢¤ȱã¢£ȱȬ
Ç¤¤ǰȱ ȱ £ȱ £¤ȱ ¢ûÿã·ȱ ȱ ȱ ȱ ¤ȱ
£¤ǯ 55 ȱ£¤ȱã£ȱ¢ȱ¤ȱ  Ȭ¤ȱȱ¤Ȭ
ǰȱ ¢ȱ ȱ ¢ȱ ȱ £¡¤ȱ ÿ·¢ȱ ø¢àȱ ·£·ȱ ȱ
¤ȱ ã·ȱ ǰȱ ȱ ·ȱ ãȱ ȱ ·¤ȱ æȱ øȱ ŞŚȱ
£¤£·ȱ £ȱ ã·ȱ ·ȱ ȱ ããȱ ȱ ȱ £¢ȱ ···ǯ 56 A
 £ã£ȱ£Ç·ȱ¤ȱàȱ¢¤ȱ£·ȱ£·ȱȱ¤ȱ
·æȱ £û··ǰȱ ȱ £ȱ ȱ £¤ȱ ȱ ¤ȱ ǰȱ ¢ȱ ȱ Çà¤ȱ
¢ȱæ·ȱȱŗŚ–ŗŞȱ·ȱã£ãȱøȱȱȱã£ûǰȱȱȱ
ȱ ŗŚȱ ·ȱ ȱ ¢ȱ ¢·ȱ æȱ ȱ ȱ ûǰȱ ¤¤ȱ ȱ Çà¤ȱ
¢ȱȱȱ£¤¤ȱȱȱ¤¢¤ȱ¢¤¤¤ǰȱ¢ȱȱȬ
øȱ·ȱ£·¢ ¤ǯ 57 £ȱȱ¤¢ȱȱ·£ȱȬ
ȱȱȬàȱ¢û¤àȱæ¢ǰȱ£ȱȱ¤ȱ·£·Ȭ
£ȱǱȱǯȱǯ
A¢ȱ ¤ȱ ûããȱ ȱ Ǳȱ ȱ ¢¤ȱ £¤£¤¤ȱ Ǯ·æȄǯȱ Ǳȱ
ààȱ ¢ã¢ȱǻ£ǯǼǱȱ àȱ¤¢ȱśśǯ £¤ȱ àȱ ·£ǰȱǰ
ŘŖŗŞǰȱśŘǯȱǯȱǱȦȦ
ǯǯȦȦȦ Ȧ śśȏŘŖŗŞȦśśȏǯ
55 ¤ȱ·¤ȱȱ ȱ– ȱȱ– ¤ȱ ¢ã¢Ǳȱ ¢øȱ¤ȱȱ
ûæ¤¤ȱ¤ȱ¢£¤ȱ£ȱàȱ·ȱ£ã£ȱȱû·ǯȱààȱ
¢ã¢ȱ ǻ£ǯǼǱȱ àȱ ¤¢ȱ śśǯȱ £¤ȱ àȱ ·£ǰ ǰȱ
ŘŖŗŞǯȱǱȦȦ
ǯǯȦȦȦ Ȧ śśȏŘŖŗŞȦśśȏǯ
56 ǯȱŜşǯȱǯ
57
ǯȱŝŗ–ŝŘǯȱǯ
53
54
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ȱ ȱ £æȱ ¤ȱ ·£ȱ ·ȱ Ǯ¤Ȅȱ ǻ££Çǰȱ Ȭ
£ȱ ·£·ȱ ¤Ǽȱ ¢ȱ à£Çÿ·ȱ £Ç¤ȱ ȱ ¢ȱ
£¤àǰȱȱ£¤ȱ¤ȱȱ¢£¤ȱ·¢¤¤ǯ śŞ
£ȱ øȱ ǯȱøȱ £·ǰȱ ·ȱ £ȱ ȱ ¢¤ȱ ·ȱ ·æȱ ¤£¤Ȭ
ȱ·ȱ£·ȱ·ÿ£·ȱãȱ ȱÇ·ǯȱ ȱãæȱæȱȱȬ
ûȱ¤ǰȱȱȱ £ȱǰȱ¢ȱȱøȱ··ȱãȬ
ȱ£¡¤ȱÿ·¢ȱ¤¤ȱ··ȱ¤ȱǮ£¤ȱȱa
£Ȅǰȱ ·ȱ ¤ȱ ã£àȱ ȱ à¤ȱ £æȱ ··ȱ £¤ǯȱ
ȱ ¤ȱ ¤·ȱ ¢ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ à¤ȱ
¤¤Ǳȱã££ȱ¢ȱ·ȱàȱæ¤àȱ·ȱ£ȱ
·æȱǰȱæȱȱȱ¢£¤ȱ·ȱ ¢ȱ ȱ ¤ȱæÇ··ȱ¤Ȭ
ǰȱȱ¤ȱ¢æ£ȱȱ£·æȱ¢ȱȱÇàǰȱȱȱ¤¤ȱ¤ǰȱ¢ȱ
£ȱÇ··ȱ¢ȱȱ·ȱ¤¢¤ȱȬȱ£ȱ¤¤ǯȱȱ¢ȱ¢£ÿȱ
ȱ à¤ȱ ¤£ȱ ȱ æȱ ¤ȱ ȱ ££ǰȱ ·ȱ £ȱ ȱ ȱ
·ȱ··ǯȱȱȬȱ£¤ȱ£··ȱ·¢ȱ¤ȱ
ȱ¢ȱȱæȱ··ǰȱȱ¤ȱûȱ£¢Çȱ£¤ǰȱ¢ȱȱ
£ûȱǯ

śŞ

ǯȱŝŜǯȱǯ
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A kiskorúval való kapcsolattartás akadályozását
ûæȱã·¢ȱ·¢¤¤ȱ¢ȱ¤ȱû·

ȱ¤¢ȱȱ øȱàȱ¤ȱ¤¢£¤ȱȱæȱ¢aȱ àȱ £¤ǰȱ ¢ȱ ǰȱ ¢ȱ æ·ûȱ àȱ £¤ȱ i£¢ȱȱ£ȱ¢ȱÿȱûæû¢ǯȱȱ£¤ȱæ£ȱ£ûȱa¢ȱ æȱ Ç·ǰȱ ¤¤ȱ £ûæȱ ã·ȱ ·ȱ ·ȱ Çàȱ ¤£ȱ
¤ûǯȱȱû·£¤ ¢ȱ¤ȱàǰȱ¢ȱ£ȱ¤àȱÇà¤ȱ
£ȱ ¢ȱ û¢ȱ ·£ȱ æȱ ··ȱ ȱ ûæȱ ·£·ȱ £¤¤ȱ ȱ
û·£¤ȱ ·ȱ ··¢ȱ ¤¤£ǯȱ £ȱ ¤¤ȱ £ÿ·ȱ ·¢£æȱ ã·ǰȱ
ȱ ȱ · Çàȱ ¤£ȱ ¤·ȱ ¤àȱ ȱ ȱ ¢¤ȱ ¤·ȱ
ǰȱ£ȱ£ȱȱûæȱã·¢ã¢ȱ¤ȱ£ãȱ¤ȱÇ¤ǰȱ
ûæ·£ȱ£û·ȱ·ȱȱȱ··ȱȱæǯ

Bevezetæȱ
A hatályos Btk. kodifikálásakor a jogalkotó felismerte a család, és azon belül is
a kiskorú személyek oltalmának a minél teljesebb körben való kiépítésének
szükségességét, ezt mi sem mutathatná jobban, mint hogy – szakítva a korábbi
szabályozási konstrukciókkal – önálló fejezetben (XX. fejezet) taglalja a gyerȱ··ȱ·æȱ·ȱȱ¤ȱȱǯ
ȱã£æȱȱ¢ȱ··ȱ·æȱÿ·¢ȱã£ûȱȱsøȱ àȱ ¤ȱ ¤¢£¤¤ȱ ûæȱ ã·¢ȱ ·¢¤¤àȱ £ȱ
szó. A £àȱ àȱ ȱ æȱ ¢ȱ àȱ ã£Çûȱ
ǰȱȱǰȱ¢ȱæ·ûȱàȱ£¤ȱȱ¤ȱàȱ
aktakutatást végezni a témában.
Céljaink között szerepel, hogy rávilágítsunk arra, mikor kell a kiskorúval való
¤ȱ¤¢£¤ȱ·ȱȱûæȱ£ã££·ȱ·ǯ

ȱøȱàȱ¤ȱ¤¢£¤¤ȱûæȱã·¢ȱ
·¢¤¤ȱȱ£·
Az új Btk. egyik koncepcionális újítása, hogy az a kiskorú veszélyeztetése –
korábbi Btk. szerinti – ÿ·¢·ȱ ¤ȱ ã¤àȱ ·¢¤¤ȱ Ǳȱ s221
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korú veszélyeztetésére, kényszermunkára, illetve kiskorúval való kapcsolattartás akadályozására. 1
ȱ ã£æȱ ¤ȱ ȱ Çûȱ ȱ æ·ȱ ¢ȱ ¢ȱ
eredményére, nevezetesen a kiskorúval való kapcsolattartás akadályozását
ûæȱã·¢ȱ·¢¤¤ȱã£Çǰȱ¤£ȱȱæȱ·ȱ
– æ·ȱûæȱ– vonatkozásokat.
A hatályos Btk. 2 értelmében, aki a hatósági határozat alapján a nála elhelyezett kiskorú és a kiskorúval kapcsolattartásra egyébként jogosult személy közötti kapcsolat kialakítását vagy fenntartását a kapcsolattartás kikényszerítése
··ȱ£ȱÇ¤ȱ£¤¤ȱãæȱȱã¤¤àȱ¤¢££ǰȱ
vétség miatt egy évig æȱ£¤£·ȱûæǯ 3 Tekintettel arra,
¢ȱȱǯȱȱã·¢ȱ·¢¤¤ȱ¢ȱ£ÿȱ¤ȱÇ¤ȱ·¢£Çǰȱ
¢¤àȱ £¢ȱ ȱ ¤ȱ ãæȱ ȱ ûæȱ æ·ȱ onástól való mentesülése, ha az a jogszerÿȱ¤ȱȱ£ǯȱȱãtkeztében az új Btk. – szakítva a korábbi szabályozással – a kapcsolattartás utóȱ£Ç¤¤ȱûæ·ȱ£ûæȱ·ȱ¤££ȱǯȱA¢ȱnem
ûæȱ £ȱ ãæǰȱ ȱ ȱ ¤ȱ £ȱ æøȱ û¢ãæȱ ¤£ȱ
£¤ȱ æȱ £Çǰȱ ·ȱ £ȱ ȱ ¤ȱ ¤ȱ
pótlását megkezdi. 4
ȱÿ·¢ȱ·ȱȱ¤¢ a kiskorúval való kapcsolattartáshoz, illetȱ ȱ øȱ ·£··£ǰȱ ãȱ æ··£ȱ ÿ£ææȱ ¢·ȱ ·ȱ ársadalmi
érdek. 5
A deliktum £Çȱ ¢ egyrészt a kiskorú, vagyis a tizennyolcadik életévét be nem töltött személy, másrészt pedig a kiskorúval kapcsolattartásra
jogosult fél. 6
ȱ ÿ·¢ȱ ã·ȱ ¤ a kapcsolat kialakulásának vagy
¤¤ȱ£ȱã¤àȱã·æȱ¤¢£¤ǯ 7

¤ȱ ¤Ǳȱ ȱ ¢ȱ ··ȱ ·æȱ ·ȱ ȱ ¤ȱ ȱ ÿ·¢ǯ Ǳȱ à¢ȱ
¤ȱǻ£ǯǼǱȱ¢ȱûæǯȱ ¤ȱȱ¢ȱ£¤¤ǯ HVG-ORAC Lap-·ȱ ã¢vàȱ ǯǰȱǰȱŘŖŗŞǰȱŝŜřǯȱǯ
2 ŘŖŗŘǯȱ·ȱǯȱã·¢ȱȱûæȱã·¢ã¢æȱǻȱ¤ǱȱǯǼǯ
3 ǯȱŘŗŖǯȱȗȱǻŗǼȱǯ
4
ǯȱŘŗŖǯȱȗȱǻŘǼȱǯ
5
¤ȱ ¤Ǳȱȱ¢ȱ··ȱ·æȱ·ȱȱ¤ȱȱÿ·¢ǯȱ Ǳȱȱ·ȱ
ǻ£ǯǼǱȱqȱǯȱ¤ǯ £ȱ ã££¤ȱ·ȱã¢àǰȱǰȱŘŖŗřǰȱŜŘǯȱǯȱ
6
Uo.
1
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ȱ ¤àȱ ȱ ¤£¤ȱ ¢ȱ ȱ £ûæȱ û¢ȱ £·ȱ ¤ȱ
ȱȱ£ûæȱ¢£·ȱãǲȱ¢£·ûȱ¤¢¤ȱàȱ– kérelemre vagy a gyermek érdekében hivatalból – a bíróság dönt. Ha házassági vagy a
£ûæȱû¢ȱ£·ȱ¤ȱȱȱ¢ǰȱȱȱ··æȱ
– ȱ £ûæȱ ¢£··ȱ ¤¢¤ȱ – a gyámhatóság határoz Ş, a gyermek
korának, egészségi állapotának, életkörülményeinekǰȱ ȱ £ûæȱ £·¢ȱ öû·¢ȱ ·ȱ £ȱ Ç·æ··ȱ ¤ȱ ·æȱ ¢ȱ ··¢·ȱ
figyelembevételével. 9 ø¢£àǰȱ¢ȱȱã·ȱæȱ£ȱ·ȱ·ȱ£ȱ
Ç·æ··ȱ¤ȱ·æȱ¢ȱ·ȱȱȱǯ ŗŖ
A kapcsolattartásra vonatkozó határozat végrehajtása, valamint az abban
ȱã¤àȱã·æȱȱÇ·ȱ·ȱ£àȱÇ¤£¤ȱ
ŘŖŘŖǯȱ¤ȱŗ-jéig gyámhatósági kompetenciába tartozott.
ŘŖŘŖǯȱ¤ȱŗǯȱàȱȱ··ãȱ£ȱ¤ȱnemperes eljárás alá tarto£ǰȱȱǰȱ¢ȱ£ȱ£¤¢ÿ·ȱŘŖŘŖǯȱ¤ȱŘśǯȱ¤ȱȱÇûȱ
¤¢ȱ·ȱȱȱŘŖŘŖǯȱ·ȱ ǯȱã·¢ǰȱ¢ȱàÇȱȱã·gmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásȱã·æȱ£¤¤àȱ£ààȱŘŖŗŝǯȱ·ȱ ǯǰȱȱ£ȱegyes törvé¢ȱ £ȱ ¢øȱ ¤¤ȱ ȱ ¤¤ȱ ··ȱ ã£ûæȱ
àÇ¤¤àȱ£ààȱŘŖŗşǯȱ·ȱ ǯȱã·¢ǯ 11
ø¢££ǰȱ¢ȱ£ȱàǰȱ¢ȱȱŘŖŗşǯȱ·vi CXXVII. törvény taglalta
a korábbi módosítási kísérleteketǰȱamelyek nem vezettek eredményre, mivel az
nem jól határozta meg az illetékességet, illetve a költségfeljegyzési okokat.
æȱ ààan került sor az újbóli módosításra, amelynek eredményeként
s£ûȱȱȱŘŖŘŖǯȱ·ȱ ǯȱã·¢ǯȱA¢ȱȱ¤ȱ£àȱ¤£ȱ
·¤ȱ ¤ȱ ¤¤ȱ £¤¢¤ȱ ¤ȱ ȱ ŘŖŘŖǯȱ ·ȱ ǯȱ ã·¢ȱ ȱ
hivatkozni.
£ȱ·ȱ·æȱ¤£¤ȱã£·ȱȱ¤ȱ£àȱatározat végrehajtása iránti nemperes eljárásban tárgyi költségfeljegyzési jog

ȱ ¤Ǳȱ ȱ ¢ȱ ·ȱ ·æȱ ·ȱ ȱ ¤ȱ ȱ ÿ·¢ǯ Ǳȱ ȱ
Ervin – Molnár Gábor Miklós – ȱ ¤Ǳȱ ûæȱ ǯǰȱ ûããȱ ·£ǯȱ ȱ ¤¢Çȱ
¤ǯ HVG-ORAC Lap- ·ȱ ã¢àȱ ǯǰȱǰȱŘŖŗŞǰȱŘŚŚǯȱǯ
Ş ǯȱŚǱŗŞŗǯȱȗȱǻŗǼȱǯ
9
ǯȱŚǱŗŞŗǯȱȗȱǻŘǼȱǯ
ŗŖ
ǯȱŚǱŗŞŗǯȱȗȱǻŗǼȱǯ
11 ǱȦȦǯȦȦȦ¢Ȧ-kapcsolattartas-vegrehajtasarairanyulo-eljaras-szabalyai
7
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illeti meg a feleket 12, ami azt jelenti, hogy az eljárás megindításakor illetéket
£ȱȱǰȱ£ȱ¤¤ȱ£·ȱȱÇà¤ȱãȱȱ··æǯ 13
ȱàÇ¤ȱã£ãæȱȱírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint az egyes bírósági nemperes eljárásokról
£ààȱŘŖŗŝǯȱ·ȱ ǯȱã·¢ȱ¢ȱȱøȱŝȦǯȱȱ¤ȱ£àȱ
¤£ȱ·¤ȱ¤ȱ¤¤ címmel egészült ki 14, ¢ȱæȱȱȱ
továbbiakban ismertetjük.
ȱ ¤ȱ £æȱ ¤£ȱ ·¤¤ȱ æȱ ·£··ȱ ȱ
bíróság felhívja a kérelmezettet, hogy 15
 ȱ ·£·ȱ ·££··ȱ ãæȱ ·ȱ ¤ȱ ȱ olattartásra vonatkozó ¤£ȱ £ȱ æȱ ·ȱ àȱ ¢ȱ
ǲ
 a kapcsolattartásra jogosultnak fel nem róható okból elmaradt kapcsolat¤ȱ à¤¤ȱ ȱ ã£ȱ æȱ æǰȱ ȱ ·æȱ ȱ
àȱûȱ£Çǰȱãȱȱà¤ȱ·æȱ¤·ǲ
 ha a kapcsolattartásnak egyéb, a kapcsolattartásra jogosultnak fel nem
ààȱ¤¢ȱǰȱȱȱ¤¤¤ȱãæȱ£Çȱȱskorú gyermekkel való zavartalan kapcsolattartást.
A kapcsolattartásra vonatkozó határozatnak a végrehajtását a kapcsolattartásra
kötelezett és a kapcsolattartásra jogosult kérheti. Az eljárás lefolytatására pedig
azon járásbíróság illetékes, amelynek területén a kapcsolattartással érintett
gyermek belföldi lakóhelye, ennek hiányában belföldi tartózkodási helye található. Ha a fentiekben rögzítettek alapján nem állapítható meg az illetékes bíró¤ǰȱȱ¢ȱȱȱȱ ã£ȱ ûȱÇà¤ȱ¤ȱǯ 16
Amennyiben a kapcsolattartás a 14. életévét betöltött gyermek akaratnyilvánítása miatt hiúsul meg, a bíróság a kapcsolattartásra vonatkozó határozat
végrehajtását felfüggeszti, feltéve, ha 17
 a kapcsolattartásra jogosult és kötelezett – kérelemre vagy a bíróság elrendelése alapján- ã£Çæȱ¤¤ȱ£ȱ·¢ǲȱ¢
12

A költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban
ã·æȱ£¤¤àȱ£ààȱŘŖŗŝǯȱ·ȱ ǯȱã·¢ȱřǯȱȗȱǻŗǼȱǯ
13
ǱȦȦǯȦȦȦ¢Ȧ-kapcsolattartas-vegrehajtasarairanyulo-eljaras-szabalyai
14 A bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint egyes
bírósági nemperes eljárásokról szóló ŘŖŗŝǯȱ·ȱ ǯȱã·¢ǯ
15
ŘŖŗŝǯȱ·ȱ ǯȱǯȱŘŘȦǯȱȗȱǻŘǼȱǯ
16 ŘŖŗŝǯȱ·ȱ
ǯȱǯȱŘŘȦǯȱȗȱǻŘǼ–(5) bek.
17
ŘŖŗŝǯȱ·ȱ ǯȱǯȱŘŘȦǯȱȗȱǻŗǼȱǯ
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 a kapcsolattartásra jogosult vagy kötelezett a kapcsolattartás megváltoztatását, korlátozását vagy megvonását kéri a gyámhatóságtól.
ȱÇà¤ȱȱ ·¤ȱæȱ·£·ȱ ££ȱȱÇ¤ȱ ûȱȱȱé£æǰȱ¢ȱ£ȱȱȱÇ··æȱ¢ȱȱ¤¤àȱ–
az ã·ȱ Ç·ȱ ÿ£ãȱ ¤æȱ ·ȱ ãæȱ – értesítse a bíróságot. ŗŞ Nemteljesítés esetén a bíróság 19
 megkeresi a gyámhatóságot, hogy a család- és gyermekjóléti rendszer
¤¤ȱ£Çȱæȱȱ·£ȱÇ··ǲ
 a bírósági végreha¤àȱ £ààȱ ŗşşŚǯȱ ·ȱ  ǯȱ ã·¢ȱ ǻǯǼȱ ŗŝŚǯȱ ȗȱ Ǽȱ
ȱ£ȱ·£Ç¤ȱ£ȱǲ
 ȱ ¤ȱ £¤¢ȱ £ȱ ·ȱ £·æȱ £·ȱ stén a gyermek – æ·ȱã£ÿã··ȱã·æȱ– átadását rendelȱǰȱȱǯȱŗŞŖȦǯȱȗȱ¤ǲ
 ȱȱ¢¤à¤ȱȱ£ûæȱû¢ȱȱ£·ȱ¢ȱȱ
¢ȱȱ£·¢·ȱã·æȱ¢£·ȱ¤ȱȱ¢¤ȱ
végett, feltéve, hogy az egyébként a kiskorú gyermek érdekében áll, s azt
ȱ£ûæȱ¢ȱȱ£·¢ȱȱ·ǲ vagy
 feljelentést tehet kiskorú veszélyeztetése vagy kiskorúval való kapcsolattartás akadályozása miatt.
A fentiekben említett intézkedéseket továbbá a bíróság akár egymással párhuzamosan is alkalmazhatja. ŘŖ
Hangsúlyozzuk, hogy a bíróság által ã·æȱÇ¤£¤ȱǻ¤ȱ¢¤ȱ
¤ȱ ãȱ Ǽȱ ȱ ûȱ ǰȱ ȱ ȱ £àȱ ·ȱ ȱ ·¤ȱ æȱ
végzésében foglaltaknak önhibájából nem tesz eleget, továbbra is akadályozva
ezzel a kapcsolattartást.
£ȱ øȱ £¤¢ȱ ȱ ŘŖŘŖǯȱ ¤ȱ ŗ-jén vagy az után induló eljárásokban
ȱ £ǯȱ ȱ ŘŖŘŖǯȱ ¤ȱ Řşǯȱ ¤ȱ ¢ȱ ·æȱ û¢ȱ ȱ ŘŖŘŖǯȱ
március 1-·ȱ æ£æȱ ¤¢ȱ £¤¢ȱ ¤ȱ ¤ãȱ ·ȱ ·sséggel felruházott szerv intézi el.
øȱàȱ¤ȱ¤¢£¤ȱȱûæȱæ·gȱ ¤ȱ ·æȱ ȱ ȱ ȱ Ȧȱ ¢ǰȱ ȱ ȱ ¤ȱ
kötelezett a kapcsolattartás kikényszerítése érdekében alkalmazott bírságkiszabás(ok) után is önhibájából akadályozza a kapcsolattartást a nála – hatósági

ŘŖŗŝǯȱ·ȱ
ŘŖŗŝǯȱ·ȱ
ŘŖ
ŘŖŗŝǯȱ·ȱ
ŗŞ
19

ǯȱǯȱŘŘȦǯȱȗȱǻŗǼȱǯ
ǯȱǯȱŘŘȦǯȱȗȱǻŘǼȱǯ
ǯȱǯȱŘŘȦǯȱȗȱǻřǼȱǯ
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határozat alapján elhelyezett – kiskorú gyermek és a kapcsolattartásra jogosult
ã£ãǰȱ £¢£ȱ ££ȱ ·£ȱ ȱ ¤ȱ £æȱ
bírósági vagy gyámhatósági döntéssel. 21
ȱ ÿ·¢ȱ ȱ ȱ ¢ȱ £·¢ȱ et, akinél a kiskorút hatósági határozat alapján elhelyezték. Ezt a hatósági határozatot a bíróság vagy a
gyámhivatal hozhatja meg. 22
Adott deliktumot továbbá csak szándékosan lehet megvalósítani, aminek alapja az önhiba kell ¢ȱ¢ǰȱ¢ȱ·æȱȱ£ȱãæȱàà¤ǯ 23
ȱ¤¢ȱǯȱȱȱ¢ȱûæ·ȱ£ûæȱàȱ
is rendelkezik, ahogy azt már említettük. 24

ȱÿ·¢ȱ¢ȱã·æȱÇ··
ȱ ã£æȱ ȱ ¢ȱ kutatás eredményeit ismertetjük. Az aktavizs¤ȱȱȱŘŖŗřǯȱøȱŗǯȱ·ȱŘŖŗŝǯȱȱřŗǯȱã£ãȱæ£ȱ¢ȱ
¤¤ȱ£æȱã·ȱ·ȱ·ȱÇàȱ¤£ȱǯ
[£ȱśŜȱû¢ȱ·£ȱȱ£ȱ£¤ȱ àȱ ·£ǰȱæȱřŖȱ
æȱÇ·ǯȱæȱȱãȱû¢ȱ¤ȱæȱȱæȱȱǻŘŚȱ
ügy), azonban volt rá példa, hogy egy-¢ȱûæ¤¤ȱ¤ȱûȱǻãȱ
û¢Ǽǰȱȱ¢¢ȱȱǰȱȱ·£ȱȱ ø¤ȱȱ£ȱ¤¤ǯȱ
A vi£¤ȱ æ£ȱ ¤¤ȱ ŗşȱ ¤¤ȱ £ûæȱ ã·ȱ ·ȱ ·ȱ ntést elutasító határozat született.
æǰȱ¢ȱ£ȱ£¤ȱ¤¢¤ȱ£¤àȱû¢ȱȱt¤ȱ £æȱ ã·ȱ ȱ ·¤ǰȱ ȱ ȱ Ç¤£¤ȱ ·ȱ
gyámà¤ȱ¤ȱ£ǯȱæȱààȱȱ¤¢ȱ¤£ȱ
æȱÇà¤ȱÇ·ȱ¤ȱ£àȱ·£ȱ·ȱ– az immár hatálytalanná vált – korábbi szabályanyagra utalnak, hiszen a beálló változások csak
ŘŖŘŖǯȱ¤ȱŗ-jével léptek életbe.

ȱæȱÇ·ȱæȱ£æ
ȱ ã£æȱ ȱ æǰȱ ÿã·ȱ ¤Çàȱ Ç·ȱ ¤¤ȱ
foglalkozunk, ennek keretén belül szó lesz a büntetéskiszabási gyakorlatról, az

¤ȱ¤ǱȱǯȱǯȱŞŖŖǯȱǯ
¤ȱ ¤ǱȱǯȱǯȱŜŘǯȱǯ
23 ȱ¤ǱȱǯȱǯȱŘŚŚǯȱǯȱ
24
ǯȱŘŗŖǯȱȗȱǻŘǼȱǯ
21
22
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ȱ ¤ȱ ¢àȱ ·¢£ææǰȱ ȱ £ȱ ãæȱ ·ȱ ȱ sértetti kör kap¤ȱ£àǯȱ£ȱ¢ȱÿȱû¢ȱ£ȱÇ·ȱ£ȱatását – gondolván itt például a történeti tényállásra – æ££ûǰȱ¢ȱ
ǰȱ ¢ȱ ¢ȱ ȱ àǯȱ ã£ãȱ ¢ȱ ȱ £ûæȱ ã£ãȱ
megromlott ȱ¤ȱȱ¤·ǰȱȱã£·ȱ£ȱȱ£ûæǰȱ·ȱ
a gyermeket hatósági határozattal elhelyezték, akadályozza a kapcsolattartást a
øȱ¢ȱ·ȱȱ¤ȱǰȱûãȱ·æȱ£ûæȱã£ãǯ

ȱûæȱ£àȱ£¤
A kiszabott büntetések kapcsán elmondható, hogy egy ügyben került sor tényȱ·àȱ£¤£·ȱÇ··ǰȱ¢£ȱã£û¢æȱàȱ
¤ȱȱ¤ȱȱ·û·ǯȱ£¤¤û·ȱ¢ǰȱã£·ÿȱára ítélést két, míg pénzbüntetést négy alkalommal szabtak ki. Mindemellett
pedig az eljáró bíróságok négy alkalommal a szabadságvesztés végrehajtását
àæȱû£·ǯ
ȱã£æȱ£ȱ£ȱȱûǰȱȱȱÇà¤ȱ£ȱûntetésül végrehajtandó szabadságv£·ǰȱȱã£û¢æȱàȱ¤ȱÇ·ȱ£ȱ
ãæǯ
Az F. V. Gabriella vádlott és a volt élettársa (P. Péter Lajos) közötti kapcsolat meg¤ȱ ȱ ã£ãȱ øȱ ¢ȱ ¢£··æǰȱ ȱ ȱ ûãȱ ·æȱ
£ûæ·ȱ ǻǯȱ ·ȱ Ǽȱ àȱ ¤àȱ ȱ £ûæȱ û¢ȱ ¢¤áȱ£·ȱ¤ȱȱȱȱ ã£ȱ ûȱÇà¤ȱããǯȱȱ¤ǰȱ
miután a volt élettársával végérvényesen megromlott a kapcsolata, a közös kiskorú gyermekkel együtt az Etele útra költözött. A lakcímváltozás bejelentése céljából
a vádlott a XXII. kerületi okmányirodában – ŘŖŗŘǯȱøȱś-i keltezéssel – két, nyil¤àȱ àȱ øȱ Çæȱ ȱ ȱ ǰȱ £ȱ £ȱ £ȱ
·¢ȱ¤Ç¤ȱ£ǰȱȱ·ȱŘŖŖŜ-ban elhalálozottǯȱȱÇæȱapok alapján állították ki a lakcímeket igazoló hatósági igazolványokat, melyeket a
¤ȱ¤ȱȱǯȱ¤¤ȱȱ¤ȱȱȱȱÿȱ¢ǯȱûȱ
telephelyén az áramszolgáltatás visszakapcsolása érdekében hamisított aláírást
tartalmazó meghatalmazást nyújtott be. A vádlott a gyermekvédelmi kedvezményre jogosultság céljából szintén valótlan tartalmú kérelmet adott be, ugyanis
abban az állt, hogy gyermekét egyedül neveli, munkanélküliként, holott ekkor
már új élettársáȱ¢ûȱȱ¢·æǯȱȱ¢øȱ·ȱ£ȱlletékes hatóság elfogadta, vagyis megállapította a vádlott jogosultságát, ami többek között ingyenessé tette a tankönyvvásárlást számára. A vádlott szintén egy
valótlan tartalmú kérelemmel élt akkor, amikor az aktív korúak ellátásra való jogosultságot akarta megkapni, hiszen abban azt állította, hogy új élettársának meg£ÿȱȱãǰȱÇ¢ȱàȱȱȱȱǰȱ£ȱ£ȱ¤Ç¤ȱȱd227
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te a valóságot. A jogosultságot azonban – tévesen – ebben az esetben is megállapították. A vádlott több alkalommal nyilatkozott újságoknak, tévécsatornáknak,
ezekben az adásokban, cikkekben, a gyermek jelenlétében, folyton szidalmazta az
apát. Az apát szexuális bántalmazással vádolta, így az újságírók a feltételezett
abúzusról többször faggatták a kisgyermeket is. A vádlott azzal, hogy a közös
gyermek jelenlétében beszélt a sérelmére, vélelmezetten elkövetett apai szexuális
bántalmazásról, s ezzel kapcsolatban a gyermeket a médiában is szerepeltette,
e¢·ÿȱ£·¢£ȱ£ȱ¢··ȱøȱ£·¢ȱ·ǰȱ·£ȱ·ȱrãȱæ··ǯȱ£ȱæȱæ¤ȱȱ£ûæȱã£ãȱȱ¢¢ȱlmérgesedett, hogy az anya a kiskorú gyermeket elkezdte az édesapja ellen nevelni. Ennek következ·ȱȱ¢ȱ·ȱȱûãȱ·æȱ£ûæȱã£ãȱ·Ç·ȱ
rendszeresen meghiúsult. P. Péter Lajos az illetékes gyámhatósághoz fordult,
amely elrendelte a kapcsolattartást szabályzó bírósági döntés végrehajtását. A
¤ȱ £ȱ ãæȱ ȱ ã¤¤àȱ ¤¢£ȱ ȱ ¤ǰȱ £·ȱ æȱ ȱ
gyámhatóság több alkalommal eljárási bírsággal sújtotta. Sajnos ez sem vezetett
eredményre, így P. Péter Lajos feljelentette volt élettársát. Az ítélet történeti tényállásából – a fentieken kívül – kiderült, hogy a vádlott a kapcsolattartásra kijelölt
¢ȱ ǯȱ ·ȱ ǰȱ æ£ȱ £à¤¤ȱ ãæȱ ¢ȱ ȱ ¢ȱ enyérrel arcon ütötte, aki nyolc napon belül gyógyuló sérülést szenvedett, s evégett
¤¢ȱ¤Ç¤¢ȱ£ȱæǯȱ ȱ¤ȱ által tanúsított magatartás
¤¤ȱ ¢ȱ Çàȱ ã£ã·ȱ ¤ȱ æûǰȱ ¢ȱ lȱ£¢ȱǰȱ¢ȱȱ·æȱ¤£¤ǰȱȱtsen. A vádlott – szintén az egyik láthatás alkalmával – a közös kiskorú gyermek
nélkül jelent meg az átadásra kijelölt helyen, ahol szidalmazni kezdte P. Péter Lajos élettársát, H. Editet, majd egy alkalommal arcon ütötte. H. Edit nyolc napon
ûȱ¢à¢àȱ·û·ȱ£ǰȱæȱ¢àȱ¤¢ȱ¤Ç¤¢ȱ
terjesztȱæǯȱȱ¤ȱȱȱøÇȱ¤ȱø¢£·ȱÇàȱ
ã£ã·ȱæûǰȱ¢ȱȱȱǰȱ¢ȱ¤ȱtránkoztatást, riadalmat keltsen. 25

ȱȱ ã£ȱ ûȱÇà¤ȱȱ¤ȱÿãȱȱȱegyrendbeli
øȱ àȱ ¤ȱ ¤¢£¤¤ȱ ···ȱ ǽǯȱ ŘŗŖǯȱ ȗȱ ǻŗǼȱ
ǯǾǰȱ ·ȱ ¤£¤ȱ ···ȱ ǽǯȱ řřşǯȗȱ ǻŗǼȱ ǯǾǰȱ ·ȱ ȱ
··ȱ···ȱǽŗŜŚǯȱȗȱǻŗǼȱ·ȱǻŘǼȱǯǾǰȱ¢ȱøȱ£·¢£··ȱ
ÿ·ȱ ǽǯȱ ŘŖŞǯȱ ȗȱ ǻŗǼȱ ǯǾǰȱ ãȱ ȱ ¤ȱ £¤¤ȱ
···ȱǽǯȱřŚśǯȱȗȱǻŗǼȱǯǾǰȱéȱ£·ȱæȱ£ȱû·ûȱæȱ·ȱ·ȱ
¢ȱàȱ£¤£·ȱ·ȱ¤ȱ·ȱã£û¢æȱ¤ȱÇ·ǯ 26

25
26

ȱȱ ã£ȱ ûȱÇà¤ȱŘŚǯǯŘŖŘŜȦŘŖŗřȦŚřǯ számú ítélete.
Uo.
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Az intézkedések ã£ûȱ £ȱ ¤àȱ Çà¤ȱ æȱ ȱ à¤ȱ ¤¤ȱ
·£Ç·ȱ æ¢ȱ ǻŗśȱ Ǽǰȱ £ȱ ·ȱ û¢ȱ ¤àȱ û¢ȱ lrendelése is társult. Mindemellett pedig három ügyben megrovás alkalmazására került sor.
ǯȱ¤ȱ¤ȱ·ȱ ǯȱ¤ȱázassági bontóperében a Paksi Járásbíróság a
felek egyezségét jóváhagyó végzésével a közös kiskorú gyermeket a vádlottnál
¢£ȱ ǰȱ ȱ £ȱ ȱ ¢ȱ ·ȱ ûãȱ ·æȱ £ûæȱ ã£ãȱ pcsolattartásról. Az ebben az egyezségben foglaltakat B. Boglárka azonban több
ȱ £ǰȱ Ç¢ȱ ǯȱ ¤ȱ ȱ ¢¤à¤£ȱ ǰȱ ¢ȱ ndelte a kapcsolattartást szabályzó bírósági döntés végrehajtását. A vádlott ezt
ãæȱȱã¤¤àȱ¤¢£ȱȱ¤ǰȱ£·ȱæȱȱ¢¤à¤ȱ
több alkalommal eljárási bírsággal sújtotta. Ez a lépés sem vezetett eredményre,
Ç¢ȱȱ¢¤ȱ£æȱ·ȱȱøȱàȱ¤ȱadályozása miatt. A vádlott elismerte, hogy a kapcsolattartás valóban nem jött
·ȱ£ȱæÇ æǰȱȱ¤¤ȱ£ȱȱã£ãȱ¢ûȱlÇàȱ ¤¤ȱ Çàǯȱ £ȱ £¤û¢ȱ £àȱ £·æȱ
vélemény szerint a gyerek édesanyjához való viszonya pozitív érzelmi megalapozottságú, amely a szeretet- és egyéb életkorȱ£û··ȱæ·ȱ·íæǰȱ
£¤ȱãæ·ǯȱ£ȱ·ȱ¤¢¤ȱøÇȱ·£·ȱ£ȱȱ£k·æȱæȱȱ·ǰȱ£¢ȱ·£ȱ£¤okat tárt
ǯȱ ȱ £·æȱ ȱ ¤¢¤ȱ ã·æȱ ¤¤ȱ æǰȱ hogy a gyerek ér£ȱæ··ȱ¤ȱ£ǰȱȱã£ûȱ££ȱȱȱmÿȬ
ã·ȱ¤ǰȱ¢ȱȱ£ȱ·£ȱ¤£¤ȱȱ£æǰȱȱ
¢ȱûæȱȱǻ¤Ǽȱ¤¤ǰȱ···ȱàȱ·ȱ·yszer. A szak·æȱ¤ǰȱ¢ȱȱ¢ȱæȱ£àatokat használva ír
körbe bizonyos helyzeteket, ezeket nem kifejezetten a vádlott adja a gyerek szá¤ǰȱ£ȱ£ȱ·¢ǰȱ¢ȱȱ¢ȱȱæȱ¢¤ȱã£ãtti beszélgetéseiæȱȱæǯȱȱ£·æȱélemény rávilágított arra, hogy a gyermek – abból
adódóan, hogy az édesanyjával él – mindenben meg akar felelni a vádlottnak,
így miután számtalanszor volt fültanúja annak, hogy a vádȱ¤ȱæȱ
£ȱ ·¤àȱ £·ǰȱ ȱ æȱ Çȱ ¢latkozik róla, az édesapjához való viszonyulását inkább elfojtja. A bíróság a fenitek alapján megállapította, hogy a gyerek elutasító magatartását a vádlottnak a küãȱ·æȱ£ûæȱpcsolatos konfliktusai, negatív értékítélete váltotta ki, amely célt tudott érni, mert
a gyerek – £ȱ¤ȱ·£ȱæȱãæ·ǰȱȱȱȱ¢ûȱ··ȱ·ȱȱ– meg akart
felelni az édesanyjának. A Paksi Járásbíróság így a vádlotȱÿãȱȱ
ki kiskorúval való kapcsolattartás akadályozásának vétsé·ȱ ǽǯȱ ŘŗŖǯȱ ȗȱ ǻŗǼȱ
bek.], s egy évre próbára bocsátotta. 27 £ȱ æøȱ Çà¤ ítéletével szemben a

27

A Paksi Járásbíróság 9.B.1ȦŘŖŗŜȦŗşǯȱ£¤øȱÇ·ǯ
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¤ȱ·ȱȱ·æȱ£·ȱ¢øȱȱ·ȱ·¤àǰȱȱ££¤ȱ
ã·¢£·ȱ£ȱ¢¢ȱ£ȱæȱȱ¤àȱÇà¤ȱÇ··ǯ ŘŞ

Megállapítható, hogy ȱ æȱ Ç·ȱ ŜŖȱ £¤£·ȱ ǻŗŞȱ Ǽȱ ·£·ȱ
zárult, vagyis az eljáró bíróságok a szóban forgó deliktum társadalomra veszélyességének fokát csekélynek tartották, csakúgy, mint a jogalkotó, hiszen az a
Btk. kodifikálásakor egy évben maximálta a kiszabható szabadságvesztést.

ȱø¢Çàȱ·ȱ£ȱ¢Çæȱãû·¢ȱ¤
æȱ ȱ ã£ãȱ ¢£ȱ ȱ ø¢Çàȱ ·ȱ ¢Çæȱ ãû·¢ȱ
£ȱ£ȱ¤àȱÇà¤ǰȱÇ¢ȱ£ȱàȱ££æǰȱȱ¢ȱnciaként szolgának az ilyen ÿȱû¢ǯ
A súlyosító körülmények az alábbiakban foglalhatók össze a lefolytatott ak£¤ȱ ¤Ǳȱ ȱ ¤ȱ ££¤¤¤ȱ ǻȱ £ȱ ¢¤à¤ȱ Ç¤¤ȱ
·ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ¤ȱ ã£··ǲȱ ȱ Çà¤ȱ – £ûæȱ
û¢ȱ£··ȱ¢ȱ¤£¤ȱ¤¤ȱã£ûæȱȱghozott – ¤£ȱ ȱ ȱ Ç·Ǽǲȱ £ȱ ·ȱ ȱ ã£ãȱ
gyerekben – £æȱ– £ȱȱ¤ǲȱȱûȱæ·ȱǻ¤ȱ·¢ȱû¢Ǽǯ
£ȱ¢Çæȱãû·¢ȱȱ¤·ȱȱã£æȱǱȱȱ¤ȱ
æȱ ¤ǲȱ ûȱ æ·ǲȱ ȱ ¤ȱ øȱ ¢ȱ ¤¤àȱ
ǲȱȱûæ¤¤ȱø£à¤ǯ

£ȱãæȱ·ȱȱ·ȱæȱ£æ
£ȱã£ȱæȱÇ·ȱǻřŖǼȱ£ȱãæȱȱøȱ¢ȱ·¢ȱǯȱ
£ȱ ãæȱ ·ȱ ȱ à¤ȱ ǰȱ £ȱ û¢ȱ ø¤ȱ ¤ȱ ȱ
řŖ–45 év közötti korosztály az érintett.
ȱàȱ·¢ȱȱûȱæ·ÿǰȱȱ¢·£æȱtæǯ 29
Mindemellett pedig £ȱãæȱşŖȱ£¤£·ǰȱ ££ȱŘŝ-en, a volt élettársával, házastársával, míg ketten a kiskorú gyermek apai nagyszüleivel szemben
øÇȱ£ȱȱûæ-ellenes magatartást.
Egyikük pedig kiskorú gyermeke és a saját édesanyja, vagyis a gyerek anyai
¢£ûæȱã£ãȱ¤¢£ȱã¤¤àȱȱ¤ǯ řŖ

ȱ££¤ȱã·¢£·ȱŘǯǯŗŖŖȦŘŖŗŝȦŚǯȱ£¤øȱÇ·ǯ
ȱ ¤ø¢ȱ ¤¤Çà¤ȱ ǯŗşȦŘŖŗśȦŜŗǯȱ £¤øȱ Ç·ǲȱ ȱ ȱ ã·¢£·ȱ
ŗŚǯǯŚşŚȦŘŖŗŜȦŝǯȱ £¤øȱ Ç·ǲȱ ȱ ȱ ¤¤Çà¤ȱ ŗǯǯŗŗřȦŘŖŗśȦŗŗǯȱ £¤øȱ Ç·ǲȱ  Budaȱ ǯȱ·ȱǯȱ ûȱÇà¤ȱŝǯǯ ǯřŚŚȦŘŖŗŜȦŗŝǯ£¤øȱÇ·ǯ
ŘŞ
29

ŘřŖ
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£ȱ æȱ àȱàǰȱ ¢ȱ Ǯȱ ·Ȅȱ ȱǻ¢·£æ) az
ügyek túlnyomó részében a kiskorú gyerek édesapja áll, míg elvétve a nagy£ûæȱǻ¢ȱ¢ȱǼǯ
¤·£æȱ ȱøȱ¢æȱ szabad megfeledkezni. Az ilyen
személyek kapcsán kérdéses, hogy mennyire lehet alapozni a kapcsolattartás
£·ȱ¤ȱ£ȱǮ¤¤Ȅǯȱȱ·ȱûȱæȱ·ȱǮoàȄȱ£·ûǯȱ£ȱæȱȱȱ£égy év alatti gyerekek tartoznak, míg a másikba a £·¢ȱ··ȱæǯ
A betöltött tizennegyedik életévnek a kiskorúval való kapcsolattartás aka¤¢£¤ȱȱûæû¢ȱ£·ȱȱ¤ǰȱȱæȱ¤ȱ– feltéve,
¢ȱȱæûȱæ·k – önállóan tehet érvényes jognyilatkozatot a tekintetben, hogy akar-e kapcsolatot tartani a kapcsolattartásra jogosulttal. 31 ¢ȱȱ£·¢ȱ··ȱæȱ¢ȱ¢¤ǰȱ¤ȱ
¤£¤àȱ ãȱ ø¢ǰȱ ¢ȱ ȱ Ç¤ȱ ·ȱ ££ȱ ȱ Ǯæ·Ȅǰȱ
ȱȱûæ¤¤ȱȱȱ£ûǯȱ£ȱàȱ£ûã£æȱȱgæȱÇ·ȱǰȱ£ȱ£ȱŞŖȱ£¤£·¤ȱǻŘŚǼȱȱøȱ£·¢ǰȱȱ
sértettek, tizennégy év alattiak voltak.

£ȱ¤¤ȱ£ûæȱã·ȱ¤· ¤àȱ
¢ȱ ¤ȱ Çûǰȱ ȱ £¤ȱ æ£ȱ ŗşȱ ¤¤ȱ £ûæȱ ã·ȱ
£ûǯȱȱã£æȱ£ȱ¢ȱȱ·£ææȱû¢ȱããȱø£óàȱ·¢£æȱ£¤ǯȱã¤àȱûǰȱ¢ȱ£ȱøȱǯȱȱǮ¢£¤ȱ
£ûæȱ ¤£Ȅȱ £àȱ ¤ȱ æ£ǰȱ ¢ȱ ¢·ȱ £ȱ
Ǯ¤¤ȱ£û·Ȅȱ£àȱ·ǯ
ȱÇà¤ȱ¤¤ȱ£ûæȱ¤£ æȱȱøȱàȱp¤ȱ¤¢£¤ȱã·¢¢·ȱûȱ¤ȱ¢·ȱûæ·ȱ
megs£ûæȱȱȱ££æǯȱȱ··ȱȱûæȱ
£ȱ£ȱãæǰȱȱ£ȱæøȱû¢ãæȱ¤£ȱ£¤ȱȱt¤ȱæȱæ·ȱ£ǰȱȱ£ȱȱ¤ȱ¤ȱàását megkezdi. 32 Összesen öt ügyben 33 £ȱ·ȱ¤¤ȱ£ûæȱ·g£·ȱ £ȱ æøȱ Çà¤ǰȱ ££ȱ ã£û·ȱ ···ȱ ûȱ ǰȱ ¢ȱ
ȱȱã·¢£·ȱŝǯǯŞŘȦŘŖŗŚȦŝǯ£¤øȱÇ·ǯ
ŗŚşȦŗşşŝǯȱǻ ǯȱŗŖǯǼȱ¤¢ȱřřȦǯȱȗȱ
32 ǯȱŘŗŖǯȱȗȱǻŘǼȱǯ
33
ȱ ȱ ¤¤Çà¤ȱ ŗŝǯǯŗŜŝŚȦŘŖŗŚȦŗŖǯȱ £¤øȱ ·£·ǲȱ ȱ ¢æȱ ¤¤Çà¤ȱ
ǯŜŘŝȦŘŖŗŜȦŗŞǯȱ£¤øȱ·£·ǲȱ£ȱȱ ¤¤Çà¤ȱśǯǯřŞşȦŘŖŗŚȦŗśǯȱ£¤øȱ·£·ǲȱȱaȱ ǯǰȱ ǯȱ ûȱÇà¤ȱŘǯǯřśśȦŘŖŗŜȦŗŗǯȱ£¤øȱ·£·ǲȱȱȱ ã£ȱ ûȱÇó¤ȱŗŖǯǯ ǯŘŘŗśȦŘŖŗŗȦŚśǯȱ£¤øȱ·£·ǯ
řŖ
31
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voltaképpen mit is kell érteni az elmaradt kapcsolattartási formák pótlásának
megkezdésén. Továbbá problematikus lehet annak megítélése, hogy mi számít
¤ȱ æȱ £ǰȱ ¢ȱ ¤Çà¤ȱ ¤ȱ ȱ ǯȱ ŘŗŖǯȱ ȗ-ának
ǻŘǼȱ £·ǯȱ ··¢ûȱ £ȱ £ȱ ¢ȱ ÿȱ û¢ȱ ¤ȱ ȱ ehézséget okozhat annak megállapítása is – feltéve, ha több elmulasztott kapcsolattartásról van szó –ǰȱ¢ȱȱ£ûæȱàȱøàȱ¤£¤ȱ¢¤¤ȱ¢ȱ
£ȱ¤ȱȱǰȱ¢ȱǮ¤ȱȄǯȱ¤¤ȱ£ǰȱ
¢ȱ ȱ ¤ȱ £Çȱ ¢ȱ àǰȱ £ȱ æȱ ȱ
szükség, tehát egys£ȱ àȱ ȱ ȱ £æȱ £¤ȱ
levonni. Az eljáró bíróságok kivétel nélkül a tárgyaláson elhangzottakra alapozták döntésüket, s nem vizsgálták hosszasan az ott tett állításokat, és azok
à¤¤ǯȱ ¢¢ȱ ¢ȱ ÿȱ ·zésben sem találtunk utalást
ǰȱ¢ȱ¤¢ȱȱæȱ¤ȱ··ȱȱ¤ȱeæ··ȱ ¤Ç¤¤£ǰȱ ¤¤ȱ ȱ Ǯà¤ȱ £·Ȅȱ ã·¢ȱ
tényállási fordulattal sem foglalkoztak külön a bíróságok.
A Hatvani Városi Bíróság továbbá az eljárást a vádlott halála miatt szüntette
ǰȱ¢ȱȱ¤ȱǯȱǻŗşşŞǯȱ·ȱ ǯȱã·¢ǼȱřřŘǯȱȗȱǻŗǼȱ£··ȱ
a) pontjára. 34 £ȱû¢ȱ··ǰȱ¢ȱ£ȱȱ£ȱæȱ¢ȱǰȱ¢ȱ·ȱ
volt a terhelt. Az ügyész egyébkéȱȱǯȱŘŗŖǯȱȗȱǻŗǼȱ£··ȱûã£æǰȱ·yrendbeli kiskorúval való kapcsolattartás akadályozása vétsége miatt emelt vádat,
s a vádlott próbára bocsátását indítványozta. 35
Az eljáró bíróság az alábbi ügyben szintén megszüntette az eljárást, tekintettel arra, hogy N. É. vádlott és M. Cs. élettársi kapcsolata alatt született közös kiskorú
¢ȱ¢£··æȱ·ȱ¢¢ȱÇà¤ȱȱ£ȱȱȱmȱ£¢¤ȱãæǯȱæȱààȱȱÇà¤ȱø¢ȱ·ǰȱ¢ȱ¤¢£ȱ¢ǰȱȱ
kiskorúval valàȱ ¤ȱ ¤¢£¤ȱ ÿ·¢ȱ ¤Ç¤¤£ȱ
szükséges rendkívül fontos törvényi tényállási elem. Adott deliktumot ugyanis
csak az valósíthatja meg, aki a hatósági határozat alapján nála elhelyezett kiskorúval való kapcsolattartásnak a kialakítását vagy fenntartását önhibájából akadályozza a kapcsolattartásra jogosult és a kiskorú között, a kapcsolattartás kikény£Ç·ȱ··ȱ£ȱÇ¤ȱ£¤¤ȱãæǯ 36 A szóban forgó ügy
£ȱȱæȱ¤ȱ··ǰȱȱȱkább a bíróság eljárást meg£ûæȱ·£··ȱ£ȱû¢·£ȱ£·ȱ£ȱ£ȱ£¤ǰȱ¢ȱ£ȱ
¤¤ȱ£ûæȱ·£·ȱ¤¢ȱÇûȱ¢£··ǰȱ·ȱȱ¢ûȱ£ȱøȱárás lefolytatásának szükségességét hangsúlyozta. A Siklósi Járásbíróság ugyanis

34

A Hatvȱ¤ȱÇà¤ȱǯŘŚŖȦŘŖŗŚǯȱ£¤øȱ·£·ǯ
ȱ ¤¤ȱt¢·£·ȱǯŜŘŗȦŘŖŗŚǯ
36
ȱàȱ ¤¤Çà¤ȱŚǯǯŗřŘȦŘŖŗŝȦŘǯȱ£¤øȱ·£·ǯ
35
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ȱ£¤ȱ£ûȱȱ£ȱ¤¤ǰȱ¢ȱȱÿ·¢ȱ¤Çthatóságához nem állt fenn valamennyi törvényi tényállási elem. Az ügyészség
álláspontja szerint kétségtelen tény, hogy az eljáró bíróság (Pécsi Járásbíróság)
végzésébȱ ȱ £ȱ ȱ ¢ȱ ¢£··æǰȱ ȱ £ȱ ȱ £ȱ ǯȱ
Cs. (kapcsolattartásra jogosult) és kiskorú gyereke közötti kapcsolattartást szabályozta. Az ügyészség ugyanakkor úgy vélte, hogy a szóban forgó törvényi
tényállás kapcsán nem az elhelyezésen van a hangsúly, hanem azon a magatartáson, amely akadályozza a kiskorú gyerek és a kapcsolattartásra jogosult kapcsolatának a fenntartását, kialakítását, ami egyébként a gyerek egész életére kihathat, súlyos lelki válságot okozhat, valamint káros hatással lehet a kiskorú
ȱ·£··ǰȱãȱæ··ǰȱ£¤ȱ·£·ȱ¤¤ȱy¤ǯȱ ȱ àȱ ¤¤ȱ t¢·£·ȱ £ȱ ¤ȱ £ȱ ¢ȱ ÿȱ û¢ȱ ȱ
mérvadó az, hogy született-e az elhelyezés tárgyában döntés. 37 E fellebbezés ind¤¤ȱ ȱ ¤¤ȱ û¢·£·ȱ £ȱ ȱ ¢ȱ ¢ȱ æû¢·£·£ǰȱ
¢ȱȱàȱ ¤¤Çà¤£ȱǰȱ£ȱæøȱû¢·£·ȱ¤ȱȱl£·ȱ £ǰȱ ȱ ǰȱ ¢ȱ ȱ ȱ ¤¤Çà¤£ȱ ã·æȱ
benyújtására a felle£·ȱ ¢ȱ ¤àȱ ã·¢ȱ ¤æȱ ¤ȱ ǻ·£Ç·ȱ
ãæȱ¢ȱǼȱ¤ȱûȱǯ řŞ

£ȱû¢·£·ȱ¢¢ȱû¢ȱ£ûȱȱȱ¢£¤ǰ s vele együtt megrovást alkalmazott, mert a cselekmény olyan csekély fokban bizonyult veszélyesnek a társadalomra, hogy a törvény szerint alkalmazható legenyhébb büntetés
kiszabása vagy más intézkedés alkalmazása is szükségtelen lett volna. Joggal
àȱȱ··Ǳȱȱ£ȱã··ȱ£ȱû¢·£·ǵȱ
ǯȱ ǯȱ ¢øÇȱ ȱ ȱ ¤ȱ maradását, s vele együtt kezde·¢£ȱ ȱ ø£··ǰȱ ¢ȱ ȱ ¢¤ȱ ã£ÿã··ȱ ȱ
ȱã·ǰȱȱã£ãæȱȱ¢øÇȱ·¢ȱ£ȱÇ¤¤ȱ¢ȱ
csekély fokban volt veszélyes a társadalomra, hogy vele szemben a törvény szerinti legenyhébb büntetés kiszabása is indokolatlan lett volna. Ugyanakkor az
û¢·£·ȱø¢£ǰȱ¢ȱǯȱ ǯȱ·¢ȱÿ·¢ǰȱÇ¢ȱÇȱȱ
¢·ȱǰȱ¢ȱȱãæȱà£ȱ£ȱȱ¤àǰȱȱ
hogy tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a sértett, T. T. G. gyakorolhassa kapcsolattartási jogait. 39

ȱ ¢£àȱ à¤ȱ ¤¤ȱ £ûæȱ ¤£ vonatkozásában (11 ügy) elàǰȱ ¢ȱ ¤ȱ ·ȱ ÿ·¢ȱ ¤¢ȱ ȱ ûȱ ȱ ȱ ¢o-

àȱ ¤¤ȱt¢·£·ȱǯŗśŖȦŘŖŗŝǯ
¢ȱ¢ȱæû¢·£·ȱǯǯŜśŖȦŘŖŗŝǯ
39
£¤ȱ ¤¤ȱt¢·£·ȱǯŗŚŝȦŘŖŗŝǯ
37
řŞ
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mozások megszüntetésére. Egyetlenegy olyan ügy volt, amikor a nyomozó hatóság bizonyítottság hiánya miatt szüntette meg a nyomozást.
ȱ¢£¤ȱ£ûæȱ¤£ȱ¤·ȱ£ȱ¤ȱ·¢£æȱ¤Ǳ
 ȱøȱ¢ȱ¢£··æȱ£æȱ¤£ǲ
 a kapcsola¤ȱ£æȱ¤£ȱ·¤ǲ
 ȱÇ¤£¤ǲ
 ȱ£¤·¤ǲȱ
 az önhiba hiánya.
ȱ·ȱæ¤¢¤ȱ·¤ȱÿ·¢ȱ¤¢ȱȱ£ûȱȱȱ
nyomozást, mert ¢¤à¤ȱÇ¤£¤ȱȱûȱǰȱ¢ȱȱÿncselekmény megvalósulásának feltétele. Mindemellett pedig az illetékes gyámhaà¤ȱ ·ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ¤ȱ £æȱ ¤£ȱ ·¤¤ǰȱ ·ȱ
bírságot kiszabni eleve csak ennek eredménytelensége esetén lehetett volna. ŚŖ
Egy másik ügyben a nyomozás megszüntetésére azért került sor, mert a feljelentett személyt nem terhelte önhiba a kapcsolattartás akadályozása tekintetében.
[ȱ¤¢¤ȱ¢ȱȱȱȱȱ·¢¤¤£ÿǰȱ¤ȱȱ
esetben önhibáról szó sem lehetett, ugyanis ȱ æȱ ·æȱ ¢·ÿȱ
kirajzolódott, hogy a közös kiskorú gyerek heves érzelmeket tanúsított akkor,
ȱ£ȱ·ȱ¤ȱȱǯȱȱæ·ȱ¤¤ȱȱȱøȱ
lehetett, hogy a gyerek sírógörcsöt kapott az édesapja jelenlétében, így az elvitel,
ȱȱ¢ûȱȱ¤ȱȱæ£ȱã·ȱǯȱȱ
£ȱ£¤û¢ȱ£àȱ£·æȱ··¢ȱȱ¤¤£ǰȱ¢ȱȱ¢ȱ
Çûȱ £ȱ £¢ǰȱ ¤¤ȱ £¤ȱ ûȱ ȱ æȱ olȱ¤ǰȱȱ£ȱ·¤ȱàȱ·ȱȱ·£ǯȱ ¢ȱ£·æ·ȱ
ȱ ȱ ȱ ¤ȱ ûæȱ £ã££ȱ ȱ àǰȱ ȱ
¢ȱ ȱ ¢·ȱ £ȱ ££ȱ ã£ÿã··ȱ ȱ £û·ǰȱ
vagy pedig felügyelet mellett kell a kapcsolattartást megoldani. 41

£ȱæȱ– példálózó jelleggel – ȱ¢£¤£ûæȱá£ȱ£¤ȱæȱÿ·¢ȱ¤¢ȱȱûȱǯ
ȱã£æȱ£ȱ£ȱǻ¢¢Ǽȱû¢ȱȱǰȱȱȱnyomozást bizonyítottság hiánya miatt szüntették meg.
ȱ·ȱæ¤¢¤ȱ¢£¤£ûæȱ¤£¤ȱǰȱ¢ȱ
a øȱ àȱ ¤ȱ ¤¢£¤ȱ ȱ £¤·ȱ ãæȱ ǰȱ
vagyis feltételezi – többek között – £ȱãæȱtudomásszerzését a bírság kiszabá¤àǯȱȱæǰȱǯȱǯȱǻǼȱǰȱ¢ȱȱȱ£·¢ȱǻǯȱǯȱǯǼȱȱá-

ŚŖ
41

·ȱæ¤¢¤ȱŖŘŖŗŖȦŚśŞŞȦŘŖŗŝǯȱûǯ
·ȱæ¤¢¤ȱŖŘŖŗŖȦŘŝşŘȦŘŖŗŜǯȱûǯ
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la elhelyezett két közös kiskorú gyermekkel engedélye nélkül távozott külföldre,
·ȱæȱæȱ£ȱ¢ȱȱȱ·Çǯȱȱæȱæadta, hogy volt élettársát – a
¤ȱ£æȱã·ȱȱ·¤¤ȱ·¢·ȱ
után – már többször megbírságolta a gyámhatóság, hiszen M. V. E. önhibájából
nem tett eleget kapcsolattartási kötelezettségének. A nyomozó hatóság megkereste az illetékes gyámhivatalt a tértivevények beszerzése céljából, remélve, hogy így
megállapíthatóvá válik, hogy ki mikor és hogyan értesült a bírságokat kiszabó
·£·æǯȱȱ·ȱæ¤¢¤ȱȱ¤ȱȱÇ¤£¤ȱã£ûggésbe hozható tértivevényeket a gyámhatóságnál, vagyis nem volt konkrét bizonyíték arra, hogy azokat az anya átvette. Szándékosság hiányában tehát az eljáró
æ¤¢¤ȱ £ûȱ ȱ ¢£¤ǰȱ £ȱ ȱ ȱ ¤ȱ ȱ
¤ȱ ¤Çà¤ȱ ÿkmény elkövetése, és az eljárás folytatásától sem
lehetett további eredményt várni. 42

ȱ·ȱÇàȱ¤£ȱããȱø£ààȱ
Az 56 ügy közül hét £¤ȱ·Çàȱ¤£.
A feljelentések elutasítása mögött az alábbi okok húzàǱ a bírságkiszabás 43ǲ
ȱ ¤ȱ £æȱ ǻȱ ¤ȱ ȱ ·ȱ ȱ øȱ ¢ȱ
között) döntés 44ǲ ȱ øȱ ¢ȱ ¢£··æȱ £æȱ ¤£ 45ǲ a
æȱ £ȱ Ç¤ȱ £¤ȱ ¤ȱ ¤ȱ ¤¢£àȱ atartás 46ǲȱ az önhiba hiánya 47.
£ȱ ¢ȱ û¢ȱ ȱ æ¤¢¤ȱ ȱ ·ȱ Çǰȱ ¢ȱ
ȱ ¤ȱ £·ȱ ¢¢£·ȱ ã£ûæȱ à¤ȱ ¤£ǰȱ
ȱ ¤¢¤ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ·¢¤¤£ÿǯȱ Az ügyben a
nyomozó hatóság párhuzamot vont a kiskorúval való kapcsolattartás akadályozása és a kiskorú elhelyezésének megváltoztatása törvényi tényállások között, ·ȱ £·ǰȱ ȱ ·ȱ ÿ·¢ȱ ¤Çà¤¤ȱ
æ·ǰȱ¢ȱ¢ȱ¢ȱȱø ¢£··ȱ£æȱ¤£ȱǯ ŚŞ
Egy másik eset hátterében az állt, hogy a gyámhatósági bírságolás után a
kapcsolattartásra kötelezett már nem tanúsított a kapcsolattartás akadályozását

·ȱæ¤¢¤ȱŖŘŖŗŖȦŚřŝŖȦŘŖŗŝǯȱûǯ
àȱ æ¤¢¤ȱ ŖŘŖŗŖȦŗŗŜŜȦŘŖŗśǯȱ ûǯǲ
àȱ
ŖŘŖŘŖȦŗŘŜŖȦŘŖŗśǯȱûǯǲȱ àȱæ¤¢¤ȱŖŘŖŘŖȦśŚřȦŘŖŗŜǯȱûǯ
44 ·ȱæ¤¢¤ȱŖŘŖŗŖȦŚśŞŜȦŘŖŗŜǯȱûǯ
45
·ȱæ¤¢¤ȱŖŘŖŗŖȦśŗśŝȦŘŖŗśǯȱûǯ
46
·ȱæ¤¢¤ȱŖŘŖŗŖȦŗŝśŗȦŘŖŗŝǯȱûǯ
47 ·ȱæ¤¢¤ȱŖŘŖŗŖȦŚśşŖȦŘŖŗŝǯȱûǯ
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Csapucha Bernadett

·£àȱ¤ǰȱÇ¢ȱȱȱ£àȱÿ·¢æǯȱȱ·ȱæi¤¢¤ȱ ø¢£ǰȱ ¢ȱ ȱ ·¤ȱ ·ȱ £ȱ ¤¤ȱ Ç¤ȱ æȱ
¢¤û¢ȱ ·£·ȱ ȱ ã£·ȱ ȱ æǰȱ £ȱ ȱ ·£·ȱ Ç£ȱ ¤ȱ
¤··ȱȱ·ǯȱ ȱ£ȱȱ¢¤à¤ȱÇ¤£¤ȱæȱ
végzése ellen, akkor annak a bírságkiszabásra halasztó hatálya van, ugyanez a
¢£ȱ ȱ ·¤ȱ æȱ ¢¤à¤ȱ ·£·ȱ ǯȱ ȱ £àȱ àȱ
û¢ȱȱ£ȱ¤¤ȱÇ¤ȱæȱ¢¤à¤ȱã·ȱæȱl·ȱæȱûȱȱȱ¤nak a kapcsolattartásra kötelezett általi
¤¢£¤¤ǰȱ£ȱûæȱ£àȱȱ··æǯ 49

¤à
A tanulmány tárgyául szolgáló deliktum kapcsán kiváltképp jól megmutatko£ȱ ȱ ûæȱ ȱ ȱ ǰȱ £ȱ ¤ȱ £¤ȱ ·tel együttes
û·ȱ·ȱȱ£àȱȱûæȱæ·ȱ¤Ç¤¤àǯȱȱûæȬ
ȱ ··£ȱ ¢ȱ £ȱ ãǰȱ ȱ ¤ȱ £æȱ ¤£ǰȱ £ȱ
æ£ȱÇà¤ȱ¤ȱȱ¤¤ȱǻȱ¤Ǳȱ¢¤à¤ȱárás), s ȱ ¢ûȱ ·£ÿȱ ȱ Ç¤£¤ǻǼǰȱ ȱ ȱ ¢ȱ
¢£æȱà¤ȱ¤£ȱ¢ûȱ·ȱ£û·ǯȱȱ¢ȱ–
ahogy látható volt – ȱ ȱ ȱ ȱ û¢ȱ ûæ¤¤ǰȱ ȱ £ȱ ¤àȱ
bíróságok – a büntetéskiszabási célok érvényre jutásához – æȱtták az intézkedések alkalmazását, s azok közül is a próbára bocsátást részesítet·ȱ æ¢ǰȱ ȱ ££ȱ ȱ ÿ·¢ȱ ¤ȱ £·¢égének – jogalkalmazás szempontjából vett – csekély fokát. Végezetül pedig a
·ȱ Çàȱ ¤£ǰȱ ȱ £ȱ ¤¤ȱ £ûæȱ ã·ȱ
mögött húzódó okokról elmondható, hogy azok átfedésben álltak egymással.

49

·ȱæ¤¢¤ȱŖŘŗŖȦŗŝśŗȦŘŖŗŝǯȱûǯ
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LÁSZLÓ KORINEK

We are living in a Panopticon
The leaders of societies have a great temptation to use the explosive development of technology for collecting information about those they lead. It seems
that the less democratic a country is, the less its leaders are able to resist this
temptation. However, such endeavours are curtailed by states governed by the
rule of law that respect democratic fundamental rights, as well as by the efficient operation of civilian control and the public. This paper examines these
issues.
PETRONELLA DERES

Digital space – Cybercrime. The current situation
After laying the groundwork for cybercrime, the paper outlines the international and European developments of this phenomenon: among other things, it
discusses among the newest developments what was said at the extraordinary
meeting of the European Council in October 2020 regarding the issue of digital
transformation; the EU policies that contribute to the digital transformation;
the so-called Cybersecurity Act adopted as a regulation in 2019; the latest
IOCTA report; and the latest document published by the EU Agency for Cybersecurity in April 2020; and it also mentions the effects of the COVID-19
pandemic on cybercrime and the current provisions of the draft additional
protocol to the Budapest Convention.
ORSOLYA BOLYKY – ESZTER SÁRIK

The criminal regulation of criminal organisations and the difficulties
of finding proof before the legal amendments
Despite its “young age”, the legal concept of a criminal organisation has raised
a number of questions and generated controversy over the past decades. Although the first attempt at codification did not take place until 1997, since then
the relevant part of the Criminal Code has been amended four times by the
legislature, most recently in 2019. In addition to a review of the legal regulations, the present study attempts to explain the factors behind the difficulties of
defining a criminal organisation, while highlighting that legal concepts emerg-
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ing from the criminological and forensic phenomenon immanently involve
problems of law enforcement, including difficulties of proof.
ILDIKÓ RITTER

The drug economy in Hungary and the patterns of its perception
by the authorities
The drug market is part of the same global or local economy as the markets
constituting the licit economy, since it operates in the same society. In order for
a business to prosper, it must adapt, both functionally and structurally, to the
economic and social environment in which it intends to operate successfully.
Therefore, groups active on the drug market strive to ‘copy’ or adapt the models used on the licit market. There is a multi-level, fragmented drug market
operating in Hungary, with structures and features that are characteristic of the
European drug economy. The characteristics, the structural and functional
model and the complex structure of roles of lawful and formal small and micro-enterprises are reflected in these organisations, the main purpose of which
is to make a quick profit. The blurry nature of the roles is the ‘product’ of the
peculiarities of a fragmented drug market.
SZANDRA WINDT

Opinions of Prosecutors on Trafficking in Human Beings –
based on an attitude survey
On October 20 2020, the European Commission published its third report on
trafficking in human beings, based on data from 2017 to 2018. In this, the
Commission reiterates that criminal proceedings are very few compared to the
number of victims and that action against trafficking in human beings should
be strengthened. How could this be further increased? In 2020, a new threeyear strategy and amendments to the law came into force. In addition, there
were training courses on human trafficking at the Hungarian Police Headquarters (ORFK) and the Attorney General’s Office. While international bodies
stress that domestic law enforcement still has work to do in developing a victim-centred approach, prosecutors’ views on the phenomenon of trafficking in
human beings and their attitudes towards victims have however never been
examined before. We fill this gap below.
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KRISZTINA FARKAS

Effects of the reform of criminal proceedings on carrying out
the proceedings in reasonable time from a practical point of view
The paper focuses on those legal institutions aiming at carrying out proceedings in reasonable time – envisaging measures or decisions taken by the public
prosecutor; agreements concluded during the investigation and the following
judicial proceedings, and the preparatory session – which can be assessed as
innovations. Initial experiences are mostly favourable. In general, the innovative legal institutions were able to complete criminal proceedings efficiently
and quickly. It can be stated that practices vary at the national level. Envisaging measures or decisions by the public prosecutor are used successfully in
cases involving less serious crimes in some counties. However, the agreement
is still evolving in practices and there is no significant change compared to its
previous practical application. Its more effective operation is a task for the future. In the preparatory session, the most effective measure is accepting the
defendant’s confession; it is the most effective innovative tool for accelerating
proceedings. This is considered a real success story.
TÜNDE A. BARABÁS – KRISZTINA FARKAS – ANNA KISS

Some of the important legal institutions of the new
Criminal Procedure Act
Today’s legal policy no longer focuses only on punishing perpetrators but it
also seeks to understand the more in-depth aspects of crime in respect of perpetrators, victims and communities. The international instruments on the legal
status of defendants and victims/aggrieved parties also expect the legislator to
ensure that persons participating in criminal proceedings can exercise their
rights and perform their obligations in a justice system that respects the rule of
law. The state also ensures that criminal proceedings are quick and efficient, as
this is the only way of ensuring the functionality of the justice system. Act XC
of 2017 Criminal Procedure (Criminal Procedure Act) introduced several innovations, in addition to significantly amending the previous legal institutions.
During codification, the legislator paid special attention to the enhanced protection of victims of crime and to the enforcement of their rights. Otherwise,
the main driver of changes was the need to improve the efficiency and timeliness of procedures. In this respect, the paper highlights the rules of three legal
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institutions included in the Criminal Procedure Act, namely mediation procedures, plea agreements and special treatment.
LÁSZLÓ TIBOR NAGY

Some criminal law issues of robbery in connection with
an empirical research project
At the National Institute of Criminology, we are conducting empirical research
on the criminal law and criminological issues of robbery within the topic of
violent crimes against property, which follows research into self-administered
justice and plundering. Although the statutory definition of robbery has been
practically unchanged in Hungarian criminal law for decades, problems of the
application of the law, differences in the interpretation of the law and difficulties of differentiation still regularly arise. Based on the findings of the first
stage of the research, this paper primarily discusses the dogmatic questions
arising during the administration of justice that also came to light during our
empirical study.
RENÁTA GARAI

From whom should we protect our children?
Sexual offences committed against minors in the light of factual data
Offences against the freedom of sexual life and sexual morality are always in
the centre of interest, not only in relation to the criminal conducts and the
methods of the commission of these crimes, but also due to problems of classification, concurrence and distinction. This paper addresses a narrower range of
sexual offences, and only a specific group of victims within that scope; in this
context, we focus on minors’ protection under criminal law and the acts committed against them, in the light of cases closed by a final court ruling.
BERNADETT CSAPUCHA

The statutory definition that penalises the prevention of the exercise
of contact rights with a minor, based on the analysis of case files
The paper examines the offence of preventing the exercise of contact rights
with a minor primarily from a practical perspective, in view of the fact that I
had the opportunity to gain insight into such criminal cases throughout the
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country. All final judgments, decisions on the termination of procedures and
decisions rejecting crime reports made in the period under review have been
examined. As regards the practice of sentencing, it can be said that the courts
proceeding mostly found it sufficient to apply criminal measures in order to
achieve the purposes of sentencing in such cases. The reasons behind decisions
resulting in the termination of procedures and decisions rejecting crime reports
overlapped, since these had to be found in cases where the criteria of liability to
punishment declared in the provisions of the Criminal Code were not present.
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