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ELÕSZÓ

A kötet, amit az Olvasó a kezében tart, intézetünk 45. évének legfon-

tosabb kutatásairól ad szemelvényes áttekintést. (Az utóbbi évek kuta-

tásairól és kutatási eredményeirõl bõvebben a www.okri.hu honlapun-

kon tájékozódhat.)

Az e kötetben összegyûlt tanulmányok elsõsorban azt példázzák,

hogy a bûnügyi tudományok területén az intézeti kutatók aktivitása

mennyire szerteágazó. 

Az elsõ két tanulmány közös jellemzõje a látszat és valóság közötti

ellentétek – és azok okainak – feltárása. Az egyszerre áldott és elátko-

zott média szerepvállalása az igazságszolgáltatás területén sem men-

tes az ellentmondásoktól. A dolgozat nem kívánja felvenni a versenyt a

mind népszerûbb egyetemi kurzusokon megszerezhetõ ismeretekkel.

Ehelyett olyan tanulságokkal szolgál, amelyeket nem volna haszonta-

lan a felsõoktatásban is hasznosítani. A másik tanulmány a valóság egy

az elõbbitõl teljesen eltérõ területének ellentmondásairól számol be.

Ennek keretében a bûnügyi nyilvántartás gazdaszerepének megváltoz-

tatására tesz érvelõ javaslatokat.

A következõ két tanulmány a modernitás egy-egy árnyoldaláról ad

nem éppen szívderítõ képet. A terrorizmus napi életünk része lett –

még ha ennek közvetlen következményeit országunkban egyelõre nem

érezzük is. Pillanatnyilag nemcsak az okokról és a jelenség megelõzé-

sérõl uralkodik a világban teljes zûrzavar, de még a fogalomalkotásban

sem sikerült egyezségre jutni. E tanulmány a terrorizmus definiálására

tesz kísérletet. A globalizáció másik hozadéka a nemzetközi migráció

általánossá válása Európában. Az Európai Unió országainak egy részé-

ben ez a jelenség ma már jelentõs társadalmi konfliktusok forrása, és a

bûnözés számos formáját is vonzza. A magyarországi helyzet súlyos-

bodását megelõzõen indult kutatás a migráció kriminogén hatásainak

feltárására. 
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Amíg az elõbb említett jelenségek szele a lakosságot – legalábbis

egyelõre – közvetlenül nem érintette meg, addig az erõszak minden ko-

rábbit meghaladó intenzitással uralta el mindennapjainkat. Az élet két

különbözõ területérõl szolgálnak példával az intézeti kutatók. Ezek kö-

zül az egyik – visszatérõen elõforduló közterületi botrányok okán – a

közfigyelem középpontjában van, a másik azonban mindmáig az úgy-

nevezett intim szféra árnyékában szedi áldozatait. A futballhuliganiz-

musról nagyszámú elemzés látott napvilágot. A mostani ezeket sok

spektrumból kiegészíti. Közülük talán legjelentõsebbek azok a vélemé-

nyek, amelyek a labdarúgócsapatok háza tájáról származnak. A másik

tanulmány a családon belüli erõszak több, eddig nem ismert elõidézõ

okára világít rá, megerõsítve egyúttal azt a korábbról sem ismeretlen

tényt, miszerint a problémák erõszakos megoldása mint konfliktusfelol-

dó gyakorlat generációról generációra a családon belül (is) áthagyomá-

nyozódik. 

A számítástechnika, a számítógépek térhódítása, az internet mind

szélesebb körû használata új bûnözési formák elterjedését teszi lehetõ-

vé. Ezek közé tartozik a gyermekpornográfia terjesztése a hálón. A kö-

tetben közzétett tanulmány – ami az elõbbi kutatásokhoz hasonlóan

több évre tervezett feltáró munka egy állomásáról számol be – a tiltott

pornográf felvétellel való visszaélés problémakörének jogi szabályozá-

si nehézségeirõl számol be.

A büntetés-végrehajtás intézményrendszere nemzetközi viták ke-

reszttüzében áll. Számos kritika éri a magyarországi körülményeket is.

Különösen érzékeny régió a fiatalkorúak büntetés-végrehajtási intéz-

ményhálózata. Börtönlakók és börtönszemélyzet véleményére alapoz-

va – nemzetközi összehasonlításban – kapunk válaszokat, többek kö-

zött, olyan kérdésekre, mint például az oktatás, a munka, a

szabadidõ-eltöltés körülményei, felkészülés a szabadulásra.

A kötet elsõ tanulmánya a média szerepét mutatta be. További két

dolgozat a lakosság és a bûn viszonyával foglalkozik. Az egyik a lakos-

ságnak a bûnhöz való beállítódása néhány fontos szempontjával és az

ezek közötti kapcsolatokkal foglalkozik. Abba kaphatunk betekintést,

hogy milyen tényezõk befolyásolják a lakosságnak a büntetõ igazság-
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szolgáltatás mûködésérõl kialakult felfogását, mit várnak el az emberek

ettõl az intézményrendszertõl. A másik dolgozat a sértett helyzetérõl ki-

alakult véleményeket rendszerezi, s rámutat az úgynevezett helyreállí-

tó igazságszolgáltatás bevezetésének fontosságára.

A kötet sorrendben utolsó tanulmánya nemcsak tartalmában hordoz

értéket, hanem abban is, hogy az intézet négy és fél évtizedes tradíciói

közül feleleveníti a hajdani kriminalisztikai kutatások hagyományát. Még-

hozzá egy olyan területen, amelyik – saját területén – felhasználja a jelen-

kor számos tudományos és technikai vívmányát. A DNS-kutatások meg-

alapozták annak lehetõségét, hogy ilyen alapon nyugvó adatbázis álljon

a bûnüldözõ hatóságok rendelkezésére. Ehhez azonban nemcsak a leg-

frissebb tudományos eredmények rutinszerû alkalmazására van szük-

ség, hanem számos jogi akadály elhárítására, továbbá az új rendszert ki-

szolgálni képes, a jogbiztonságot garantáló elõírások megalkotására is. 

A szerkesztõ e rövid kedvcsináló ismertetés végén jó szívvel azt kí-

vánja, hogy az olvasók találják érdekeseknek a tanulmányokat, s közülük

minél többen hasznosítsák a kötetben foglaltakat napi munkájuk során.

Budapest, 2006. március

Dr. Irk Ferenc





Barabás A. Tünde – Gyurkó Szilvia – Virág György

Média és igazságszolgáltatás

A médiában megjelenõ agresszió mértékének, brutalitásának, az erre va-

ló érzékenységnek, illetõleg a „média-agresszió” hatásának tanulmányo-

zása és értékelése jelentõs vizsgálódási terepe a lélektani, a szociológiai

és a médiakutatásnak egyaránt. A Legfõbb Ügyészség kezdeményezé-

sére a média és az igazságszolgáltatás kapcsolatának gyakorlati megva-

lósulását illetõen többirányú elemzést folytattunk 2005-ben. Egyfelõl egy

meghatározott idõszakban a nyomtatott és az elektronikus média rele-

váns anyagainak teljes körû vizsgálatát, másfelõl néhány jelentõsebb,

nagy médiavisszhangot kiváltó bûnügy hosszmetszeti médiaelemzését

végeztük el. Jelen tanulmány az empirikus kutatás eredményeinek rövid

összegzése.

A bûnügyi tájékoztatás része az agresszió és a kriminális deviancia

médiamegjelenítésének – a büntetõ igazságszolgáltatás mûködé-

sét bemutató tudósítások a média által közvetített „krimi” – sajátos

elemei. A rendõrségi hírek mondják el, hogy mi történt/történik a vi-

lágban, továbbá (nyilvános büntetések hiányában) elsõsorban a

„nonfiction” médiahírek közvetítik azt az okulást is a társadalom tag-

jai számára, hogy a bûn nem következmények nélküli. A bûnelkö-

vetésrõl, a jogszolgáltatás mûködésérõl hírt adó beszámolók és

programok bekerültek abba a csoportba, ahová a kiemelkedõ sze-

mélyiségek halála és temetése, a természeti katasztrófák, vagy a

nagypolitika rendkívüli történései is tartoznak. Vagyis részévé vál-

tak azoknak a médiaeseményeknek, amelyeket „mindenkinek látni

kell”, és amelyek funkciója – a mind szélesebb körû és hisztériku-

sabb fogyasztásra ösztönzés mellett – az egyre fragmentáltabb és

egyre jobban elidegenülõ közösségek egységesítése és közös vá-

laszra mozgósítása.
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A bûnügyi tájékoztatás hírgyártási kapcsolatrendszerében az

igazságszolgáltatás alapvetõen a hír forrása, a média pedig az infor-

mációt közvetíti a publikumnak. A kapcsolat sajátossága, hogy az

igazságszolgáltatási rendszer elemei nem csupán szolgáltatják az

információt, de egyben szereplõi is a hírnek. Az informátor tehát ma-

gáról is beszél. A hírforrás és a közvetítõ egymásrautaltsága nyilván-

való, és érdekeik részben közösek: az igazságszolgáltatás folyama-

tában részt vevõk tájékoztatni szeretnék a nyilvánosságot, a médium

pedig megszerezni és közölni az információt. Ám egyúttal érdekel-

lentét is feszül közöttük. Mivel az igazságszolgáltatás résztvevõje

nem egyszerû hírkibocsátó, hanem részese is a hírnek, ezért érde-

kelt abban, hogyan, milyen megvilágításban és szelekciókkal jelenik

meg ez a hír, míg a médium mint a hírverseny résztvevõje, fõleg az

elsõbbségi és kizárólagos információszerzés lehetõségében érde-

kelt. További különbség, hogy az igazságszolgáltatás mint hírforrás

számára – legalábbis elvileg – elsõsorban a pontosság, a hitelesség

és a szakszerûség a fontos, míg a média számára a gyorsaság, az

érdekesség és a „fogyaszthatóság” az elsõdleges.

Naiv elvárásként feltételezhetõ lenne, hogy a bûnügyi hírek egy-

szerûen tudósítanak a bûnesetek tényeirõl, továbbá, hogy hûen

tükrözik a bûnözés egészét. Jól tudjuk, hogy ez nincs így. Már a jog-

alkalmazás által nyújtott információ is szelektált (nem lehet vala-

mennyi büntetõügyrõl tájékoztatni, illetve minden tájékoztatásban

ugyanazon mélységû információt szolgáltatni), ám ezt az – optimá-

lis esetben – pontos, hiteles és szakszerû információt a médiumok

tovább szelektálják és egyszerûsítik. A médiavizsgálatok azt jelzik,

hogy a bûnügyi hírek a bûn valóságától és a bûnügyi statisztikák

adataitól is eltérõ mintázatokat jelenítenek meg. Így a média, a köz-

helyekkel ellentétben, nem „ablak a valóságra”, és nem is a „való

életet” reflektáló tükör. Jewkes szerint pontosabb, ha a médiát olyan

prizmaként fogjuk fel, amely „a tükrözött világképet finoman átfor-

gatja és torzítja”1. A médiában tehát nem a valóság, csupán annak

egy verziója jelenik meg. Ez a valóságváltozat kulturálisan megha-

1 Yvonne Jewkes: Media and Crime. Sage Publ., 2004, p. 37.
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tározott, és tartalmát alapvetõen két tényezõ befolyásolja. A hírszer-

vezetekben zajló hírtermelési folyamatok és a hírkészítés szerkeze-

ti jellemzõi alkotják a „médiavalóságot” formáló tényezõk egyik cso-

portját. Ezek jelentõs hatással vannak a bûnrõl, a bûnözõkrõl és a

büntetõ igazságszolgáltatásról a közönség számára közvetített kép-

zetekre. A befolyásoló tényezõk másik csoportja az újságírók, mé-

diaszakemberek feltevései a közönségrõl, annak igényeirõl, ízlésé-

rõl, érdeklõdésérõl, preferenciáiról stb.2

A szelekció és az egyszerûsítés tehát szükségszerû és elkerül-

hetetlen, ezért létezésük és mûködésük önmagában nem kérhetõ

számon a médiumokon. Lényegesek viszont a szelekciós szem-

pontok, elvek és módszerek, valamint a leegyszerûsítés helye, mér-

téke és módja. A publikum ugyanis azt (és jellemzõen csak azt) a

világot látja, ismeri, amit a média számára közvetít. A legtöbb em-

bernek nincs közvetlen személyes tapasztalata errõl, vagy ha van,

az – a bûnözés egészét tekintve – többnyire elenyészõ mennyisé-

gû, és semmiképpen nem „reprezentatív”, számukra tehát a bûnö-

zésrõl a média által közvetített szelektált és szimplifikált kép a „va-

ló világ”.

A kutatás tárgyaA kutatás tárgyaA kutatás tárgyaA kutatás tárgya

Az OKRI Média és igazságszolgáltatás címû kutatása a Legfõbb

Ügyészség kezdeményezésére indult. Célja elsõsorban a média és

az igazságszolgáltatás kapcsolata egy speciális részének, a tájé-

koztatás normatív környezetének vizsgálata volt.

A média és az igazságszolgáltatás kapcsolatának gyakorlati meg-

valósulását illetõen többirányú médiaelemzést terveztünk.3 Egyfelõl

egy meghatározott idõszakban a nyomtatott és az elektronikus mé-

dia releváns anyagainak teljes körû vizsgálatát, másfelõl néhány je-

lentõsebb, nagy médiavisszhangot kiváltó bûnügy hosszmetszeti

2 Uo.
3 A kutatásban részt vettek: Antal Szilvia, Barabás A. Tünde, Dunavölgyi

Szilveszter, Gyurkó Szilvia, Kiss Anna, Ligeti Miklós, Virág György, Windt
Szandra.



médiaelemzését, továbbá egy az elmúlt idõszakban jelentõs mé-

diafigyelmet kapott jogalkalmazó közjogi méltósághoz, a legfõbb

ügyészhez intézett interpellációk sajtóreprezentációjának az értéke-

lését. Az empirikus vizsgálat az Observer által a Legfõbb Ügyész-

ség számára végzett médiafigyelés anyagát dolgozta fel.

A három egymást követõ év (2002, 2003 és 2004) áprilisában

megjelent 2072 hír elemzésébõl az alábbi következtetéseket von-

tuk le:

a) A vizsgált médiaanyagokban a bûnügyek és az igazságszolgáltatási

rendszer megjelenítése súlyosan átpolitizált. A bûnügyekrõl való tudó-

sítás jelentõs helyet, szerepet kap a politikai napilapokban, illetve jelen-

tõs a politikai napilapok szerepe, aránya a bûnügyi tájékoztatásban. A

belpolitika és a bûn világának hírei gyakorta szerepelnek együtt, a po-

litikusok sokszor jelennek meg bûnügyi tudósítások hírforrásaként,

akár mint aktív adatszolgáltatók (nyilatkozat, interjú), akár passzív for-

rásként (hivatkoznak a politikusra, korábbi álláspontjára, véleményére).

Ez a jellemzõ egyrészt a belpolitika és a bûnelkövetés keveredését jel-

zi, vagy sugallja. Másrészt – a politika érdekkötöttsége, elfogultsága, in-

dulattelítettsége következtében – fokozza a bûnügyi tudósítások szak-

szerûtlenségét, a hozzá nem értésbõl adódó torzítást és a demagógiát.

A bûnügyi tájékoztatás átpolitizáltsága azt a benyomást kelti, azt üzeni,

hogy magát az igazságszolgáltatást is befolyásolja/befolyásolhatja a

politika – amely megítélés egyébként vélhetõleg egyre markánsabb a

közvélekedésben. Elgondolkodtató, bár nem meglepõ, hogy a politiká-

nak az a mindent átható jelenléte, amely az elmúlt évtized hazai köz-

életét jellemzi, a bûnügyi tudósításokat sem hagyta érintetlenül. Más-

képpen fogalmazva: azt tapasztaljuk, hogy a társadalom egészére

jellemzõ viszonyok, a társadalom egésze számára közvetített üzenetek

egy parciális területrõl, a büntetõ igazságszolgáltatásról teremtett világ-

képbe is beépülnek. Mondhatjuk, hogy mindez – legalábbis részben –

annak a következménye, hogy a politika a büntetõjog körébe tartozó

tematikát is bevonta a pártcsatározások eszköztárába. Más értelmezés-

ben azt feltételezhetjük, hogy ugyanaz a világkép, szemlélet vagy gon-

dolkodásmód-mintázat kultiválódik a tájékoztatás minden szférájában –

14
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így a bûnügyi tudósításokban is –, amelyet a hatalom általában prefe-

rál, közvetít és erõsít.4

b) A tudósítások között a leggyakoribb az élet elleni erõszakos bûncselek-

ményekrõl hírt adó beszámoló, bár a vártnál kisebb arányban (19%). Sõt a

várakozásokkal ellentétben a vagyon elleni (16%) és a gazdasági (12%) bûn-

cselekményekrõl szóló tudósítások együttesen ennél nagyobb arányban

voltak jelen. Ez a jellemzõ feltételezhetõen összefügg a bûnügyi tájékoz-

tatás elõbbiekben írt átpolitizáltságával, a belpolitikai és a bûnelkövetés-

rõl szóló hírek keveredésével.

c) A média érdeklõdése, érdekeltsége a büntetõeljárás elsõ szakaszában

a legintenzívebb. A bûnügyi tájékoztatást az elkövetésrõl szóló hírek és

a nyomozati szakból származó tudósítások dominanciája jellemzi. 

d) Az elemzett médiaanyagokban a hír valódi forrása gyakorta (a tudósí-

tások több mint felében) rejtve marad; 38%-ban egyáltalán nem megál-

lapítható, 20%-ban pedig a lakonikus „munkatársunktól” megjelölést tar-

talmazza.

e) A bûnügyi tájékoztatás stílusa jellegzetesen rövid, tömör.

f) A vizsgált tudósításokban a személyiségi jogok respektusa és védel-

me esetleges.

g) Az igazságszolgáltatási szervek közül a rendõrség szerepel leggyakrab-

ban a hírekben (33%), azt követi az ügyészség (25%), majd a bíróság (19%). 

A vizsgált idõszak bûnügyi tájékoztatását tehát az erõs átpolitizált-

ság jellemzi. A bûnügyi hírek olyan szelekciós mechanizmus mûkö-

dését tükrözik, amely a súlyos élet elleni és a vagyoni/gazdasági

bûncselekmények túlsúlyát eredményezi. A strukturális sajátosság,

a rövid, szûkszavú tudósítás az információk behatárolt körének to-

vábbítását teszi csak lehetõvé. A hírforrás rejtettsége és a szemé-

lyiségi jogok esetleges figyelembevétele talán a korábbi rendszer

jellemzõ mûködésének öröksége, míg a pártpolitika tobzódása az

új idõk hírnöke.

4 Ezt a megfigyelést már egy korai médiavizsgálat is leírta az akkori viszo-
nyok (antidemokratikus gondolkodásmód-mintázat) vonatkozásában.
Virág György: Bûn és bûnhõdés a sajtóban. Jel-Kép, 1982/3., 26–37. o.
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Az empirikus vizsgálat során kiválasztottunk két olyan büntetõügyet,

amelyet (különbözõ okokból) a média kitüntetett figyelme kísért a

cselekmény elkövetésétõl a jogerõs döntés meghozataláig: a Simek

Kitti és az Engel László ellen indult büntetõeljárást. A tudósítások

szisztematikus elemzése, a média és igazságszolgáltatás kapcsola-

tának hosszmetszeti vizsgálata segítségével a következõ kérdések-

re kerestünk választ:

– melyek az elsõ tudósítások jellemzõi az egyes médiumok sze-

rint,

– kiegyenlített-e a média érdeklõdése az eljárás folyamán, vagy

vannak preferált igazságszolgáltatási szakaszok, s ha igen,

melyek a kiemelt pontok,

– melyek az igazságszolgáltatási szervezetek megjelenésének

jellemzõi az egyes szakaszokban,

– hogyan változnak a tudósítások tartalmi elemei és részletezett-

ségük a büntetõeljárás során,

– mi iránt érdeklõdik a média, és milyen „igényeket tud kiszolgál-

ni” az igazságszolgáltatás, illetve a hiányzó információt, adato-

kat honnan „pótolják” az újságírók,

– a személyiségi jogok érvényesülése/érvényesítése,

– az ügy „végigkövetésének” jellemzõi,

– az ügy kontextuális kerete, a családon belüli erõszak média-

megjelenése/megjelenítése.

A vizsgálat tanulságait a következõkben tekintjük át.

A Simek Kitti-ügyA Simek Kitti-ügyA Simek Kitti-ügyA Simek Kitti-ügy

2002. augusztus 31-én a 14 éves Simek Kitti fejbe lövi alvó nevelõ-

apját, aki korábban rendszeresen bántalmazta õt és családját. Az el-

sõ tudósítás öt nappal késõbb, egy országos bulvárlapban jelenik
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meg, Kitti nem bírta tovább a nevelõapja terrorját – Fogta a pisztolyt

és lõtt címmel. Az ügy azóta is rendszeresen szerepel a híradások-

ban hivatkozási pontként, emblematikus esetként, könyv is megje-

lent az esetrõl, illetve az elkövetõrõl5, de a szoros értelemben vett

igazságszolgáltatási relevanciájú utolsó híradás idõpontja 2005. ja-

nuár 20., címe pedig A köztársasági elnök kegyelembõl felfüggesz-

tette Simek Kitti büntetésének végrehajtását.

A vizsgálat tárgya az a 99 újságcikk, elektronikusmédia-hír és tu-

dósítás, ami e két idõpont között az ügyrõl megjelent.

A Simek Kitti-ügyben az elsõ tudósítás (a Legfõbb Ügyészség ál-

tal rendelkezésünkre bocsátott minta szerint) a Blikk szeptember 4-i

számában jelent meg, az ügy kiderülését követõ napon. Az elsõ tu-

dósításból megtudhattuk:

– a bûncselekmény elkövetési helyét: Tótújfalu;

– az elkövetõ nevét, életkorát: Simek Kitti (14);

– a sértett az áldozat a nevelõapja volt;

– az elkövetés módját és motivációját: a sértett rendszeresen

bántalmazta az elkövetõt és anyját, Simek Zoltánnét: „Szexuá-

lisan is zaklatott. Verte az egész családot. Aludt, s valami bekat-

tant. Ott volt a pisztoly, fogtam és lelõttem. Akkor nem gondol-

kodtam, csak utána. Úristen, most mit csináljunk – ismerte be

tettét a Blikknek is a gyereklány.”;

– az igazságszolgáltatási oldalról elsõként az érintett megyei

rendõr-fõkapitányság bûnügyi igazgatója nyilatkozott, aki el-

mondta: „a kivégzett férfi fajgyûlölõ és fegyvermániás volt”, va-

lamint hogy „… [Simek Kittit] a rendõrség gyanúsítottként hall-

gatta ki, és szabadon engedte”;

– elsõdleges szakértõi véleményt (név nélkül): „mivel a kislány

betöltötte a 14. életévét, a jogszabályok értelmében büntethetõ,

ám maximum 10 évet kaphat”.

5 Morvai Krisztina – Simek Kitti: Kitti. Rettegés és erõszak – otthon. Rejtjel
Kiadó, Budapest, 2005



Az elsõ nem bulvár tudósítás a Magyar Hírlap szeptember 5-i szá-

mában jelent meg, Egyetlen lövéssel gyilkolta meg nevelõapját –

Hazatért beteg édesanyjához a 8. osztályos gyanúsított. Szabadlá-

bon védekezhet a kislány címmel. Ebbõl a tudósításból megtudhat-

tuk ugyanezeket az adatokat, az elkövetõ teljes nevével, korával, la-

kóhelyének megjelölésével, az elkövetés részleteivel, valamint a

korábbi bántalmazásokat tényként kezelve. Új információként jele-

nik meg, hogy a rendõrségnek, valamint a gyermekvédelmi ellátó-

rendszernek tudomása volt a bántalmazásokról, illetve hogy a lány

magántanuló volt (az oktatási intézmény igazgatójának, a gyámhi-

vatal vezetõjének, valamint a megyei rendõr-fõkapitányság szóvi-

võjének álláspontja szerepel a tudósításban). „…a gyámhivatal

munkatársai jártak a helyszínen korábban, nem tettek semmit, és fel-

háborítónak tartják, hogy a sajtó õket hibáztatja azért, hogy Simek

Kitti álmában fejbe lõtte a nevelõapját, miközben az állami hivatalok

is csak tehetetlen szemlélõi voltak az eseményeknek.” „A megyei

rendõr-fõkapitányság szóvivõje elmondta: adataik szerint a gyermek

nevelõapja rendszeresen bántalmazta a család minden tagját.”

Az elsõ önálló kommentár, elemzés a bulvársajtóban jelent

meg, A bátor Kitti címmel, ugyanezen a napon, egy újságírótól, aki

az ügy kapcsán elsõsorban az ellátórendszer és a rendõrség fele-

lõsségét firtatta: „Vétkesek közt cinkos, aki néma […] Vajon ebben az

esetben a túl sok cinkos között nem kellene legalább egy vétkest is

keresni? Nem Simek Kittire gondoltam.” Szakértõi, szakmai kommen-

tárok, az eset hátterét és általános érvényû jellemzõit vizsgáló cik-

kek az ezt követõ napokban valamennyi országos napilapban meg-

jelentek: Hetente halálra vernek egy asszonyt volt a címe a Magyar

Hírlap hírének, amelyben a Nõk a Nõkért az Erõszak Ellen Egyesü-

let Miért tûrik el a nõk az erõszakot? brosúrájának anyaga is szere-

pelt. Kiszolgáltatott nõk és gyerekek címmel írt a családon belüli

erõszak jelenségérõl az eset kapcsán a Népszabadság. A férfiak üt-

nek, az asszonyok tûrik – A második pofon címmel a Magyar Nem-

zet is azt kutatta cikkében, hogy ki az igazi bûnös és ki az áldozat

a Simek Kitti-ügyben, és részletes összeállítást közöl az elmúlt 10

évben emberölés miatt elítélt fiatalkorú elkövetõkrõl.
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Az ügy során mindvégig jellemzõ volt, hogy az eljárás alá vont

személyek (Simek Kitti és édesanyja) rendszeresen nyilatkoztak, in-

terjúkat adtak, arcmásuk, házuk bedeszkázott ablakai, vagy a kis-

lány munkahelyének számító kocsma elsõ perctõl a hírek elmarad-

hatatlan kellékének számított. Tíz nappal az ügy kiderülése után a

Magyar Nemzet egyik kolumnistája így írt: „…rohamozzák a tizen-

négy éves, tótújfalui Simek Kittit a bulvárlapok és a kereskedelmi té-

vék újságírói. Néhány napja még maga Lakat T. Károly is hosszasan

elbeszélgetett a kislánnyal és a mamájával a Nap-kelte stúdiójában.

Faggatta, mit érzett akkor, és tényleg újra meghúzná-e a ravaszt. Az

augusztus végén nevelõapja gyilkosává vált leányka minden kérdé-

sére válaszolt. Sztárt csinálnak ebbõl a Kittibõl. Az lesz az igazi bün-

tetése, bárhogy ítél is majd a bíróság.”

Nincs olyan médium, amely ne tájékoztatott volna a Simek Kitti-

ügyrõl. Mintánkban az országos napilapok túlsúlya mellett az elektro-

nikus médiumok kiegyensúlyozott részvétele volt jellemzõ (táblázat).

Gyakorlatilag nem volt olyan országos írott, illetve elektronikus mé-

dium, amelyben ne nyilatkozott volna Kitti és/vagy az édesanyja.

Ezek közül az interjúk közül a legnagyobb visszhangot a Nap-kelté-

ben Lakat T. Károly által készített riport, valamint a TV2 Aktív címû

mûsorában elhangzott beszélgetés váltotta ki, amelynek kapcsán

az ORTT is vizsgálatot indított. Részlet az állásfoglalásból: „A mû-

sorszolgáltatók azáltal, hogy Kittirõl és családjáról szóbeszéden ala-

puló, hitelt érdemlõ bizonyítékokkal alá nem támasztott téves, fél-, il-

letve álinformációkat közöltek, hozzájárultak ahhoz, hogy a nézõk,

illetve az érintettek közvetlen környezete nem helytálló következteté-

Megjelenés helye (N = 99)Megjelenés helye (N = 99)Megjelenés helye (N = 99)Megjelenés helye (N = 99)

országos, politikai napilap 43%

országos bulvár napilap 18%

tematikus hetilap (például HVG) 3%

közszolgálati elektronikus média 15%

kereskedelmi elektronikus média 12%

internetes médium 9%



seket vonjon le a kislány és családja jellemére vonatkozóan. Ezáltal

tehát nagymértékben sértették a kiskorú és hozzátartozói becsületét,

jó hírnevét […] a mûsorvezetõ arra a bulvárlapokban felröppent hír-

re alapozva, miszerint a szakértõi vizsgálatok során nem találták

meg a fegyveren a kislány ujjlenyomatát, arról faggatta Kittit, hogy

mi lehet ennek az oka, illetõleg a kislány bizonytalanságát látva a

saját verzióját próbálta a riportalany szájába adni […] amikor a kis-

lánnyal, illetõleg édesanyjával készített riport után büntetõjogászok

és kriminálpszichológusok beszélgettek az ügyrõl és annak lehetsé-

ges kimenetelérõl, következményeirõl a témával kapcsolatban el-

hangzott feltevések, hipotézisek további felesleges félelmeket éb-

reszthettek…”

Az ügy médiamegjelenésének másik alapvetõ jellemvonása

volt, hogy a társadalmi vonatkozások kiemelt hangsúlyt kaptak. A

családon belüli erõszak, a gyermekbántalmazás problémája, a

gyermekvédelmi jelzõrendszer és a rendõrség, igazságszolgáltatá-

si szervek felelõsségének kérdése az ügy állandó keretévé vált. A

még gyermek elkövetõvel a különös kegyetlenséggel elkövetett

emberölés hátterében álló többévi szenvedés kiváltotta elkesere-

déssel, a gyógyíthatatlan beteg anya küzdelmeivel a média köny-

nyen tudott azonosulni, és az ügy így emblematikus esetté vált, a

családon belüli erõszak elleni hatékony állami (jogi) fellépést sürge-

tõk örök viszonyítási pontjává.

A sajtó érdeklõdése az ügy kirobbanásakor, a nyomozati szak-

hoz köthetõen (2002 szeptemberében) volt a legnagyobb. Ebben

az idõszakban folyamatosan, egyre több adalékkal bõvült az ügy

megismerhetõ részleteinek köre (az áldozatot Sauerwald Vilmos-

nak hívták, Kitti tanulmányi átlaga 2,2 volt, „nem volt ujjnyom a gyil-

kos fegyveren” stb.), illetve részletes elemzések, vélemények láttak

napvilágot a családon belüli erõszak jelenlegi és de lege ferenda

szabályozásáról: „Morvai Krisztina büntetõjogász szerint – a maffia-

törvény mintájára – külön jogszabályt kellene alkotni a családon be-

lüli erõszakos bûncselekményekrõl…”; „A Habeas Corpus jogvédõ

szervezet levelet írt a legfõbb ügyésznek, amiben azt kéri Polt Péter-

tõl, hogy hivatalból nyújtson be kegyelem iránti elõterjesztést a köz-
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társasági elnökhöz.”; „Csendes László alezredes, az ORFK bûnmeg-

elõzési osztályának vezetõje úgy véli, nem megoldás, ha kivonják a

bántalmazót a családból, mert csak korlátozott ideig tehetik, és visz-

szatérésekor folytatódik az erõszak…” stb.

Ebben az idõszakban gyakorlatilag nem lehetett olyan hírt talál-

ni, amelyben ne jelent volna meg a családon belüli erõszak is mint

önálló probléma.

Ezt követõen az elsõfokú ítéletrõl (2003. szeptember) már csak

harmadannyi hír tájékoztatott. Érdekesség, hogy az egy évvel ko-

rábbi tudósításokhoz képest kevésbé jelenik meg a családon belüli

erõszak mint társadalmi probléma, Simek Kitti neve több lapban is

„Kitty”-re változott, és hogy az elkövetõ ártatlanságának hangoztatá-

sával szemben megerõsödtek a bûnösségét hangsúlyozó híradások:

„Én életfogytiglant adnék neki, mégiscsak megöltek egy embert” (Nép-

szava, 2003. szeptember 6.). Az igazságszolgáltatási szervek alul-

reprezentáltak voltak ebben az eljárási szakaszban, még a bíróság

is csak közlemény útján tájékoztatatta az újságírókat. Vélemény, állás-

pont csak a védelem, illetve az eljárás alá vont személyek részérõl

szerepelt a hírekben. A vádlottak – rövidebb terjedelemben ugyan,

mint a nyomozati szakban, de – továbbra is rendszeresen nyilatkoz-

tak a médiumoknak.

Fél évvel késõbb a másodfokú ítéletrõl már többen és többet be-

széltek, ami talán annak is köszönhetõ, hogy a bíróság súlyosbította

az elsõ fokon kiszabott húszhónapnyi fogházbüntetést, és letöltendõ,

két év két hónap szabadságvesztésre ítélte Simek Kittit. A szalagcí-

mek: Súlyosbították Simek Kitti ítéletét; Börtönbe vonul Simek Kitti; Kit-

tinek börtönben kell szülnie; Letöltendõ börtönbüntetést kapott S. Kit-

ti. Az ítélethozatalról szóló hírek kivétel nélkül csak a büntetõügyre

koncentráltak, terjedelmük rövidebb volt, mint a korábbi szakaszok

tudósításaié, és – érthetõ módon – az igazságszolgáltatás szervei

közül a bíróság nyilatkozati dominanciája érvényesült. Az ítélet ren-

delkezõ részébõl több orgánum is részleteket közölt.

Az ítélethozatal után, különösen a kegyelmi kérvény benyújtását

követõen (2004. január) azonban a elõbbi arány megfordult, és a

konkrét ügytõl elvonatkoztatva, a családon belüli erõszak problé-



májára koncentrált a legtöbb híradás: Szakértõk vitatják a Simek-

ítéletet; Üzenet a társadalomnak stb., illetve a köztársasági elnöki ke-

gyelem gyakorlatát, jellemzõit, statisztikáit elemezték részletesen a

médiumok: Mádlhoz fordul Simek Kitty; Kegyelmi kérvényt nyújtott

be Simek Kitti; Az elmúlt években nyilvánosságra került kegyelmi

ügyek; Tíz év alatt 453 kegyelmi kérvényt fogadtak el stb.

A média érdeklõdése a kegyelmi döntés idején magasabb volt,

mint az elsõfokú (enyhébb, felfüggesztett szabadságvesztés-bünte-

tés tartalmú) ítélet meghozatalakor, de alacsonyabb, mint a jogerõs

döntés idején. Két és fél évvel a bûncselekmény elkövetése után,

2005 januárjában, 20 híradás szólt arról, hogy Mádl kegyelmet adott

Simek Kittinek. 

Az ügy utolsó szakaszában a bulvársajtó is mértékletesen, távol-

ságtartással tudósított, az olvasók (vélt vagy valós) szenzációigé-

nyét leginkább a fõcímekben használt kifejezésekkel igyekeztek ki-

elégíteni: Kegyelem az apagyilkos kislánynak; Nem vonul börtönbe

a kamasz. A tájékoztatások szakszerûsége vonatkozásában nem,

de a tárgyszerûség tekintetében a hírek minõsége javult a büntetõ-

eljárás késõbbi szakaszaiban. Ehhez persze az is hozzátartozik,

hogy a nyomozás idején, különösen az annak kezdetén született tu-

dósítások, hírek riasztó részletességgel tárgyalták a cselekményt,

az elõzményeket, az elkövetõ és a sértett családi életét.

Az igazságszolgáltatási szervek részvétele a híradásokban egyér-

telmûen a büntetõeljárási szakaszokhoz kötött. A nyomozati szakban

a rendõrség dominanciája érvényesült, az ügyészség a hírek egyötö-

dében kapott szerepet. Az elsõ- és másodfokú ítéletekrõl szóló hírek-

ben érthetõ módon a bíróság volt felülreprezentált. A védelem képvi-

selõinek aktív és passzív (csak hivatkoznak rá) megnyilvánulásai,

miként az eljárás alá vont személyek nyilatkozatai is az eljárás vala-

mennyi szakaszában jellemzõk voltak. További jellemzõje volt a

Simek Kitti-ügynek, hogy az igazságszolgáltatási szervek a vizsgált hí-

reknek kevesebb mint 40%-ában jelentek meg (megállapítható módon)

a hír forrásaként. Ehhez hozzátartozik, hogy álláspontjukat, vélemé-

nyüket a hírek 75%-ában fejtették ki az igazságszolgáltatási szervek

képviselõi (jellemzõ módon szóvivõ, illetve közlemény útján).
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A Simek Kitti-ügyrõl megjelent hírek, tudósítások kapcsán is fon-

tos kiemelni a vizsgált minta hiányosságaival (például a helyi orgánu-

mok teljes hiánya) kapcsolatos és a korábbiakban már részletesen

elemzett kutatási korlátokat. Ezzel együtt a 99 hír vizsgálata megerõ-

sítette a kutatás elsõ fázisának több megállapítását is, így például,

hogy a médiaérdeklõdés a büntetõeljárás elsõ szakaszában a legma-

gasabb, és hogy a személyiségi jogi, sajtóetikai elvek érvényesülésé-

nek nem a büntetõjogi tudósítások az elsõdleges területei.

Az ügy sajátosságai az említetteken túlmenõen a következõk: 

– az eljárásban részt vevõ személyek (terhelt, tanúk stb.) szemé-

lyiségi jogait, a sértett esetén a kegyeleti jogokat, valamint a

hozzátartozók, a lakókörnyezetben élõk magánélethez való jo-

gait az egyes sajtóorgánumok és különösen az elektronikus

média az ügy során több ízben, súlyosan megsértette;

– az ügyben éles kritika érte a sajtó és a közvélemény részérõl a

rendõrség bûnmegelõzési (tudtak a terhelt és családja nehéz

helyzetérõl, de nem tettek semmit), az ügyészség vádemelési

(a Habeas Corpus Munkacsoport beadványa a legfõbb ügyész-

hez a vád elejtésére), a bíróság ítélkezési (a másodfokú, letöl-

tendõ szabadságvesztés-büntetés miatt) és az érintett kormány-

zati szervek jogalkotási munkáját (a távol tartási rendelkezés és

a családon belüli erõszak szankcionálása szükséges);

– a terhelt, védõje és családja rendszeresen nyilatkozott, kifejtette

véleményét az ügyrõl (fõként az elektronikus) médiában, a köz-

vélemény az elkövetés pillanatától kiállt az elkövetõ és a család-

ja mellett, és így az igazságszolgáltatási szervek az eljárás során

mindvégig „defenzívában” voltak, „igazságtalannak” tûnt fel mind

a nyomozás, mind a vád, mind pedig az elsõfokú határozat.

Az Engel Zoltán-ügyAz Engel Zoltán-ügyAz Engel Zoltán-ügyAz Engel Zoltán-ügy

A történet sokak által ismert: 2003. május 13-án, hajnalban, Pesthi-

degkúton, a 41 éves Engel Zoltán megbújik egy ház fészerében,

amely egyébként egy ismert harmonikamûvész, Tabányi Mihály tu-



lajdona. A rendõrök bizonyos információk alapján (amelyekrõl ké-

sõbb egyértelmûen kiderül, hogy titkos információgyûjtésbõl szár-

maznak) a helyszínre érkeznek (miközben a kommandósok, akik

egy más helyszínen várták Engelt, visszatérnek állomáshelyükre).

A terület biztosítása során Borsos József rendõr százados és kollé-

ganõje „belefutnak” Engelbe, aki elõször megadást színlel, majd a

fészerbõl kitörve, hangtompítós fegyverét használva azonnal tüzel-

ni kezd. Ennek során Borsos József, aki a többi helyszínen tartóz-

kodó rendõrhöz hasonlóan nem visel golyóálló mellényt, halálosan

megsebesül, de még így is igen súlyosan meglövi Engelt, akit azután

könnyen elfognak. Borsos Józsefet a belügyminiszter hõsi halottá

nyilvánítja, és posztumusz alezredessé lépteti elõ.

Engelrõl tudható, hogy többszörösen büntetett elõéletû, a záloghá-

zi rablássorozat kapcsán összefüggésbe hozható személye Farkas

Róberttel, akinek neve a móri bankrablás elkövetõjeként merült fel.

Az elsõ szakaszAz elsõ szakaszAz elsõ szakaszAz elsõ szakasz

Az elsõ megjelenésektõl a temetésig – 2003. május

Az ügy mindenhol címlapsztoriként jelentkezik, a legtöbb hír forrá-

sa az ügyben tartott rendõrségi sajtótájékoztató. A cikkek, amelyek

a négy vezetõ napilapban láttak napvilágot, nagyjából hasonló

hangsúllyal és terjedelemben foglalkoztak az esettel.

A Népszabadság cikke tartalmazza a tényszerû esetleírást, a

megölt rendõr fényképét és életrajzát, a rendõrök elleni erõszak ala-

kulásának adatait. Idézi Garamvölgyi Lászlót (ORFK), Borbély Zol-

tánt (Legfõbb Ügyészség), és szakértõként Korinek Lászlót is (az

erõszakról). A tudósítás utal Farkasra és Mórra. A cikk a bûnesetben

problémaként kezeli, hogy Borsos József a többiekhez hasonlóan

nem viselt golyóálló mellényt, aminek okát Garamvölgyi László

kommentárjában magyarázni igyekszik, valamint „névtelen” szakér-

tõ véleményét a hiányos mellényellátottságról. A rendõrség egyéb

magyarázatát az esetrõl nem kommentálja. Más értékelés vagy vé-

lemény nem volt az ügyben. A cikk alapvetõen korrekt és ténysze-

rû, aggályosnak látszik, hogy minden adat, név egyértelmû benne:
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a tettes, az áldozat, a tervezett bûntény pontos helyszíne és sértett-

je. Ez azonban a nap folyamán a többi vezetõ napilapban is hason-

lóan alakul.

A Magyar Nemzet tudósítása esetleírással kezdõdik. Idézi Ga-

ramvölgyi Lászlót, Borbély Zoltánt, Turi Andrást, Salgó Lászlót és

szakértõként Korinek Lászlót is (az erõszakról). Szintén utal Farkas-

ra és Mórra, valamint szól arról, hogy az eljárásba bekapcsolódik a

Központi Ügyészségi Nyomozó Hivatal, a bûncselekmény jellege

miatt. A hiányzó mellény itt is szóba kerül, amire Garamvölgyi Lász-

ló válaszol, és indoklásában kiemeli a rendõri fellépés gyorsaságát,

és hogy az akcióban emberélet megóvásáról volt szó. Más véle-

ményt nem tartalmaz a tudósítás, ami egyebekben alapvetõen kor-

rekt és tényszerû. Minden adat, név egyértelmû benne: a tettes, az

áldozat, a tervezett bûntény pontos helyszíne és sértettje.

A Magyar Hírlap tudósításának címébõl is kiderül, hogy valami

mást akar, mint a többiek. A kritikát emeli elõre a mellény hiányá-

ról, ami a rendõrhalált okozhatta. Idézõjelbe tett szakmailag kifogás-

talan akcióról beszél. Ennek cáfolatául közli Garamvölgyi László

nyilatkozatát. Ezután következik a korábbi ilyen jellegû támadások

áttekintése, és csak ezt követi a részletes esetleírás. Idézi még

Salgó Lászlót az MTV Híradóból. A cikk szintén utal Farkasra és

Mórra, valamint szól arról, hogy az eljárásba bekapcsolódik a Köz-

ponti Ügyészségi Nyomozó Hivatal, a bûncselekmény jellege miatt.

A cikk alapvetõen tényszerû, bár kissé manipulatív. Egyértelmû

benne a tettes, az áldozat, a tervezett bûntény pontos helyszíne és

sértettje.

A Népszava tudósítása esetleírással indít, de hamar szóba kerül

a mellény hiánya. Borbély Zoltán, Garamvölgyi László és Turi András

nyilatkozik a cikkben, ami részletesen szól Borsos József családjá-

ról. Név szerint említi feleségét és fiait, végül következik a korábbi

ilyen jellegû támadások áttekintése. A korábbiakhoz hasonlóan, a

cikk utal Farkasra és Mórra, valamint szól arról, hogy az eljárásba

bekapcsolódik a Központi Ügyészségi Nyomozó Hivatal, a bûncse-

lekmény jellege miatt. A hiányzó mellény miatt (nem erõs) kritikai

észrevételeket fogalmaz meg az újságíró. A cikk tényszerû. Egyér-



telmû benne a tettes, az áldozat, a tervezett bûntény pontos hely-

színe és sértettje. Emellett az áldozat családjáról is adatokat szivá-

rogtat ki.

A négy jelentõsebb napilap tehát nagyjából hasonló tematika

szerint dolgozza fel az esetet. Mérsékelten kritikus a hangvételük a

nem hordott mellény miatt. Alapvetõen elfogadják a rendõrség vá-

laszát arra a kérdésre, hogy miért nem a kommandósok szálltak ki

a helyszínre. A szereplõk neve mindenhol a kezdetektõl egyértel-

mûen szerepel.

A Mai Nap az Observer-figyelés alapján rövid, egyhasábos cikk-

ben számol be a történtekrõl, elsõsorban a móri kapcsolatra kon-

centrálva. Vagy lemaradt a megfigyelés során még valami, vagy ez

a lesilányabb és legértéktelenebb cikk az összes elsõ megjelenés

közül, visszatükrözve írója teljes szakszerûtlenségét. A tudósítás az

áldozatra koncentrál, az esetleírást is ehhez igazítja. Idézi Borbély

Zoltánt, valamint megjelenik a „be nem azonosított idõs férfi”, aki

nyilván a hírneves harmonikamûvész, név nélkül. Emellett név nél-

kül állítólagos fia is szól (bulvárosodás mint jól informáltság). Továb-

bi újdonság a korábbiakhoz képeset, hogy a cikk Engelrõl is közöl

képet, nem csak az áldozatról. Ezen túlmenõen a hírben sem a

rendõrség fellépését érintõ kritikai megjegyzés, sem a „mellény-

ügy”, sem Engel esetleges móri kapcsolata, sem egyéb értékelés,

szakértõi vélemény nem található. A cikk meglehetõsen bulvárjelle-

gû. Bár némileg ragaszkodik az eseményekhez, célja nem azok

részletesebb feltárása, hanem inkább érzelmi húrok megpendítése.

Az elektronikus sajtóban az elsõ nap Kék Hírekkel indul a hírfo-

lyam az ügyben. A különbözõ adók hírmûsorai nyilván idejük függ-

vényében, de minél szélesebb körben igyekeznek informálni a tör-

téntekrõl. Az információk így alakulnak:

2003. május 14. – elektronikus sajtó

– Duna TV – Indul a nap, következõ adás: Rövid esetismerte-

tés. Vezetõ a rendõrhalál. Engel László és Borsos József ne-

ve szerepel. Mórra utalás történik. Felmerül a mellényhiány.

Nyilatkozik Borbély Zoltán.
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– TV2 – reggeli információs magazin: Hosszabb beszélgetés.

Bevezetõben hangsúlyos: A halott rendõr, mellényhiány,

Engel Zoltán személye. Megkérdezettek: Turi András, Bor-

bély Zoltán, Garamvölgyi László. Mûsorvezetõ elfogadja Ga-

ramvölgyi László magyarázatait, a nevek világosak.

– Info Rádió: Rövid tényismertetés. Utána megszólal Turi And-

rás.

– MTV1 Nap-kelte: Vendég: Garamvölgyi László, Turi András

és Borbély Zoltán. 

– RTL Klub Híradó: Engel elõzetes letartóztatásáról. Nyilatko-

zik: Borbély Zoltán.

Ez az elsõ nap megjelenéseinek rövid elemzése. Mint kiderül, az

ügy jellegébõl adódóan (az emberölés áldozata rendõr) rögtön

megjelenik az ügyészség, akár meghívottként, akár hivatkozásként.

Alapvetõen a tevékenységét semmiféle kritika sem éri, és a meg-

szólalók lehetõséget kapnak álláspontjuk kifejtésére. Az egyetlen

nap-keltés mûsorvezetõi végszótól eltekintve (Turi András: „De azért

azt mondjuk el, nyitva maradt a kérdés, a fegyverhasználat jogos-

ságát a parancsnok határozatban is megerõsítette…” Válasz a mû-

sorvezetõtõl: „Mondjuk, ez a legkisebb mértékben sem lep meg, ura-

im”), nem merül fel semmilyen kétség sem. Kritikák a rendõrséget

érik, miért nem volt golyóálló mellény a sértetten, illetve miért nem

várták meg/vetették be a kommandósokat.

Ezzel a hihetetlen mennyiségû sajtószerepléssel, amelyben

alapvetõen egyensúlyban vannak a megkérdezettek, a megfelelõ

tájékoztatást nyújtják a médiumok, néhány bulvárjellegû cikk kivé-

telével.

A történet egyébként mindenhol címlapsztori, vagy a híradások

elején szerepel. Közlik a tettes, az áldozat, illetve az eredetileg kira-

bolni szándékozott harmonikamûvész nevét. Néhol megjelenik az ál-

dozat családtagjainak neve, illetve bizonyos adatai is, ami komoly

sajtóetikai problémát vethet fel. A meggyilkolt rendõr életrajza, fény-

képe is megtalálható mindenhol, ez azonban sajnálatosan az ese-

mények miatti „közszereplõvé válásával” indokolható. A megtámad-

ni szándékozott harmonikamûvész neve és címe ismét megjelenik

szinte mindenütt. Ez ellen az érintettnek valószínûleg nem merült fel



kifogása. Ugyanakkor nem tudni, számolt-e olyan nyilatkozatokkal,

amelyek szerint õt Engel alapvetõen és brutálisan megölni akarta. 

Tudósítások, hírek az ügy második napján – 

2003. május 15.

Az ügy még a legtöbb helyen címlapsztori. Megindul a hírverseny,

mindenki próbál valami egyedi információt hozzátenni az eddig

már tudottakhoz.

A történet két szálon halad. Marad az „Életeket mentett a hõs tiszt”

cikktípus (Magyar Nemzet, Magyar Hírlap – amely elsõ megjelenéskor

inkább kritikus volt) és a „Kevés a golyóálló mellény” – ott, ahol az el-

sõ nap nem errõl szólt (Népszabadság, Népszava). Az Observer-

anyagban erre a napra már nincsen elektronikusmédia-megjelenés

(tévé, rádió), valószínûleg azért, mivel nincsen újdonság a témában.

– Népszabadság: Mellényvonal, Engel-kihallgatás, utal Garam-

völgyi Lászlóra, Borbély Zoltánra. Megszólal „névtelen nyo-

mozó” a mellényhiányról, névtelen fegyverszakértõ (érthe-

tetlen, hogy miért), Ráth Tamás Honvédelmi Minisztérium,

Németh Lajos ORFK Sajtóosztály – mindenki a mellényrõl.

Kis rövidhír arról, hogy kevés a lõszer is. Alapvetõen nincs

új információ, csak az eddigiek színesebben.

– Magyar Nemzet: Az eddigi információkkal operál. Megszólal

Borbély Zoltán. Emellett új szereplõk is elõkerülnek: Liszka

Károly SZBEI, Kiss Ernõ, Kõvári András (Fehér Gyûrû), és

névtelen informátor az Országos Mentõ Szolgálattól Engel

állapotáról. Már kevésbé tényszerû, de az alapinformációkat

szakszerûen közli. Több az érzelmi szál (életrajz, fénykép az

áldozatról).

– Népszava: Mellényvonal, megszólal: Béres László (Függet-

len Rendõrszakszervezet), Tabányi megtartja koncertjét. Ki-

egészítõ publicisztika az erõszakról: meglehetõs elfogult-

sággal, a tényeket a maga szemszögébõl alakító írás (mi lett

volna, ha Borsos József lövi le Engelt, és nem fordítva…).

– Mai Nap: Érzelmekre ható, a bennfentesség látszatát keltõ,

találgatásokkal tarkított bulvárjellegû cikk, Tabányi megtartja

koncertjét.
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Új események: 2003. május 20–23.

Az újabb megjelenési hullám újabb eseményekhez köthetõ. Egy-

részt a rendõrség közli, hogy a Nemzetbiztonsági Hivatal lehallgat-

ta Engel Zoltánt, és innen származott az információ a tartózkodási

helyérõl és céljáról (forrás: a Kékfény adásában lejátszott felvételek

a rögzített beszélgetésbõl), másrészt május 21-én temetik a meg-

gyilkolt rendõrt, Borsos Józsefet.

2003. május 20. – írott sajtó

– Népszabadság (május 20.): „Lehallgatták a rendõrgyilkost”.

[Tényszerû, a Kékfényre alapul, rövid (két hasáb), nincs

megszólaló.]

– Mai Lap (május 20.): „Engel tudta, hogy rendõrt ölt”. [Megszó-

laltatja Turi Andrást, Borbély Zoltánt (õt Engel egészségi ál-

lapotáról), illetve a felvételt a Kékfénybõl idézi. A „Lapunk

megtudta” kitétel természetesen ismét szerepel, ahogyan az

újságtól megszoktuk.]

Temetés – újra címlapsztori (2003. május 21–22.)

A Magyar Hírlapban rövid leíró tájékoztatás jelenik meg a temetés-

rõl, majd Engel beismerõ vallomásáról és a lehallgatási jegyzõ-

könyvrõl. Elõször megszólal Fülöp Tamás kirendelt védõ arról,

hogy mi várható. Ehhez kiegészítésként cikk az engedély nélkül tar-

tott fegyverekrõl (részletes elemzés). 

A Magyar Nemzet Ma temetik a hõs rendõrt címmel jelentette

meg írását a temetésrõl, a várható kihallgatásról és a rendõri be-

avatkozást megelõzõ lehallgatásról. A cikk utal Turi András nyilatko-

zatára. 

A Mai Nap – Vádalku volt a szabadság ára címmel – mélyen le-

leplezõ cikket jelentet meg ezen a napon Engel rejtekhelyérõl, az

esetrõl, bennfentesként közölve az amúgy mindenki által ismert te-

lefonlehallgatás eredményét. Hivatkozik Turi Andrásra (valamint ér-

tesülést közöl arról, hogy Engel egy napja mennyibe kerül a tököli

rabkórházban). A cikk szokás szerint nem tartalmaz újdonságot, az

ismert információkat kívánja újdonságként eladni.



2003. május 20. – elektronikus sajtó

– Info Rádió, több alkalom: Hangfelvételrõl, nyilatkozik Turi

András.

– Kossuth Rádió Reggeli Krónika: Lehallgatásról, hivatkozik

Turi Andrásra.

– MTV1 Híradó, illetve kedd Este: az ügyészség egyelõre nem

gyanúsítja Engel társait, és lehallgatás.

– Info Rádió Aréna: Idézi a leadott beszélgetést. Meghívott

Garamvölgyi László: arról, hogy miért nincsenek elõzetes-

ben az Engellel telefonálók. Az egyre brutálisabb bûncselek-

ményekrõl: Bilkei Pál pszichológus, és arról, hogy a brutali-

tásról való tájékoztatás tovább gerjeszti a brutalitást.

Május 19-e az új információival új témát kínál a sajtónak. A lehallgatá-

si felvételek nyilvánosságra hozatala egyértelmûsíteni kívánja, hogy

miért lépett fel a mellény nélküli rendõri egység. Ezzel mindinkább hát-

térbe szorulnak a mellény hiányát kifogásoló cikkek. Elõtérbe kerül vi-

szont az ügyészség munkája és a folyamatosan idézett, illetve meghí-

vott Turi András, aki visszafogottan és tényszerûen kommunikál. Õt

gyakorlatilag semmilyen támadás sem éri, igaz, nem is lenne miért.

A temetés érzelmes leírásában a legfõbb idézet Salgó László

mondata: „A bûnözõk féljenek ebben az országban, senki sem emel-

het fegyvert sem védtelen állampolgárra, sem rendõrre.” A temetés

mellett továbbra is fõ téma Engel, illetve egészségi állapota. Elõször

hallani védõjérõl, aki, talán mert meghatalmazott (?), egyáltalán nem

kívánja kimosni a tettest, sem hárítani a felelõsséget (szemben a

más ügyben tapasztaltakkal). Leginkább védence állapotáról beszél.

Második szakasz: Második szakasz: Második szakasz: Második szakasz: 

A vádemelés – 2003. augusztus 2.A vádemelés – 2003. augusztus 2.A vádemelés – 2003. augusztus 2.A vádemelés – 2003. augusztus 2.

Az Observer-megfigyelés egyetlen napilapot tartalmazott, a Népsza-

badságot, amelyben Vádemelés rendõrgyilkosságért címmel jelent

meg egy szakszerû tudósítás a vádról, a várható büntetési tételrõl, és

amelyben felidézték a korábbi eseményeket is. A cikkben megszólalt

Turi András. Az elektronikus médiában megjelenõ hírek mindegyiké-

ben szerepelt Turi András, illetve a Kékfény mûsorában a védõ is. 
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A rendelkezésre álló cikkek és mûsorok szakszerûen, érzelem-

mentesen és viszonylag röviden számolnak be a vádemelés meg-

történtérõl. Ez részben annak köszönhetõ, hogy Turi András nyilat-

kozik az ügyben. A sértettrõl már nemigen esik szó. A rövidség oka

lehet a nyári szezon is, ami nem az ilyen ügyeket igényli a médiá-

ban. Ugyanakkor a sajtófigyelés biztosan hiányos, mert ez a rövid

típusú tájékoztatás nyilván minden vezetõ médiumban nyilvános-

ságot kapott.

Harmadik szakasz: Harmadik szakasz: Harmadik szakasz: Harmadik szakasz: 

Büntetõper kezdõdik – 2005. május 27.–június 12.Büntetõper kezdõdik – 2005. május 27.–június 12.Büntetõper kezdõdik – 2005. május 27.–június 12.Büntetõper kezdõdik – 2005. május 27.–június 12.

Az Engel-ügy folytatása egy év elteltével jelentkezik újra a sajtóban. Az

apropó az elsõfokú tárgyalás megkezdése. A történet általában már

nem a címlapokon szerepel. Az áldozat központi szerepét, személyi-

ségét, életrajzát stb. a vádlott elõtérbe kerülése váltja fel. Új szereplõ-

ként megjelenik a bíró, neve említésével. Ez a szakasz elsõsorban le-

író jellegû. Kommentárok, értékelések, kritikák nincsenek benne, és

így eltûnnek a nyilatkozók. A sajtót leginkább az a sajátos tény érdek-

li, hogy Engel zárt tárgyalást kér, mivel szerinte a sajtó árthat neki,

egészségének és családjának. Ezt a kérését egyébként nem teljesítik.

Írott sajtó: A per

– Magyar Nemzet: Kezdõdik Engel pere. [Tényszerû, szaksze-

rû, visszautal Engel korábbi ügyeire, fénykép Engelrõl.]

– Mai Lap: Akiért egy rendõrtiszt az életét adta. [Szakszerût-

len, érzelmekre apelláló, némileg tényszerûtlen is. Hosszú

beszélgetés a harmonikással.]

– Népszabadság: Engel nem vall. [Engel állapotáról, esetleírás,

zárt tárgyalás kérésérõl. Alapvetõen szakszerû. Megjelenik: a

bíró név szerint. Kritika, egyéni vélemény, értékelés nincs.]

– Népszava: Tolókocsiban Engel, a rendõrgyilkos. [Korrekt tá-

jékoztatás, kritika, és vélemények nélkül. Kiegészítés: egész-

ségi állapotról.]

– Népszabadság: Mit titkol Engel? [Rövid leírás a tárgyalás

gyakorlati kérdéseirõl. Rövid, tény- és szakszerû. Kritika,

egyéni vélemény, értékelés nincs.]



Írott sajtó: A helyszíni szemle

– Magyar Nemzet: A rendõrgyilkosság titkos tanúi vallottak. [A

zárt ülésrõl, és arról, hogy kiket hallgattak meg. Rövid, leíró,

némileg találgat arról, hogy Engel elismerte a gyilkosságot.]

– Népszabadság: Engel-per – helyszíni tárgyalás. [Beszámoló

az eseményrõl. Nyilatkozik az ügyvéd arról, hogy semmi sem

történt, és Engel eddig sem tagadta a vádat, és Albert Viktor,

a Fõvárosi Bíróság sajtótitkára. Tény- és szakszerû leírás.]

– Népszava: Rendõrgyilkos a tett helyszínén. [Az események

összefoglalója. Nyilatkozik az ügyvéd arról, hogy semmi

sem történt, és Engel eddig sem tagadta a vádat, valamint

Albert Viktor, a Fõvárosi Bíróság sajtótitkára. Tényszerû, kri-

tika, vélemény nélkül.]

– Mai Nap: Bírósági és ügyészségi alkalmazott helyettesítette

a rendõrgyilkost és áldozatát. [A lényegtelent ragadja ki,

mint mindig, érdekfeszítõ izgalommal írja le a szemlét, plusz

némi kis „úgy tudjuk” az Engel-vallomásról. Bulvár jelleg.]

Elektronikus sajtó: A per

– Danubius Rádió: Nem tett vallomást Engel. [Rövid, leíró, tény-,

de nem szakszerû. Kritika, egyéni vélemény, értékelés nincs.]

– MTV1 Híradó: Nem tett vallomást Engel. [Rövid, tény- és

szakszerû. Kritika, egyéni vélemény, értékelés nincs.]

– RTL Klub Híradó: Nem tett vallomást Engel. [Bejátszás a tár-

gyalásról Engelrõl. Kritika, egyéni vélemény, értékelés nincs.]

Elektronikus sajtó: A helyszíni szemle

Mivel a helyszíni tudósításhoz a harmonikamûvész nem járult

hozzá, így az elektronikus média igen szûkszavúan számolt

be az eseményrõl, vélemények, kritikák nélkül.

– RTL-Klub: Tudósítás a helyszínrõl. Két mondat a védõtõl.

– MTV1 Híradó: Beszámoló a helyszíni szemlérõl.

– Info Rádió: A szemlérõl, beszél a védõ, de nem árul el so-

kat, csak hogy nem akar olyan szigorú minõsítést.

Negyedik szakasz: Negyedik szakasz: Negyedik szakasz: Negyedik szakasz: 

Az elsõfokú ítélet – 2004. július 5–12.Az elsõfokú ítélet – 2004. július 5–12.Az elsõfokú ítélet – 2004. július 5–12.Az elsõfokú ítélet – 2004. július 5–12.

– Népszabadság: Életfogytiglan a rendõr gyilkosának. Hosszú

tényszerû leírás az esetrõl és összefoglaló a perrõl. Szak- és

tényszerû. Hosszabban idézi Engelt, amikor kábítószer hatá-
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sáról számol be. Elsõfokú az ítélet, nem jogerõs: pontosan

közölve. Vélemény, kritika nincs.

– Magyar Nemzet: Élete végéig ülhet Engel. Hosszú ténysze-

rû leírás az esetrõl és összefoglaló a perrõl. Szak- és tény-

szerû. Hosszabban idézi Engelt, amikor kábítószer hatásáról

számol be. Elsõfokú az ítélet, nem jogerõs: pontosan feltün-

tetve. Vélemény, kritika nincs.

– Magyar Hírlap: Rövid MTI-közlemény leadása, nem címlapon.

– Mai Lap: Tényleges életfogytiglan a rendõrgyilkosnak. Érzel-

mekkel teli beszámoló, idézi a védõt arról, hogy miért felleb-

bez. Kritika nincs.

– RTL Klub: Helyszíni tudósítás a tárgyalásról, idézve a bírót,

Engelt, kommentálva az ítéletet (mit jelent a tényleges élet-

fogytiglani). Tény- és szakszerû, kritika, vélemény nincs.

– Danubius Hírek: Rövid, tömör, bírói bejátszással, és Engel

megbánó szavai. Tény- és szakszerû, kritika, vélemény nincs.

– MTV1 Híradó: Rövid felkonferálás az ítéletrõl. Utána valószí-

nûleg bejátszás, de ez nincs az anyagban. Rövid összefog-

laló arról, hogy mi történt.

– TV2 Tények: Helyszíni tudósítás a tárgyalásról, idézve a bí-

rót az ítéletrõl, és Engelt (a megbánásról és bódultságról).

Tény- és szakszerû, kritika, vélemény nincs.

– Kossuth Rádió: Rövid helyszíni tudósítás a tárgyalásról,

idézve a bírót az ítéletrõl. Tény- és szakszerû, kritika, véle-

mény nincs.

Az ítélet utáni napon már jóval kevesebb a megjelenés, ami a közvé-

lemény érdeklõdésének erõs lankadását mutatja. Ekkorra azonban

már sokkal „érdekesebb” ügyek is vannak, például a Kulcsár-ügy.

– Duna TV reggel: rövid beszámoló az ítéletrõl, tény- és szak-

szerû, kritika, észrevétel nincs.

– MTV1 Kékfény: Beszámoló a tárgyalásról és az ítéletrõl, rö-

vid bejátszások: bíró, illetve Engel. Meghívott: Zsombok

György, Nemzeti Nyomozó Iroda: „Én a bírónõ utolsó szavai-

ra hívnám fel a figyelmet […] de az üzenet jellegét talán, hogy

addig, amíg dolgoznak olyan rendõrök, akik a vállalt kötele-

zettségeiket így teljesítik, addig a társadalom, az emberek bíz-

hatnak a rendõrségben.” Tény- és szakszerû, kritika nincs, de

a nyilatkozó pozitívan értékeli az ítéletet.



Az elsõfokú ítélet ismét visszatornázza magát a címlapokra. A tár-

gyalási tudósítások során a tárgyaláson szereplõk közül elsõsorban

Engel és a tanúk kapnak helyet, néhol megjelenik a védõ, aki felleb-

bezésrõl szól, illetve viszonylag gyakrabban helyet kap a bíró az íté-

letet kommentálva. Ez a felállás érthetõ is, hiszen átrendezõdtek a

szerepek, más most a fõszereplõ. Ugyanakkor sem az eljárást, sem

a hatóságokat (ügyészség, rendõr, bíró) nem illeti kritikával a sajtó.

Leginkább korrekt tudósításokról olvashatunk, hallhatunk, még a

szakszerûséggel sincs nagyobb gond. Az ítéletet sem bírálja senki,

akárcsak az eljárást és a szereplõket. A sajtó, mondhatni, meglepõ-

en visszafogott.

Ötödik szakasz: Ötödik szakasz: Ötödik szakasz: Ötödik szakasz: 

A másodfokú eljárás és az ítélet – 2005. április 27–28.A másodfokú eljárás és az ítélet – 2005. április 27–28.A másodfokú eljárás és az ítélet – 2005. április 27–28.A másodfokú eljárás és az ítélet – 2005. április 27–28.

A másodfokú eljárásról és az ítéletrõl számszerûleg még kevesebb

a sajtómegjelenés. Mondhatni, az ügy már kifújt, azóta vannak sok-

kal érdekesebbek. Címlapon sem szerepel sehol. A legtöbb médi-

umban bár nem vezetõ hírként, de fõmûsoridõben tájékoztatnak az

ítéletrõl. A legtöbb helyen az enyhítés tényét emelik ki, azzal, hogy

például 33 év múlva, vagyis 75 éves korában szabadulhat Engel. Ez

azonban tényközlés inkább, és nem kelt indulatokat. Nem keresnek

kommentátorokat a médiumok. Idézik a korábbi tárgyalást, illetve a

másodfoknál kiemelik az enyhítés okát. Az idézettek között az ügy

menetében elõször megjelenik maga Engel is, aki meg is szólal ér-

dekes újdonságként. A megjelenések tárgyalásról tudósítási része

általában szakszerû, és az ítéletet is jól közvetítik, gyakran bevágva

a bíró mondatait. Az Engel-ügy ezzel a közvélemény számára véget

ér, kivéve, ha utólag valami újdonság nem derül ki.

2005. április 28. – írott sajtó

– Népszabadság: Enyhítették Engel ítéletét – Rövid MTI-közle-

mény leadása, tény- és szakszerû, kritika, vélemény nélkül.

– Magyar Hírlap: Hatsorosra rövidített MTI-közlemény (lényeg:

legkorábban 33 év múlva szabadulhat). Tény- és szakszerû,

kritika, vélemény nélkül.
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– Magyar Nemzet: Enyhítés Engelnek – Hosszabb beszámoló

a tárgyalás menetérõl, a szereplõkrõl, az enyhítés indoklásá-

ról a bírót, illetve az elõzményekrõl Engelt idézi, miszerint fe-

lülvizsgálati kérelmet nyújt be. Tény- és szakszerû, kritika,

vélemény nélkül.

– Blikk: Engel: „Szívesebben haltam volna meg én” – Hosszan

és érzelmet keltõen Engelrõl (kerekes székben tolták be teg-

nap) és véleményérõl. Tény- és szakszerûtlen. Engel egyet

nem értését közli.

– Színes lap: 75 évesen szabadulhat – Az ítéletrõl. Tényszerû,

szakszerûtlen, rövidhír, kritika nélkül.

Három év közel 200 sajtómegjelenését tekintettük át az Engel-ügy

kapcsán. Ennek alapján elmondható, hogy sem az ügyészség, sem

a többi eljáró hatóság sem kívánhatna kedvezõbb médiabemuta-

tást eljárása során. 

Ez a „vonzó” helyzet egyébként nem jellemzõ a magyarországi

nagy sajtónyilvánosságot kapott esetek kezelésére. Arra, hogy itt

mégis így történt, több szempontból is az ügy sajátosságai kínálnak

választ. Elég ritka az ilyen nagy port kavaró ügyeknél, hogy ennyi-

re tiszta lenne a tényállás, valamint a szerepek leosztása. Adott a

rossz szándékú, többszörösen büntetett, akár a móri elkövetéshez

is kapcsolódó elkövetõ, Engel Zoltán, valamint a hõs rendõr, aki az

idõs házaspár és a társa védelmében életét áldozza. Ez a ritkán

ilyen világos felállás már eleve adja, hogy a közvélemény egyértel-

mûen ítélheti el Engelt, kizárva a szolidaritás legkisebb morzsáját is

(szemben például a „Viszkis” ügyével). Így a rendõrség sem tud ak-

korát hibázni (golyóálló mellény nélkül küldi élesbe a kollégát), hogy

azt végül ne tudná megmagyarázni. Ennek az ügynek a kapcsán

gyakorlatilag egyedül a rendõrségi eljárást éri nagyobb kritika, de

ezt a jó kommunikáció (a gyorsaság szükségessége, a rendõr fel-

adata a köz védelme élete árán is – és mindehhez a lehallgatások

közzététele), valamint az Engel iránti ellenszenv a bírói szakra telje-

sen eltünteti. 

Az ügy speciális azért is, mert rendõr az áldozat, és emiatt az

ügyészség is megjelenik már a kezdetekkor. Az ügyészség képviselõ-

je végig jól kommunikálja az esetet, gyakran és megfelelõen nyilatko-



zik a médiában (fõként Turi András és Borbély Zoltán személyében),

sõt a mellényügy lecsengése után a bírói szakaszig elsõdleges cél-

pontjává válik a megkereséseknek. A nyilatkozatok aggálytalanok,

azokat semmilyen kritika, illetve észrevétel nem követi. Ezt erõsíti

egyébként a védelem gyengesége is, valamint az, hogy a megszokot-

tól eltérõen a vádlott nem nyilatkozik. A sajtó, önmagát cáfolva, nem

próbálkozik Engelnek felmentést kínálni tettéhez, így a gyanúsított

nem tudja kihasználni például azt az ebbõl a szempontból elõnyös

helyzetét, hogy õ is súlyosan sérült, gyakorlatilag megbénult. Ezzel el-

veszti azt a lehetõséget, hogy legalább a közvélemény enyhébben

ítélje meg. Bár az állapota közismert, senkiben sem ébred szánalom

emiatt. Ez az „elõnye” valószínûleg az ügyvéd oda nem figyelése mi-

att is kihasználatlan marad. A kirendelt védõ meglehetõsen súlytala-

nul látja el a védelmet, különösen az ilyen ügyekben megszokottak-

hoz képest. Ritkán és halványan nyilatkozik, szinte elismeri védence

bûnösségét, senkit sem okol (például a rendõrséget a mellényhiány

miatt, ami a rendõr halálához vezetett). Így gyakorlatilag – az ilyen sú-

lyú esetekhez képest ritkán, és gyengén szerepelve – meg sem kísé-

rel bármiféle megértést, szimpátiát kelteni ügyfele iránt. 

Mire Engel rádöbben arra, hogy stratégiai és személyi váltás

kell, már elkésett. Az ügyvédcsere után (2005. február) látszik, hogy

elõkerül egy megkésett védekezési stratégia (bódulat és a rendõri

szakszerûtlenség: kvázi mást is terhel felelõsség, nem csak engem),

és a jogerõs ítélet után Engel nyilvánosságra lép. Ennek eredmé-

nye jól visszatükrözõdik az utolsó idõszak híreiben. Itt már felmerül

rossz állapota, tolószék stb., de ezzel már csak az esetleges felül-

vizsgálatnál remélheti a köz szánalmát elérni. Mindehhez társul

még ráadásul a titokzatos móri szál, a Farkashoz fûzõdõ kapcsolat,

ami – nyilván a rendõrségi közlés alapján – már a kezdetekkor a

köztudatba került. Mindez a sajtó – a megszokotthoz képest – visz-

szafogott, és az eljáró hatóságokkal kapcsolatos egyértelmûen po-

zitív értékeléséhez vezet. Emellett fontos tény az is, hogy ez a bûn-

ügy úgy kavar fel nagy indulatokat, hogy nincs politikai szála,

politikusok nem is szólalnak meg benne. Így nincs helye találgatá-

soknak, gúnyos észrevételeknek, mert nincs mirõl.
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Speciális az Engel-ügy azért is, mert az eset minden szereplõje

ismert vagy ismertté válik, és név szerint említik a híradások. Ez az

ügy jellegével magyarázható, és alapvetõen nem támadható még

az áldozat nevének és adatainak ismertté tétele sem, hiszen õ hõ-

si tettével akaratán kívül közszereplõvé vált. Aggályosnak tûnik ez-

zel szemben az, hogy családtagjai neve és adatai is nyilvánosság-

ra kerülnek, hiszen az apa vált közszereplõvé, nem õk. Érdekes,

hogy a megtámadni készült személy, a harmonikamûvész nevének

és lakóhelyének ismertté válása sem jelent problémát, sõt annak a

mûvész szempontjából még némi PR-szerepe is van (koncert az ál-

dozat emlékére).

Vélemény, kritika (a mellényügyet kivéve) nem jelentkezik az el-

járás befejeztéig, a sajtó és ezáltal a közvélemény is elfogadja elõ-

ször a tényleges életfogytig tartó, majd az enyhébb ítéletet. Eddig-

re persze (két évvel az eset után) már egészen más hírek

foglalkoztatják a közvéleményt (például Kulcsár és a K&H). 

Összességében tehát ez egy nagyon nem tipikus eset, amely jó

színben tünteti fel a hatóságokat, így az ügyészséget is, jó kommu-

nikációs stratégiát tükröz, jellege miatt az eljáró hatóságok kapnak

benne szót a leginkább, miként az más ügyben is kívánatos lenne.

Mindezt ugyanakkor értékelhetjük úgy is, hogy az eset jól mutatja a

sajtó közvéleményt befolyásoló erejét. Egyrészt ugyanis Engel „el-

hallgatásával” – ami valószínûleg az elhibázott védõválasztásnak is

köszönhetõ – nem enged teret a megbánás, illetve az „õt is meg-

büntette a sors” sugárzásának, másrészt pedig nem kritizálja, tá-

madja az eljáró hatóságokat (jelen esetben a rendõrséget a mellény

hiánya okozta értelmetlen halál miatt). Azaz pálcát tör a vétkes fe-

lett, és egyértelmûen elítéli õt. 

ÖsszegzésÖsszegzésÖsszegzésÖsszegzés

A bûnügyi hír a tájékoztatás olyan területe, amely jellemzõen nagy

és általános érdeklõdésre tarthat számot. A bûn világának sajátos

vonzereje van, szenzációértékû, izgalmas és borzongatóan érde-

kes a publikum számára – a bûn „eladja a lapot”. A bûnösök és ál-



dozatok életének minden perce izgalmassá, hírértékûvé válik – és

egyszerû árucikké. A két büntetõügy elemzésének közös tanulsága

a személyiségi jogok semmibevétele, a „nyomozó hatóságként” is

mûködõ és a bíróság helyett is ítélkezõ média. A három év egy-egy

hónapjának tudósításait elemzõ vertikális vizsgálat a bûnügyi tudó-

sításokat és az igazságszolgáltatásról szóló híreket is átszövõ poli-

tikáról és az erõszak és a gazdasági bûnözés felülreprezentáltságá-

ról tanúskodik.

Ne feledjük, a legtöbb embernek nincs közvetlen személyes ta-

pasztalata errõl a világról. Az átlagos (a bûnözéssel szakmai vagy

egyéb kapcsolatban nem álló) polgár nem tudja, milyen is a bûnö-

zés és a büntetõ jogszolgáltatás valójában; azt a képet ismeri, azt

a világot gondolja valóságosnak, amit számára a média kultivál.

Ez a média hatalma, és ez nem kevés.
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Finszter Géza

A bûnügyi nyilvántartás helyzete 
és fejlesztésének lehetõségei

A tanulmány a bûnügyi nyilvántartási rendszerek áttekintése nyomán

különbséget tesz kriminalisztikai, eljárásjogi és közigazgatási nyilvántar-

tások között. Megállapítja, hogy sem a jogi szabályozásban, sem pedig

az adatkezelés szervezeti rendjében nem tükrözõdik elég határozottan

ennek a hármas társadalmi rendeltetésnek a különválasztása. A szerzõ

kifogásolja azt a helyzetet, amely szerint a kriminalisztikai rendeltetésû

nyilvántartások gazdái nem a nyomozó hatóságok, hanem a belügyi

igazgatás. Hangsúlyozza a bûnügyi technikai szakértelem fontosságát a

kriminalisztikai információk összegyûjtésében és felhasználásában. Az

írás vitatja az igazságügyi szakértõkrõl szóló új törvény olyan értelme-

zését, amely veszélyeztetheti a bûnüldözés technikai támogatását. 

A bûnüldözési adatkezelés elsõ formáit a XIX. század végén létre-

hozott rendõrségi nyilvántartások jelentették. Ezek jellemzõje a szét-

tagoltság, a párhuzamos kiépítés, valamint a manuális gyûjtés és

felhasználás volt. A kevés számú és a helyi kriminalitást nyomon

követõ adattárak közvetlenül támogatták az illetékességi területen

elõfordult bûnesetek felderítését, igazodtak a detektívek szakmai ta-

pasztalataihoz, követték a nyomozások szükségleteit, de nem vol-

tak hozzáférhetõek a közigazgatás más ágazatai számára. 

A XX. század elején ezt a rendszert váltották fel – a hírközlés je-

lentõs fejlõdésének köszönhetõen – a központi adattárak. A rendõr-

ségi nyilvántartás ebben az idõszakban formálódott elsõrendû krimi-

nalisztikai eszközzé. A kriminális adatokat gyûjtõ hivatalok a késõbb

létesülõ rendõrségi technikai laboratóriumok csíráinak tekinthetõk.1
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1 Az Országos Bûnügyi Nyilvántartó Hivatal 1909-ben létesült a Belügymi-
nisztériumban. Daktiloszkópia 1904–2004. 100 éves a daktiloszkópia Ma-
gyarországon. BM Duna Palota és Kiadó, Budapest, 2004, 25. o.



A központosítás azt jelentette, hogy az adattárak leváltak a közvet-

len felhasználókról, a Belügyminisztérium szervezetébe integrálód-

tak, az ügykezelés erõsen bürokratikussá vált, de megõrizte tiszta

bûnüldözési funkcióját. (A 30-as évek belügyi igazgatásában a köz-

ponti nyilvántartások kezelését a hivatalba berendelt rendõr és

csendõr tisztviselõk végezték, akik a szakmai zsargonban munkáju-

kat csak „telefonos nyomozásnak” nevezték. A kifejezés jól mutatja

a rendszer szakmai rendeltetését.)

1945 után ezt a struktúrát – eltekintve a háború okozta anyagi vesz-

teségektõl – viszonylag épen megõrizte a Belügyminisztérium, ami a

késõbbi állampárti berendezkedésben, 1953-tól rendõrminisztérium

lett. A belügyi igazgatást a monolit politika hatalmi eszköznek tekintet-

te, ennek megfelelõen a politikai és a szakmai irányítás teljes összeol-

vasztását hajtotta végre. A központi nyilvántartás ettõl kezdve elveszí-

tette korábbi homogenitását. A kriminalisztikai gyûjtés és felhasználás

mellett szervezetirányítási és ügyviteli feladatok is megjelentek, majd

1964-tõl a bûnügyi statisztika is itt kapott helyet. Az így kibõvített adat-

feldolgozó szolgálat már nem kizárólag a nyomozásokat támogató

eszközként, hanem a legfelsõbb állami és pártvezetés információs

monopóliumának biztosítása érdekében mûködött. Jellemzõje lett a

bürokratizmus, a végrehajtó szolgálatok felhasználói igényeinek hát-

térbe szorítása a vezetõi szükségletekkel szemben, a rendkívül nehéz-

kes és a hierarchiához igazodó hozzáférés. Mindennek következmé-

nyeként a nyilvántartások megbízhatóságának egyik legfontosabb

eleme, a pontos és gyors adatbevitel, jelentõsen romlott, mert az adat-

szolgáltatók nem voltak érdekelve a minõség fenntartásában. Ellen-

ben gyarapodtak azok a helyi „maszek” nyilvántartások, amelyek ép-

pen a központi adattárakhoz való nehéz hozzáférést pótolták.

A számítógép nyolcvanas évek eleji megjelenése az elõbbiek-

ben vázolt helyzeten nem javított. A megyei rendõr-fõkapitányságo-

kon helyi számítógépes nyilvántartások születtek, amelyek egy-

mással nem voltak összekapcsolhatók, a lokális bûnüldözésben jól

hasznosultak, de a bûnözés legveszélyesebb formáival szemben

hatástalannak bizonyultak. A központi számítógépes fejlesztések-

bõl hiányzott a rendszerszemlélet, a korábbi manuális korszak vala-
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mennyi ellentmondása megmaradt, sõt azok a számítástechnika

adottságai miatt még feszítõbbé váltak.

1990-ben új belügyi struktúra formálódott, amelynek témánk

szempontjából az volt a legfontosabb jellemzõje, hogy a már 1987-

tõl általános közigazgatási feladatokkal kiegészült minisztérium ki-

zárólagos rendõri jellege végképp megszûnt. Az országos rendõr-

fõkapitányság minisztériumi fõcsoportfõnökségbõl önálló országos

hatáskörû rendvédelmi szervvé alakult. Ennek a fordulatnak a jog-

állam kiépítésében meghatározó jelentõsége volt, mert a szakmai

és a politikai irányítás szétválasztásának szervezeti feltételét jelen-

tette. Csakhamar kiderült azonban, hogy további jogszabályi és mû-

ködési biztosítékokra is szükség lenne, ezek azonban jóval lassab-

ban hozhatók létre, olyannyira, hogy egy részük még napjainkban

is hiányzik. Mindezek a megállapítások a bûnügyi nyilvántartás

rendszerváltozást követõ fejlesztését is jól jellemzik.

A rendõrségi adatkezelés legfontosabb jogforrása a rendõrség-

rõl szóló 1994. évi XXXIV. törvény (lex generalis, a továbbiakban:

Rtv.), valamint a bûnügyi nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXV. tör-

vény (lex specialis, a továbbiakban: Bnytv.). Minthogy azonban e

törvények végrehajtási rendeleteinek kiadására még nem került

sor, a bûnügyi adatkezelés törvényességét biztosító jogszabályi fel-

tételek csak részben jöttek létre.

A nyilvántartási rendszerek korábbról örökölt mûködési kultúrá-

ja mind nehézkesebben felelt meg a demokratikus jogállami vára-

kozásoknak. Megmaradt a nyilvántartások széttagoltsága a Belügy-

minisztérium és a rendvédelmi szervek között, nem oldódott a

bürokrácia, a hozzáférés változatlanul a hierarchiához és nem a

szakmai szükségletekhez igazodik, nincs világos megkülönbözte-

tés a bûnügyi, a közigazgatási szolgáltató, a statisztikai számbavé-

telt lehetõvé tévõ, valamint a szervi mûködésre és a belsõ admi-

nisztrációra vonatkozó nyilvántartások között.

A nyilvántartások kriminalisztikai eszközként történõ továbbfej-

lesztését a nemzetközi rendõrségi együttmûködés is sürgeti, mint-

hogy annak a leghatékonyabb formái éppen az integrált adatbázi-

sok. Mindez igaz az Interpol és az Europol tevékenységére is.
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A rendvédelmi szervezeti törvények az adatkezelésrõl

Az Rtv. 76. § (1) bekezdése szerint: „A rendõrség a törvényben sza-

bályozott bûnmegelõzési, bûnüldözési (a továbbiakban együtt:

bûnüldözési), valamint államigazgatási és rendészeti feladatainak

ellátásához – központi, területi és helyi szinten – a bûncselekmény

elkövetésével gyanúsítottak, a büntetõeljárás alá vontak, a sértettek

és egyéb közremûködõk, az államigazgatási eljárásban ügyfelek,

valamint egyéb érintettek személyes adatait, illetõleg más adatokat

kezeli.”

A rendõrségi adatkezelés alkotmányosságát az Alkotmánybíró-

ság 44/2004. (XI. 23.) AB határozata részletes kontroll alá vette, és

kisebb korrekciókkal, amelyek a célhoz kötöttség elvének maradék-

talan érvényesülését szolgálták, az 1994-ben kialakított megoldáso-

kat alkotmányosnak találta.

A határõrizetrõl és a határõrségrõl szóló 1997. évi XXXII. törvény

65–77. §-ai tartalmaznak adatkezelési szabályokat.

A vám- és pénzügyõrségrõl szóló 2004. évi XIX. törvény külön

rendelkezik a bûnügyi adatkezelésrõl, és külön a közigazgatási

adatkezelésrõl.

Törvény a bûnügyi nyilvántartásról

A bûnügyi nyilvántartásról és a hatósági erkölcsi bizonyítványról

szóló 1999. évi LXXXV. törvény (Bnytv.) célja, hogy meghatározza a

bûnügyi nyilvántartások körét és az azokban nyilvántartott adato-

kat, megállapítsa az egyes nyilvántartások részére történõ adatköz-

lés, valamint az adatigénylés és adatszolgáltatás szabályait, továb-

bá rögzítse az adatkezelés feltételeit.

A Bnytv. 2. §-a szerint: „E törvény alkalmazásában bûnügyi nyil-

vántartás

a) a bûntettesek,

b) a kényszerintézkedés alatt állók,

c) a büntetõeljárás alatt állók,
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d) az ujj- és tenyérnyomatok, a fényképek (a továbbiakban: daktiloszkó-

piai és fényképnyilvántartás), valamint

e) a DNS-profilok

nyilvántartása.

A bûnügyi nyilvántartás az e törvényben meghatározott adatokat tar-

talmazó, közhitelû hatósági nyilvántartás, amelynek feladata az e tör-

vényben meghatározott adatok gyûjtése, kezelése, azokról okirat ki-

adása, törvényben meghatározott jogosultaknak adatok szolgáltatása.

A bûntettesek, a kényszerintézkedés alatt állók, a büntetõeljárás

alatt állók, a DNS-profilok nyilvántartását, illetve a daktiloszkópiai és

fényképnyilvántartást a belügyminiszter irányítása alatt álló, a bel-

ügyminiszter rendeletében kijelölt szerv kezeli.

A 2. §-ban meghatározott nyilvántartás törvényességi felügyele-

tét a Legfõbb Ügyészség látja el.

A büntetõügyekben hozott jogerõs határozatok végrehajtásának

törvényessége felett az ügyész gyakorol felügyeletet [alkotmány

51. § (2) bek.].

A Magyar Köztársaság Ügyészségérõl szóló 1972. évi V. törvény

(a továbbiakban: Ütv.) 11. §-a értelmében az ügyész ellenõrizheti –

többek között – a bûnügyi nyilvántartás törvényességét.

A büntetés-végrehajtás törvényességének ügyészi felügyeleté-

rõl az Ütv. 28. §-a (1) bekezdésének felhatalmazása alapján kiadott

1/1990. Legf. Ü. utasítás (a továbbiakban: Ut.) rendelkezik.

E szerint a Belügyminisztérium bûnügyi nyilvántartási tevékenysé-

ge felett a Legfõbb Ügyészség látja el a büntetés-végrehajtási fel-

ügyelet feladatait, amelynek keretében az ügyész ellenõrzi a bûnügyi

nyilvántartás törvényességét [Ut. 1. § (1) bek. és 2. § (1) bek. e) pont].

A törvény 6. §-a az elõbbieknek megfelelõen a Legfõbb Ügyész-

séget nevesítve szól a bûnügyi nyilvántartás törvényességi felügye-

letének ellátásáról.

A bûnügyi nyilvántartás körébe tartozó, korábban már meghatá-

rozott adatcsoportokat egymástól független, önálló nyilvántartások-

ban kell kezelni. A személyes adatok kezelése akkor törvényes, ha

csak addig az ideig tart, ameddig az adatkezelés célhoz kötöttsége



fennáll, valamint ha az adatkezeléssel járó jogkorlátozás mértéke

arányos az elérendõ törvényes céllal. 

A nyilvántartások önállóságának követelménye azért is elvi jelen-

tõségû, mert a törvény a késõbbiekben az általuk végzett adatkeze-

lések célhoz kötöttségének különbözõségére, egyben az arányosság

követelményére figyelemmel állapítja meg a bûnügyi nyilvántartások

adattartalmát, az adatok nyilvántarthatóságának idõtartamát, vala-

mint az adatigénylésre jogosultakat.

A bûntettesek nyilvántartásának célja a büntetett, illetve a bün-

tetlen elõélet tényének megállapítása bûnüldözési, igazságszolgál-

tatási és nemzetbiztonsági érdekbõl, valamint az érintett jogai gya-

korlásának biztosítása, illetõleg mások jogainak és biztonságának

védelme érdekében.

A bûnügyi nyilvántartáshoz kapcsolódó 

további jogszabályok

A Szervezett Bûnözés Elleni Koordinációs Központról szóló 2000.

évi CXXVI. törvény több nyilvántartással összefüggõ rendelkezést

tartalmaz:

A központ az e törvényben meghatározott feladatainak ellátása

céljából az együttmûködõ szervek adatszolgáltatásából származó

adatokat, ezen belül a következõ személyes adatokat kezeli:

a) azon felderítés alá vont személy természetes személyazonosító adatait,

valamint a személyének azonosítására alkalmas egyéb adatokat – ide

nem értve a személyazonosító, adóazonosító és társadalombiztosító azo-

nosító jelet, valamint az ujjnyomatot, az arcfényképet és a DNS-t –, akivel

szemben a törvény 4. §-ában megjelölt bûncselekmény gyanúja merül fel;

b) azon személy bûnös kapcsolatainak természetes személyazonosító

adatait, valamint a kapcsolat jellegére vonatkozó adatokat, akivel szem-

ben a törvény 4. §-ában megjelölt bûncselekmény gyanúja merül fel.

Az együttmûködõ szerv, valamint a Legfõbb Ügyészség a törvény-

ben megjelölt bûncselekmények miatti büntetõeljárás megindításá-

nak kezdeményezésérõl, illetve a büntetõeljárás megindításának,
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valamint megszüntetésének tényérõl, továbbá a büntetõeljárás

alapjául szolgáló bûncselekmény minõsítésének megváltozásáról a

központot tájékoztatja.

A büntetõeljárás megindítását követõen az együttmûködõ szerv-

tõl és a Legfõbb Ügyészségtõl a központ az adattal érintett bûncse-

lekmény miatti büntetõeljárás megindításának tényére, illetve az el-

járó hatóságra vonatkozóan igényelhet adatokat, amelyek alapján

az együttmûködõ szerv a törvényben meghatározott adatkörben

köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

Nyilvántartási szabályok 

a személy- és tárgykörözésben

A személy- és tárgykörözésrõl szóló 2001. évi XVIII. törvény (a to-

vábbiakban: Sztktv.) alkalmazásában

a) körözés: az ismeretlen helyen lévõ személy vagy tárgy felkutatása, il-

letve ismeretlen személy vagy holttest személyazonosságának megál-

lapítása érdekében végzett intézkedések összessége;

b) körözéselrendelés: személy vagy tárgy felkutatására, illetve személy

vagy holttest személyazonosságának megállapítására irányuló határo-

zat, illetõleg személy felkutatását, egyben elfogását és meghatározott

hatóság elé állítását elrendelõ határozat (elfogatóparancs) meghozatala;

c) nemzetközi körözés: nemzetközi szerzõdés, valamint viszonossági

gyakorlat alapján büntetõ-, polgári vagy közigazgatási ügyben magyar

hatóság kezdeményezésére más állam hatósága által az adott állam

területén, illetve külföldi állam hatósága kezdeményezésére magyar

hatóság által a Magyar Köztársaság területén végzett körözés;

d) terepkutatás: köz- vagy magántulajdonban álló ingatlan – kivéve a ma-

gánlakást – vagy meghatározott része (ideértve az ingatlanon található

jármûvet is) technikai eszköz igénybevételével vagy anélkül történõ át-

kutatása a körözött személy, illetve tárgy megtalálása érdekében;

e) egyedi azonosításra alkalmas tárgy: amely

– számokból, betûkbõl, írásjelekbõl, matematikai mûveleti jelekbõl, illet-

ve ezek kombinációjából álló jelsorozattal, így különösen okmány-

számmal, alvázszámmal, vázazonosítóval, motorszámmal, rendszám-



mal, gyártási számmal, gyári számmal rendelkezik, illetve okmányazo-

nosító jelet tartalmaz,

– egyéb egyedi ismérve alapján – az elõzõ pontban meghatározottak

hiányában is – kétséget kizáróan azonosítható.

A személyek, holttestek és tárgyak körözésével kapcsolatban e tör-

vényben meghatározott személyes adatokat, valamint jogszabály-

ban meghatározott egyéb adatokat, továbbá az adatokban bekövet-

kezett változásokat körözési információs rendszerben kell kezelni. A

körözési információs rendszer számítógépes adatbázisban rögzített,

az azt kezelõ számítástechnikai eszközzel olvasható és kinyomtatott

formában is megjeleníthetõ körözési tájékoztató rendszerbõl és kö-

rözési nyilvántartásból áll. A körözési információs rendszert a rend-

õrség kezeli.

A külföldiekre vonatkozó nyilvántartási szabályok

A külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX.

törvény szerint a többszöri eljárás megakadályozása céljából az

idegenrendészeti kiutasítást elrendelõ vagy a bírósági kiutasítást

végrehajtó idegenrendészeti szerv intézkedik a külföldi ujjnyomatá-

nak levételérõl. Az ujjnyomatot a külföldi igazolt, ennek hiányában

az általa közölt természetes személyazonosító adatainak, állampol-

gárságának, továbbá tartózkodási helyének megjelölésével hala-

déktalanul továbbítani kell a törvényben meghatározott adatkezelõ

szervnek. 

A dublini egyezmény hatékony alkalmazása érdekében az ujj-

nyomatok összehasonlítására irányuló „Eurodac” létrehozásáról

szóló 2725/2000/EK tanácsi rendelet 8. cikk (1) pontja alapján az ujj-

nyomatot a határõrség idegenrendészeti szerve, illetve az az ide-

genrendészeti hatóság rögzíti, amely a külföldivel szemben elõször

intézkedést foganatosított. A külföldi az ujjnyomatának rögzítését

köteles tûrni.

A menedékjogról szóló 1997. évi CXXXIX. törvény nyilvántartás-

ra vonatkozó rendelkezései:
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A menekültügyi nyilvántartás olyan központi hatósági nyilvántar-

tás, amely a menekültek, a menedékesek, továbbá a kérelmezõk (a

továbbiakban együtt: külföldi) személyes adatait, a tartózkodásukkal,

az õket megilletõ ellátással összefüggõ adatokat, valamint az azok-

ban bekövetkezett változásokat tartalmazza.

A bûnügyi nyilvántartások mûködéseA bûnügyi nyilvántartások mûködéseA bûnügyi nyilvántartások mûködéseA bûnügyi nyilvántartások mûködése

A bûnügyi nyilvántartás funkciói, a célhoz kötöttség elve

A bûnügyi nyilvántartás története azt igazolja, hogy e nyilvántartások

kriminalisztikai szempontok alapján alakultak ki kettõs funkcióval:

1. Az ismeretlen tetteses bûnesetek tárgyi jegyeinek és az elkövetés jel-

lemzõ módszereinek nyilvántartásba vétele abból a tapasztalatból tör-

tént, hogy a bûnismétlõk hasonló módszerekkel követnek el újabb

bûncselekményeket, ezért a kézre kerített elkövetõk korábbi cselekmé-

nyei is feltárhatók a nyilvántartásban rögzített adatok alapján.

2. Az elkövetõk személyes adatainak és azonosításra alkalmas jellemzõi-

nek nyilvántartásba vétele lehetõvé teszi az ismert elkövetõk újabb

bûncselekményeinek leleplezését.

Mindazokat az adattárakat, amelyek az elõbbi funkciók teljesítést

szolgálják, kriminalisztikai nyilvántartásoknak nevezzük. 

A Bnytv. 2. § a), b) és c) alpontjaiban a bûntettesek, a kényszerin-

tézkedés alatt állók és a büntetõeljárás alatt állók nyilvántartásba vé-

telének eljárási indoka az, hogy korábban nem volt olyan nyilvántar-

tás, amelyben minden olyan személy szerepelt, aki ellen az eljárás

bármely stádiumában büntetõeljárás volt folyamatban. Ennek isme-

retében lehetséges az egymásról nem tudó párhuzamos eljárások el-

kerülése és az ügyek egyesítése. Rendeltetésük alapján ezeket eljá-

rási nyilvántartásoknak tekinthetjük.  

A nyilvántartások másik funkciója azzal függ össze, hogy meg-

határozott foglalkoztatáshoz, illetve állampolgári jogok gyakorlásá-

hoz büntetlen elõélet és annak közhitelû igazolása szükséges. En-

nek megfelelõen a Bnytv. akként rendelkezik, miszerint „A bûnügyi

nyilvántartás az e törvényben meghatározott adatokat tartalmazó,



közhitelû hatósági nyilvántartás, amelynek feladata az e törvény-

ben meghatározott adatok gyûjtése, kezelése, azokról okirat kiadá-

sa, törvényben meghatározott jogosultaknak adatok szolgáltatása”

(3. §). Az utóbbi nyilvántartás, minthogy az valamely jog vagy jogo-

sultság, illetve jogosultságból kizáró igazgatási rendelkezés érvé-

nyesítését szolgálja, egyértelmûen közigazgatási nyilvántartás. 

A Bnytv. a továbbiakban megállapítja, hogy: „A bûntettesek, a

kényszerintézkedés alatt állók, a büntetõeljárás alatt állók, a DNS-

profilok nyilvántartását, illetve a daktiloszkópiai és fényképnyilván-

tartást a belügyminiszter irányítása alatt álló, a belügyminiszter ren-

deletében kijelölt szerv kezeli” (5. §).

Az elõbbieket összefoglalva az állapítható meg, hogy a Bnytv.

három különbözõ rendeltetésû nyilvántartást szabályoz:

1. A kriminalisztikai nyilvántartást, amelynek célja a bûncselekmények és

azok elkövetõinek felderítése,

2. az eljárási nyilvántartást, amelynek célja az igazságszolgáltatásban a

párhuzamosságok elkerülése és az ügyek egyesítése, a jogerõsen ki-

szabott büntetések végrehajtása, valamint

3. a közigazgatási nyilvántartást, amelynek célja a jogoknak és jogosult-

ságoknak, illetve a jogosultságból történõ kizárás feltételeinek közhite-

les igazolása.

A Bnytv. jellemzõje, hogy mindhárom nyilvántartási típusra tartal-

maz rendelkezéseket, anélkül, hogy minden esetben következetes

lenne e nyilvántartások társadalmi rendeltetésének felismerésében.

Legalábbis ennek tulajdonítjuk azt, hogy 

– nem ölel fel valamennyi kriminalisztikai nyilvántartást, és ép-

pen azokat nem szabályozza, amelyeknek törvénybe foglalá-

sa az alapvetõ emberi jogok épsége szempontjából kiemelke-

dõ jelentõségû lenne,

– a szabályozási körébe vont kriminalisztikai nyilvántartások keze-

lését nem a nyomozó hatóságra, hanem egy belügyi központi

hivatalra bízza, ezzel ezt az adatbázist indokolatlanul elszakítja a

felhasználóktól, akik egyben a nyilvántartás kizárólagos adat-

szolgáltatói is,
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– a közigazgatási nyilvántartások közhitelességét kiterjeszti

azokra a nyilvántartásokra, amelyeknek nem funkciója a jogok

és jogosultságok igazolása.2

Az elõbbiekben jelzett ellentmondások felszámolására az elmúlt

idõszakban több kezdeményezés is történt.

Az ORFK már a kilencvenes évek közepén koncepciót dolgozott

ki egy azonosítási szolgálat létesítésére, ami magában foglalta volna

a bûnügyi szakértõi intézetet, a bûnügyi technikai mikrocentrumokat,

valamint a kriminalisztikai nyilvántartásokat. Az integrált bûnüldözési

modell kialakításához jelentõs lépés volt az úgynevezett Robotzsa-

ru–2000 bûnügyi ügyviteli és ügyfeldolgozó számítógépes rendszer

létrehozása, amelynek alapfilozófiája az egyes nyomozási folyama-

tok algoritmusba foglalása, ezáltal pedig a konkrét bûnügyek megol-

dásának támogatása.3 Mindezt kiegészíti a bûnelemezés, ami egy

2 Szûcs András tanulmánya a következõkre hívja fel a figyelmet: „A hatósá-
gi erkölcsi bizonyítványra vonatkozótól eltérõ szabályozás és gyakorlat
érvényesül annak a tájékoztatásnak az esetében, amelyet »A személyes
adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról« szóló 1992.
évi LXIII. törvény 11–13. § alapján a nyilvántartást kezelõ szerv (BM Köz-
ponti Hivatal) mint adatkezelõ ad ki az ügyfél kérésére. Ez a tájékoztatás
mindaddig, amíg az érintett személy a bûntettesek nyilvántartásában
ténylegesen szerepel (a Bnytv.-ben meghatározott nyilvántartási idõn be-
lül), azt tartalmazza, hogy az érintett személyre vonatkozóan a nyilvántar-
tó szerv a bûntettesek nyilvántartásában »adatokat kezel« (a tájékoztatás
a közelmúltig a tartalmilag lényegében azonos »bûntettesek nyilvántartá-
sában szerepel« közlést foglalta magában), s így a bûnügyi nyilvántartás
valós adatain alapul. Ezzel szemben a Bnytv. 59. § b) pontjában elõírtak-
nak megfelelõen kiállított ún. »tiszta« erkölcsi bizonyítványban rendszere-
sített »bûntettesek nyilvántartásában nem szerepel« közlés nem minden
esetben koherens a bûnügyi nyilvántartás adattartalmával, így nem helyt-
álló azon érintettek vonatkozásában, akik a Btk. szerint már mentesültek
a büntetett elõélethez fûzõdõ hátrányok alól, de adataik vonatkozásában
még nem telt le a Bnytv.-ben meghatározott nyilvántartási idõ. (A Btk.-ban
meghatározott, büntetett elõéletet megalapozó büntetéseket a nyilvántar-
tó szerv eltérõ, de a törvényi mentesülés idõtartamát mindenképpen
meghaladó ideig köteles nyilvántartani.)” Szûcs András: A hatósági erköl-
csi bizonyítvány tartalmáról. Belügyi Szemle, 2005/10., 122. o. 

3 Erdõsi Sándor: A bûnözés mérésének néhány aktuális kérdése. Belügyi
Szemle, 2002/4–5., 9. o.



nyomozási feladathoz hatalmas tömegû háttérinformáció feldolgozá-

sa nyomán ad megoldási javaslatokat. A 2002. évi fejlesztések ered-

ményeként kezdte meg mûködését az országos gyûjtõrendszer

(Netzsaru), valamint a külsõ rendszerkapcsolatok fokozatos kiépítése.

Mindezek az elhatározások összhangban voltak a Be. 2003. július

1-jén történt hatálybalépésével, minthogy az új eljárási kódex a bûn-

üldözõ és az ügyészségi szervezetek között a kriminalisztikai nyilván-

tartások és ügyfeldolgozó rendszerek felhasználásában is szoro-

sabb, valamint koordináltabb együttmûködést tételez.

A Bnytv. az elõzõekben vázolt, szakmailag megalapozott, a nyo-

mozások törvényességét és eredményességét egyaránt segítõ tö-

rekvéseknek nem tudott mindenben megfelelni. Újabb párhuza-

mosságokat teremtett az öt, rendeltetésében eltérõ nyilvántartási

rendszer létrehozása, amelyek között nem jött létre konzisztencia.

A rendõrség nem rendelkezik az Rtv. által meghatározott eminens

kriminalisztikai adattárakkal (DNS-profilok, ujj- és tenyérnyomatok),

hanem csupán a BM Központi Hivatal adatszolgáltatója. Az adat-

szolgáltatás rendjét így nem a kriminalisztikai szempontok, hanem

a hivatali rend határozza meg. Egyébként az is felvethetõ, hogy az

adatvédelmi törvény miért határozta meg olyan gondosan a bûn-

ügyi személyes adat fogalmát: „a büntetõeljárás során vagy azt

megelõzõen a bûncselekménnyel vagy a büntetõeljárással össze-

függésben, a büntetõeljárás lefolytatására, illetõleg a bûncselekmé-

nyek felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végre-

hajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható,

valamint a büntetett elõéletre vonatkozó személyes adat”; ha azok

kezelése elvehetõ azoktól a szervektõl, ahol az adatok keletkeznek

és ahol az ezekbõl létesített nyilvántartásokat, a célhoz kötöttség-

nek megfelelõen, egyedül jogosultak felhasználni. 

Az integrált bûnüldözés modellje 

és a bûnügyi nyilvántartások

Déri Pál, az integrált bûnüldözési modell kidolgozója legutóbb a Kri-

minalisztika tankönyvben írta le azokat az új lehetõségeket, amelye-
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ket a számítógépes nyilvántartási rendszerek a nyomozások számára

biztosíthatnak. Felfogása szerint a Bnytv.-ben szabályozott nyilván-

tartások kibõvítésével és a felderítési célokhoz történõ adaptálásá-

val javítható a nyomozások idõszerûsége és eredményessége. 

„A számítógépes rendszerben tárolt anyagok országos méretû

hozzáférhetõsége sokszorosára növelné az információk hasznosítha-

tóságát, s még így sem kárhoztatnánk passzív szerepre a beérkezõ in-

formációkat […] A fel nem derített (»ismeretlen tetteses«) bûncselekmé-

nyek azonnali országos nyilvántartását az teszi szükségessé, hogy

adataikkal bekapcsolódjanak az országos információs körbe, azaz be-

kerüljenek az integrált bûnüldözés hatókörébe. Ez teszi lehetõvé egy-

részt késõbbi felderítésüket, másrészt a statisztikai adatgyûjtés mellett

információkkal szolgálhatnak más ismeretlen tetteses bûncselekmé-

nyek nyomozásához.” 4

Az integrált bûnüldözési modell a bûnügyi nyilvántartásokat krimi-

nalisztikai eszköznek fogja fel. Ezért a hagyományos gyûjtési köröket

ki kellene egészíteni azokkal az állandóságra mutató elkövetési is-

mérvekkel, amelyek alkalmasak arra, hogy újabb bûncselekmény

esetén a lehetõ leggyorsabban (néhány perc alatt) nyilvántartási ada-

tok legyenek beszerezhetõk

– az elkövetõk lehetséges körére,

– az elkövetés után várható tettesi magatartásra,

– a menekülési útvonalak prognosztizálására és a forrónyomon

üldözésre,

– a bûnkapcsolatokra stb.

A nyilvántartásokat továbbá fel lehet használni a bûnelemzésre, a

nyomozás megtervezésére és a verziók pontosítására.

A bûncselekmények nagyobb halmazaiból felismerhetõ elköve-

tési törvényszerûségek lehetõvé teszik a bûnös támadásoknak fo-

kozottabban kitett személyek, tevékenységek és intézmények szá-

mon tartását és ezek feltérképezését, védelmük megszervezését, a

bûnügyi fertõzöttség prognosztizálását.

4 Bócz Endre (szerk.): Kriminalisztika II. Duna Palota Kiadó, Budapest, 2004,
955. o.



A nyilvántartások elemzése alapján elkészíthetõk azok a nyomo-

zási modellek, amelyek alkalmasak arra, hogy a bûnüldözés a bûn-

cselekmény elkövetési helyén, az elkövetés idejéhez a lehetõ legkö-

zelebb esõ idõn belül a legjobb szakértelem birtokában legyen

képes beavatkozni.

Ez a krimináltaktikai elgondolás a bûnügyi rendõrség nagyfokú

önállóságát, a nyomozó hatósági hatáskörök koncentrálását, jelen-

tõs bûnügyi technikai hátteret és a kriminalisztikai nyilvántartások fe-

letti kizárólagos rendelkezési jogot tételezi fel. 

A kriminalisztikai nyilvántartások A kriminalisztikai nyilvántartások A kriminalisztikai nyilvántartások A kriminalisztikai nyilvántartások 

és a krimináltechnika kapcsolataés a krimináltechnika kapcsolataés a krimináltechnika kapcsolataés a krimináltechnika kapcsolata

A korszerû nyomozói szervezeten belül munkamegosztás jött létre a

taktikai feladatokat ellátó nyomozók (felderítõk, vizsgálók, detektívek

stb.) és a technikai feladatokat végzõ bûnügyi technikusok között.

Utóbbiak külön szervezeti egységben, bûnügyi-technikai csoportban,

osztályban vagy rendõrségi intézetben kaptak helyet. A vizsgálati

módszerek és a mûszerek fejlõdésének eredményeként a bûnügyi

technikusok által feltárt tárgyi bizonyítási eszközök elemzésére kiala-

kultak a rendõrségi (azonosító) laboratóriumok, ahol igazságügyi szak-

képesítéssel rendelkezõ orvosok, fizikusok, kémikusok, vegyészek és

más természettudományok képviselõi a büntetõeljárási bizonyítás

szükségleteinek ismeretében végezték el a tárgyi bizonyítási eszkö-

zök szakértõi vizsgálatát. A rendõrségi laboratóriumokban rendezõd-

tek azok a klasszikus kriminalisztikai szakértõi ágazatok is, amelyek

speciális bizonyítási szükségletekhez alkalmazkodtak, miközben meg-

bízható természettudományos háttérre nem támaszkodhattak, egy-

szerûen azért, mert az adott tudományterületek lehetõségei és a bün-

tetõeljárási bizonyítás szükségletei között nem alakult ki harmónia.

Minthogy azonban az érintett területeken az azonosítási mûveletek a

nyomozási tapasztalatokra és a statisztikai valószínûség felismerésé-

re támaszkodtak, a laboratóriumok e feladataik megoldásához nagy-

szabású adattárak kialakításába fogtak.5 Amint a fegyverszakértõ szá-

5 Lionel Prévost: Éléments de criminalistique appliquée. Modulo, Montréal,
1990, p. 4.
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mára nélkülözhetetlen a lõfegyverek lehetõ legteljesebb gyûjteménye,

az ujjnyomok azonosítása állandóan bõvülõ adattárakat feltételez. Az

ujjnyomok azonosítása a daktiloszkópia feladata, de ez a mûvelet a ta-

pasztalati megismerésen alapul, és a legutóbbi idõkig természettudo-

mányos törvényekkel megvalósítható igazolási eljárásokat nem tudott

kialakítani a maga számára.6 A nyomtani azonosítás az összehasonlí-

tó elemzések tapasztalati tényeit használja fel anélkül, hogy módsze-

reit általános érvényû törvényszerûségek alapoznák meg. A fegyver-

szakértõ munkája ugyancsak a praxis szintjén marad, de a kéz- és

gépírásvizsgálatok sem tudtak túllépni az egyedi sajátosságokból kiin-

duló összefüggések megfigyelésén és leírásán.7

„Az ezredforduló idején hazánkban is elõrelépés történt a kor-

szerû tudományos, számítástechnikai és információátviteli módsze-

rek (DNA-adatbázis, automatikus ujjnyomat-nyilvántartás) alkalma-

zásában. A világ számos fejlett országában már több évtizede

mûködõ új bûnügyi tudományos intézetek (így például a német

Bundeskriminalamt, az angol Forensic Science Service, az USA FBI

Laboratory stb.) rendszeres kapcsolatot tartanak a kutató és fejlesz-

tõ intézményekkel, szakszerûen közlik az alapkutatásokkal szem-

ben támasztott sajátos igényeket, elvégzik a különbözõ természet-

6 Ettõl eltérõ álláspontot képviselnek azok a szakemberek, akik osztják a
következõ érvelést: „A magyar bíróság az ujjnyomszakértõi vélemény el-
fogadásához általában nem igényli, hogy a személyazonosság megálla-
pítása esetén a szakértõ minden egyes esetben megadja a tudományos
megalapozást […] Azonban, ha mégis felmerül ennek szükségessége,
úgy a szakértõ mindig készen áll, és ismerteti az ujjnyom-azonosítás
módszerének tudományos megalapozottságát, amely két alapvetõ elvre
épül: az ujjnyomok egyediségére és változatlanságára.” Daktiloszkópia
1904–2004. 100 éves a daktiloszkópia Magyarországon. BM Duna Palota
és Kiadó, Budapest, 2004, 131. o.; Tauszik Nagyezsda: A személyazono-
sítás módszerének új aspektusai. Belügyi Szemle, 2003/7–8.

7 A szakirodalom abból indul ki, hogy a kézírás személyspecifikus, ezért
ha van megfelelõ mennyiségû és minõségû összehasonlító anyag, meg-
történt az egyezõ és az eltérõ írássajátosságok figyelembevétele, és si-
került kiszûrni az írástorzítást is, akkor az összehasonlítás eredménye
kellõen igazolható. Tremmel Flórián: A komplex kézírásvizsgálatok lehe-
tõségei és korlátai. In: Ligeti Katalin (szerk.): Wiener A. Imre ünnepi kötet.
KJK-Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Budapest, 2005, 306. o. 



tudományos, mûszaki területek új eredményeinek nyomozásbeli

felhasználásához szükséges adaptációs kutatásokat, illetve a nyo-

mozó szervek által igényelt szakértõi vizsgálatokat.”8

A most vázolt rendszert a célszerûség, az eredményesség és a

hatékonyság követelménye hozta létre. Az igazságügyi szakértõi te-

rület újraszabályozásakor azonban felmerül, hogy vajon ez a nyo-

mozó hatósági struktúra megfelel-e a törvényességi elveknek, a

szakértõi függetlenségnek, mûködnek-e a befolyásmentes szakvé-

lemény megalkotását biztosító garanciák.

A kérdésre három válasz is kínálkozik.

Az elsõ megoldás az lehet, hogy a bûnügyi technikusi és rend-

õrségi laboratóriumi rendszer nem szorul változtatásra. A rendõrségi

laboratóriumokban mûködõ és igazságügyi szakértõi képesítéssel

rendelkezõ munkatársak továbbra is eljárhatnak büntetõügyekben

szakértõként, mert az általuk adott szakvélemény hitelessége megbíz-

hatóan ellenõrizhetõ. Ennek legáltalánosabb módszereit az Egyesült

Államok legfelsõbb bírósága az úgynevezett Daubner-eset kapcsán

munkálta ki, amikor a legfõbb bírói testület elvi éllel meghatározta a

szakvélemény tudományos megalapozottságának követelményeit.

Ezek a következõk: a bizonyítás tudományos megalapozottsága; a

szakértõ által alkalmazott módszer kiállta a gyakorlat próbáját; a mód-

szer széles körû publikáltsága és ellenõrzöttsége; végül a módszer

hibaértékének meghatározhatósága. A most vázolt követelmények

tükrében nyilvánvaló, hogy a szakértõi függetlenség legfontosabb

feltétele maga a szaktudás, ami objektív eszközökkel ellenõrizhetõ.

Továbbá belsõ eljárási szabályok kizárhatják, hogy a szakértõ véle-

ményének kialakításában utasítható legyen. Az viszont igaz, hogy

ez a megoldás – amely szinte valamennyi fejlett polgári jogállam

bûnügyi rendõrségénél érvényesül – feltételezi a bírósági tárgyalá-

son felvett bizonyítás magas szakmai színvonalát és törvényessé-

gét, azt, hogy a szakvélemények megalapozottsága a védelem ál-

tal is legyen ellenõrizhetõ.

8 Katona Géza: A bizonyítás és a nyomozás egyes kérdései az új Be. tük-
rében, Magyar Jog, 2004/9., 525. o.
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Második lehetõség az eredményesség és a törvényesség harmó-

niájának megteremtésére egy olyan struktúra, amelyben a bûnüldözõ

hatóságok megõrzik bûnügyi technikai kapacitásukat és laboratóriumi

hátterüket, de az itt dolgozó szakértõk mint a nyomozó hatóság tagjai

a büntetõügyekben folytatott vizsgálataikról nem adnak szakvéle-

ményt. Megállapításaikat jegyzõkönyvbe foglalják, amelyek felhaszná-

lására azután a bizonyításban okiratként kerülhet sor. (Hasonlóan ah-

hoz, ahogyan a terhelt vagy a tanú vallomását magában foglaló

jegyzõkönyv is okirati bizonyíték.) Ennek az eljárásnak a szakértõ kö-

telezõ igénybevétele szab határt, de tudjuk, hogy az azonosító labora-

tóriumok az ilyen kérdések túlnyomó többségében eddig sem adtak

szakvéleményt. A hatályos Be. felsorolja a szakértõ alkalmazásának

kötelezõ eseteit, ezek a következõk: a bizonyítandó tény, illetõleg az

eldöntendõ kérdés a személy kóros elmeállapota, alkohol-, illetõleg

kábítószer-függõsége, kényszergyógykezelés vagy kényszergyógyí-

tás szükségessége, a személyazonosítás biológiai vizsgálat útján, vé-

gül a szakértõi vizsgálat elhalt személy kihantolásával összefüggés-

ben szükséges [Be. 99. § (2) bek.]. Ha ezt a felsorolást összevetjük a

rendõrségi azonosító laboratóriumok hagyományos és Európában ál-

talánosan elterjedt kompetenciáival, akkor az állapítható meg, hogy a

bûnügyi szakértõintézetek csak a DNS-azonosítás esetében nem fo-

lyamodhatnának a szakértõi megállapítások jegyzõkönyvbe foglalásá-

nak módszeréhez, minthogy ebben az esetben a szakértõ kirendelé-

se kötelezõ. A többi szakterületen aggálymentesen követhetõ lenne

az okirati bizonyítás. Ez a megoldás nem fosztja meg a nyomozó ha-

tóságokat attól a technikai és természettudományos háttértõl, amelyet

a modern bûnüldözés az azonosító szolgálatok kiépítésével az elmúlt

évtizedekben hozott létre, de megnöveli a bizonyítás törvényességét

biztosító garanciák hatékonyságát.

A harmadik megoldás a bûnügyi technikai egységek és a bûn-

ügyi szakértõi intézetek leválasztása a nyomozó hatóságokról, és

betagolásuk az önálló igazságügyi szakértõi intézményrendszerbe.

Ez az út szinte járhatatlan, mert a nyomozó hatóságok ezzel elveszí-

tenék tudományos hátterüket, az azonosító laboratóriumokat pedig

elzárnák azoktól a bûnüldözési tapasztalatoktól és cselekvéstõl,



amelynek eddigi eredményeiket köszönhették. Kétségtelen viszont,

hogy függetlenségük elnyerésével erõs garanciát kapnak arra, hogy

szakvéleményeik kialakításánál ne befolyásolják õket szûk rendõri-

szervezeti érdekek. Ugyanakkor megnövekedhetnek a költségek, és

elhúzódhatnak az eljárások. Az aggályok ellenére a magyar rendõr-

ség bûnügyi szolgálatainál ez az utóbbi megoldás körvonalazódik,

különös tekintettel az igazságügyi szakértõkrõl szóló 2005. évi

XLVII. törvény rendelkezéseire.

A közigazgatási nyilvántartásokról

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályai-

ról szóló 2004. évi CXL. törvény a nyilvántartásról:

„86. § (1) A hatóság a jogszabályban meghatározott adatokat nyil-

vántartja. A személyes adatok nyilvántartását csak törvény vagy a

törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben

helyi önkormányzati rendelet írhatja elõ.

(2) A hatóság az általa kezelt nyilvántartásban szereplõ hibás

adatot a hiba észlelése esetén hivatalból köteles javítani, és errõl

az érintettet értesíteni kell.

(3) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ügyfél illeték

vagy igazgatási szolgáltatási díj lerovása mellett a nyilvántartásból

hitelesített másolatot vagy kivonatot kérhet.”

A közigazgatás különbözõ ágazataiban az igazgatási terület jel-

legéhez igazodó nyilvántartási formák alakultak ki (egységes mun-

kaügyi nyilvántartás: 1991. évi IV. tv. 57/B–57/E §; értékpapírszámla;

értékpapírszámláról vezetett számviteli nyilvántartás: 2001. évi

CXX. tv. 140–146. §; gépjármû-használati nyilvántartás (útnyilvántar-

tás): 1995. évi CXVII. tv. 5. melléklet; közalkalmazotti nyilvántartás:

1992. évi XXXII. tv. 83/B–83/D §. 4. melléklet). 

A példálózva bemutatott közigazgatási nyilvántartások közös

sajátosságait a következõkben lehet összefoglalni:

– A nyilvántartás igazodik a szakigazgatási ágazat társadalmi

rendeltetéséhez, ahhoz a szükséglethez, amit az szolgálni hi-

vatott.
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– A nyilvántartásba kerülõ adatok köre tervezhetõ igazgatási je-

lentõségû jogi tények és természetes események, amelyek

jogkövetõ magatartást feltételeznek.

– A nyilvántartásba történõ felvétel állampolgári bejelentési köte-

lezettséggel, illetve hivatali számbavétellel történik, és különös

szakértelmet nem igényel.

– A nyilvántartásba került személyes adatok felett az egyén ren-

delkezési jogosultságát nem veszíti el, ellenben az adatokat

kezelõ hivatal rendelkezési joga célhoz kötött és korlátozott.9

– A nyilvántartás közhiteles, annak alapfunkciója a jogok gyakor-

lásának, vagy az azokból történõ kizárás igazolása, illetve a kö-

telezettségek számon kérhetõsége.

Az elõbbiekkel érdemes összevetni a kriminalisztikai nyilvántartá-

sok sajátosságait: 

– A nyomozások kriminalisztikai ajánlásokba foglalt taktikai

szükségleteihez igazodik, egyetlen legális célja az állam bün-

tetõigényének érvényesítése, illetve kivételesen bûnmegelõ-

zés lehet.

– A nyilvántartásba kerülõ adatok köre nem tervezhetõ, továbbá

nem jogkövetõ, hanem jogsértõ magatartásokhoz kapcsolódik.

– A nyilvántartásba kerülés bûnüldözési intézkedés nyomán

történhet, a nyilvántartási adat feltárása kriminalisztikai szak-

értelmet, gyakran igazságügyi szakértõi közremûködést felté-

telez.

9 A 15/1991. (IV. 13.) AB határozat (ABH, 1991, 40–41.) pedig megállapította,
hogy a korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazo-
nosító jel (személyi szám) alkotmányellenes. A határozat szerint személyes
adatot felvenni és felhasználni általában csakis az érintett beleegyezésével
szabad; mindenki számára követhetõvé és ellenõrizhetõvé kell tenni az
adatfeldolgozás egész útját, vagyis mindenkinek joga van tudni, ki, hol, mi-
kor, milyen célra használja fel az õ személyes adatát. Az Alkotmánybíróság
a 29/1994. (V. 20.) AB határozatában (ABH, 1994, 148.) a társadalombiztosí-
tás egészségügyi szolgáltatásának igénybevételére jogosító igazolványon
alkalmazott személyi számot alkotmányellenesnek ítélte, és az alkalmazás-
ra feljogosító jogszabályi rendelkezéseket megsemmisítette.



– A nyilvántartásba kerülõ személyes adatok felett az egyénnek

nincs rendelkezési joga, annak célja a nyomozó hatóság eljá-

rási cselekményeinek az eredményessé tétele, viszont a nyil-

vántartással járó jogkorlátozásnak meg kell felelnie a szüksé-

gesség és az arányosság követelményének.

– A nyilvántartás felhasználásában a bûnüldözõ (nemzetbizton-

sági) és igazságszolgáltatási szerveknek monopóliuma van, a

felhasználás (lekérdezés) maga is kriminalisztikai szakértelmet

követel.

– A nyilvántartással szemben nem a közhitelesség, hanem a

büntetõjogi relevancia és a hiteltérdemlõség a követelmény. A

nyilvántartási adatok hitelessége a bíróság elõtt a bizonyítás

tárgya lehet.

– A bûnügyi nyilvántartások törvényességének felügyeletét a

Legfõbb Ügyészség látja el. 

A közigazgatási és a kriminalisztikai nyilvántartások különbségeit

felmutató elemzésre azért van szükség, mert a jelenlegi nyilvántar-

tási rendszerek szabályozása rendjében ez a két különbözõ minõ-

ség nincsen kellõen elválasztva egymástól. 

KövetkeztetésekKövetkeztetésekKövetkeztetésekKövetkeztetések

A bûnügyi nyilvántartás erõsségei

– A bûnügyi nyilvántartások jogi szabályozása megfelel az alkot-

mányos jogállam követelményeinek. Az információs önrendel-

kezési jog csak törvényben foglalt feltételek mellett (célhoz kö-

töttség), a szükségesség és az arányosság érvényesítésével

korlátozható.

– A kriminalisztikai felhasználású adattárak jelentõs szakmai ha-

gyományok alapján, európai mércével mérten is világszínvona-

lú mûszaki-technikai feltételek mellett mûködnek. Jelenleg a

számítógépes automatizált daktiloszkópiai rendszer (Sagem-

AFIS ujj- és tenyérnyomat-azonosító rendszer) közel 697 ezer

ujj- és tenyérnyomat adatainak számítógépes feldolgozását tar-
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talmazza (gyanúsítottak, menekültek, kiutasítottak, ismeretlenek

helyszínen rögzített adatai együttesen). 

– Az ugyancsak a közelmúlt fejlesztésének köszönhetõ DNS-labo-

ratóriumhoz eddig 31 ezer DNS-minta érkezett. (Jelenleg ezek kö-

zül 19 135 már az adattárban is elérhetõ, a többi bevitel alatt áll.)

– A nemzetközi bûnügyi együttmûködés, valamint a schengeni

információs rendszerhez (SIS) való csatlakozás jogharmonizá-

ciós feladatai és a szervezeti háttér megteremtése befejezõdött.

A rendszerhez való végleges csatlakozás várhatóan 2007-ben

esedékes. A SIS–II átvétele azonban további technikai fejlesz-

tést követel, mert a külföldre átadott személyes adatok titkosí-

tásáról gondoskodni kell.  

A gyengeségek

– Nem érvényesülnek a nyilvántartások hatékonyságát növelõ

azon elvek, miszerint azok legyenek centralizáltak és a felhasz-

nálók számára könnyen elérhetõk. A centralizáltságot a szerve-

zeti széttagoltság (a nyomozó hatóságok és a felderítõ szolgá-

latok nagy száma, Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata,

Szervezett Bûnözés Elleni Koordinációs Központ, nemzetbiz-

tonsági szolgálatok, Nemzetbiztonsági Szakszolgálat), az elér-

hetõséget a kriminalisztikai nyilvántartásoknak a Belügyminisz-

tériumhoz telepítése nehezíti.

– A kialakult struktúra nem eléggé differenciált, nem válnak el

egymástól egyfelõl a kriminalisztikai, az eljárási és a közigaz-

gatási nyilvántartások, másfelõl pedig a nyomozásokat támo-

gató és a belsõ ügyviteli rendet segítõ adatbázisok. Az ügyvi-

teli rendszerekben sok a bürokratikus, formális elem, ami a

nyomozásokban nélkülözhetetlen individualizációt és problé-

mamegoldó gondolkodást nehezíti. (Lásd a kihallgatási jegyzõ-

könyvek közléseinek vagy a szakértõ-kirendelõ határozatok-

nak a mintáit.)

– A nemzetközi bûnügyi együttmûködésben változatlanul ne-

hézkes az információbevitel, ami a tagországok kölcsönös bi-



zalmatlanságával magyarázható.10 A bûnügyi jogsegély opera-

tív formái, amelyek a bûnüldözõ hatóságok közötti közvetlen

kooperációt jelentik, fõként a kétoldalú kapcsolatokban való-

sulnak meg. A rendõri kooperációban fontos elõrelépés lenne

az unió alkotmányszerzõdésének elfogadása, amire azonban

jelenleg nincs esély. 

A fejlesztés lehetséges irányai

– A kriminalisztikai nyilvántartások technikai fejlesztése nagy

szakmai hozzáértést és jelentõs pénzforrásokat igényel. Az

adatbevitel kulcsa a helyszíni bûnügyi technikai munka. A bûn-

ügyi technikusok rendõrségen belüli szerepe az igazságügyi

szakértõkrõl szóló új törvény hatálybalépése nyomán kérdé-

ses lett. Különösen a helyszíni nyomok nyilvántartásba vételé-

nek hatékonysága válik kétségessé, ha ezen a helyzeten nem

változtatunk. Sürgõs szükség lenne arra, hogy a bûnügyi tech-

nikus a nyomozó hatóság szakértelemmel rendelkezõ tagjává

váljon, akinek a munkája nem az igazságügyi szakértõ tevé-

kenységével, hanem a professzionális nyomozó rangjával azo-

nos. A technikai fejlesztés ezen a területen a helyszíni nyom-

kutató és nyomrögzítõ mûszeres háttér javítását jelenti.

– A modus operandi nyilvántartások fejlesztése a nyomozások-

ban teljesített elemzõ-értékelõ munkával érhetõ el. A legélet-

szerûbb elemzés azoktól várható, akik a konkrét ügyekben az

elõkészítõ eljárást folytatják. Ezért e két funkciót ismételten

össze kellene kapcsolni, csökkentve a kizárólag elemzéssel és

értékeléssel foglalkozó egységek számát. Ettõl a fordulattól

várható a nyomozási modellek megalkotása, annak az integ-

rált bûnüldözési taktikának a követése, ami a kriminalisztikai

nyilvántartások leghatékonyabb hasznosítását jelenti. A nyil-

10 Klaus Rainer Kalknak, az Europol Közös Felügyelõtestülete elnökének
elõadása. In: Laukó Károly (szerk.): Bûnüldözés, adatvédelem, Schengen.
BM Kiadó, Budapest, 2004, 56. o. 
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vántartásokat a helyszínen tevékenykedõ nyomozók számára

olyan végpontok kialakításával lehet biztosítani, amelyekkel az

adattárak a helyszínrõl elérhetõk.

– A kriminalisztikai igényekhez kellene igazítani a szervezeti hát-

teret is. Már a közeljövõben megvalósítható, hogy a nyomo-

zást és a titkos adatgyûjtést támogató nyilvántartások a rend-

õrség kizárólagos kezelésébe kerüljenek. Ez azonban a

rendõrségi és a bûnügyi nyilvántartásokról szóló törvény mó-

dosítását igényli. 

– A 2007-ig terjedõ idõszak feladata a schengeni információs rend-

szer fejlesztett változatához való csatlakozás (SIS–II). Ennek kere-

tében a számítógépes háttér biztosítása, az unióban elfogadott

titkosítási módszerek alkalmazása (az úgynevezett DES algorit-

mus), valamint a vonatokon történõ ellenõrzés lehetõvé tétele

van napirenden. A számítógépes rendszer megfelelõ védelmérõl

is gondoskodni kell az illetéktelen behatolások ellen.11
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Póczik Szilveszter

Bevezetés 
a terrorizmus kriminológiájába 
I. rész
Definíció, tipológia, jog és történelem1

A tanulmány most megjelenõ elsõ része a terrorizmus kriminológiájának

alapvetõ mozzanatát, a terrorizmus definiálhatóságát állítja a vizsgálat

középpontjába, és megállapítja, hogy nem alkotható általános érvényû

definíció, a jelenleg forgalomban lévõ társadalomtudományi és jogi

meghatározások számos kívánnivalót hagynak maguk után, értelmezé-

si nehézségeket támasztanak. Ezért a szerzõ inkább a tipológiai megkö-

zelítés mellett teszi le a garast, és emellett érvelve sorra veszi a terroriz-

mus fogalma alá sorolható egyedi történelmi jelenségek mellett a

terrorizmus elhárításával és leküzdésével kapcsolatos igazgatási terüle-

teket, valamint ezek teendõit is.

A terrorizmus egyidõs az ember politikai-igazgatási tevékenységé-

vel, a kezdetektõl máig a politikai kormányzatok réme. Több jelen-

tõs politikai gondolkodó vélekedett úgy, hogy bizonyos körülmé-

nyek között a törvényen vagy jogszokásokon kívüli politikai erõszak

alkalmazása polgári erény, morális kötelesség. A vallási gondolko-

dásban számosan találtak igazolást a „szent háborúra”, a hadásza-

ti elméletek gyakran védelmükbe vették a polgári lakosság ellen irá-

nyuló stratégiai módszereket. A terror legfõbb célpontjai mindenkor

a politikai alakulatok, kormányzatok, szakigazgatási rendszerek vol-

tak, ezért beszélhetünk a legtöbb esetben politikai vagy forradalmi
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1 A szerzõ köszönetet mond Irk Ferencnek és Kerezsi Klárának a tanul-
mány kéziratához fûzött és itt felhasznált gondolataikért.



terrorról, de a terror válhat globálissá, állami vagy államilag támo-

gatott, finanszírozott terrorrá, ha az adott állam saját lakossága vagy

másik állam polgárai ellen irányul.

Széles körben elfogadott meghatározás szerint a terrorizmus

olyan nem hagyományos, alacsony intenzitású konfliktus, amely lé-

nyege szerint politikai célok, fõként a társadalmi és politikai rendszer

megváltoztatásának érdekében a civil lakossággal vagy polgári cél-

pontokkal szemben alkalmazott szándékos erõszak vagy erõszak-

kal való fenyegetés.2 Sokan úgy vélik, mivel a terrorizmus célpont-

jai civilek, ez megkülönbözteti minden másfajta politikai erõszaktól,

az iménti meghatározás bármely elemének hiánya esetén nem be-

szélhetünk terrorizmusról.

E meghatározásba csak nehezen illeszthetõk be olyan határese-

tek, mint a gerilla-hadviselés, a forradalmi és felszabadító erõszak,

amelyek sok vonatkozásban szükségszerûen egybeesnek a polgá-

ri lakossággal szemben alkalmazott terrorral, valamint a béketevé-

kenységet végzõ fegyvertelen katonákkal szemben vagy a terroriz-

mus ellen alkalmazott ellenterror, és más részjelenségek. Ezek

átfedéseit és metszéspontjait szemlélteti az 1. számú ábra.3

2 Boaz Ganor: Defining Terrorism. Is One Man’s Terrorist Another Man’s
Freedom Fighter? http://www.ict.org.il/articles/define.htm

3 Uo.
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1. számú ábra

Nem hagyományos konfliktusok célja és eszközeiNem hagyományos konfliktusok célja és eszközeiNem hagyományos konfliktusok célja és eszközeiNem hagyományos konfliktusok célja és eszközei

Gerilla-hadviselésGerilla-hadviselésGerilla-hadviselésGerilla-hadviselés

Katonai élõerõ és
eszközök ellen

elkövetett tervszerû
fegyveres támadás

politikai célok
elérése érdekében.

TerrorizmusTerrorizmusTerrorizmusTerrorizmus

Polgári célpontok
(személyek és

létesítmények) ellen
elkövetett tervszerû
fegyveres támadás

politikai célok
elérése érdekében.

szabadság-

harcosok

forradalmárok

anarchisták

Szervezetek és államok közötti
nem hagyományos konfliktus
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Az elõbbi meghatározás kiegészítését követeli a jelenlegi nem-

zetközi terrorizmus fogalmának meghatározása, amely saját definí-

cióm szerint: a globalizált világ egyenlõtlen erõviszonyokon alapuló

nemzetközi gazdasági, politikai, szociális és kulturális rendszerében,

illetve ezek alrendszereiben szükségszerûen jön létre, tehát nem kü-

lönös és átmeneti jelenség, hanem rendszerspecifikum. A rendszer

egyes résztvevõi politikai és társadalmi céljaik elérése érdekében

konspiratív szervezeti keretek között az adott rendszerben nem legá-

lis, de általuk legitimnek tekintett irreguláris fegyveres erõt alkalmaz-

nak, vagy azzal fenyegetnek a rendszer szabályait meghatározó –

többnyire – domináns szereplõkkel, fõként ezek polgári lakosságá-

val szemben.4 E korlátozott és alacsony intenzitású fegyveres konf-

liktusok adott esetben hagyományos és magas intenzitású konflik-

tusba fordulhatnak át.

Azt kérdezve, hogy a kriminológiára tartozik-e a terrorizmus ku-

tatása – hiszen csábító lehetõség a terrorizmust kizárólag külpoliti-

kai, nemzetbiztonsági, védelempolitikai jelenségként értelmezni –,

egyértelmûen igennel kell válaszolnunk. A terrorizmus kutatása kri-

minológiai feladat, amely a kriminológia interdiszciplináris jellegé-

nek megfelelõen más tudományterületek eredményeinek figyelem-

bevételével kutatható, értelmezhetõ. A terrorizmus közvetlenül

kapcsolatba hozható és összevethetõ a háborúval, hiszen a külön-

féle terrorcsoportok önértelmezése szerint valamennyien harco-

sok, akik konkrét célokért háborúznak, a terror nem öncél, csupán

a reguláris hadviselés lehetetlensége miatt következetesen alkal-

mazott eszköz. Mivel a terrorakciók helye és közvetlen célpontja ál-

talában nem hadviselõ fél, és a terrorista sem tekinthetõ hadviselõ

félnek, a terrorcselekmény nem katonai diverzánstevékenység – ah-

4 Póczik Szilveszter (2005a): Az iszlám forradalom. Polgári Szemle, 2005/9.,
7–29. o.; Brian Michael Jenkins: Terrorism and Beyond. An International
Conference on Terrorism and Low-Level Conflict. Rand Corporation, Santa
Monica, December 1982. http://www.rand.org/pubs/report/2005/R2714.pdf;
Bruce Hoffman: Inside Terrorism. Columbia University Press, New York,
1999; Walter Laqueur: The New Terrorism. Oxford University Press, New
York, 1999



hoz csak annyiban hasonlít, hogy az ellenség hátországában kerül

rá sor –, hanem belbiztonsági, rendvédelmi, jogi szempontból bûn-

cselekmény. A terrorakciók célja nem elsõsorban egy célpont meg-

semmisítése, hanem a közfigyelem felkeltése, megjelenés a médiu-

mokban, a polgári lakosság félelmének felébresztése. A terrorizmus

abban különbözik a közönséges erõszakos bûncselekményektõl,

hogy nem – olykor találomra kiválasztott – közvetlen áldozatai ké-

pezik a valódi célpontot, hanem azok, akik nem válnak ténylegesen

áldozattá, de valamilyen módon azonosulni tudnak a közvetlen ál-

dozatokkal, így áldozattá válásuk csupán szimbolikus. Eltérõen a

háborútól, a terrorizmus kisszámú áldozattal nagyarányú közvetett

és másodlagos viktimizációt eredményez.

Kriminológusként ki kell terjesztenünk figyelmünket a nem politi-

kai, hanem más indíttatású, más célokat szolgáló terrorcselekmé-

nyekre is. Lényeges elhatárolást jelent, hogy az utóbbiak esetében

nem beszélhetünk terrorizmusról. Terror alkalmazásáról van ugyan

szó, de az nem politikai célokat szolgál és nem következetesen al-

kalmazott eszköz: az egyedi merénylet terror, de nem terrorizmus.

Történelmi háttérképekTörténelmi háttérképekTörténelmi háttérképekTörténelmi háttérképek

Már a Biblia is számos helyen foglalkozik a terror, orvgyilkosság és

tömeggyilkosság jelenségeivel. A Jákob vérébõl származó, és az is-

meretlenségbõl épp hogy kilépõ zsidók lemészárolják Sekhem vá-

ros teljes lakosságát.5 Hasonló erõszaktételekrõl számol be egye-

bek mellett a Számok könyve vagy Józsua könyve is. A nemzeti

elkötelezettségbõl cselekvõ merénylõ legismertebb alakja Judit, tör-

ténetét szintén az Ószövetségben olvashatjuk.6 A királyok ellenki-

rályok vagy orvgyilkosok általi meggyilkolása (regicidium), és hûséges

alattvalóik lemészárlása minden nagy birodalomban, így a császárko-

ri Rómában is a hatalom megragadásának eszköze volt. A zelóták

Júdeában a köztereken támadták meg kiszemelt áldozataikat, római

5 1Móz – Ter 33,17–34,30
6 Jud 1–16.
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megszállókat vagy kollaboránsaikat, majd eltûntek a tömegben. Az

orvgyilkosként legendássá vált arab aszaszinok az 1100-as években

részben a keresztesek államai és hadseregei, részben a moszlim

elitek velük együttmûködni nem kívánó tagjai ellen követtek el me-

rényleteket.

Az indiai Káli istennõ fanatikus követõi, a thugok, utazókat rabol-

tak el, és áldoztak fel vallási szertartásaikon. A thugok szektáját

nemcsak vallási, hanem a világ elsõ maffiajellegû szervezeteként is

ismerjük, amely az 1300-as évektõl a XIX. század végéig aktív volt.

A szekta feltehetõleg jóval korábbi eredetû, tagjai részben hinduk,

részben moszlimok voltak, 10-200 fõs csapatokban vonultak ke-

resztül-kasul Indián, gazdag kereskedõk és vezetõ személyiségek

közül választották ki áldozataikat, bizalmukba férkõztek, majd alkal-

mas pillanatban egy szent textilcsíkkal vagy hurokkal megfojtották

õket. Utóbbi módszer alapján nevezték õket fanszigároknak is. Saját

titkos nyelvvel (ramasi) és jelrendszerrel rendelkeztek. Az 1830-as

években a britek jelentõs erõfeszítéseket tettek a szekta felszámo-

lására. A külön erre a célra William Sleeman7 vezetésével létreho-

zott és 1904-ig fennálló rendõri részleg (Thuggee and Dacoity De-

partment)8 több mint 1400 szektatagot juttatott bitóra vagy fegyházba,

egyikük, saját bevallása szerint, több mint 700 gyilkosságot követe-

tett el.

A középkori társadalmi fejlõdés a rendszeresen és következete-

sen alkalmazott terror jegyében ment végbe, amely a klasszikus

ókor társadalmi és hatalmi viszonyainak gyökeres újjárendezését

szolgálta. A világi és egyházi erõszak folytatásaként a spanyol ink-

vizíció (1469–1600) a bevádolt eretnekekkel szemben következete-

sen alkalmazta a kínzás, terror, zsarolás eszközét.

A kapitalizmus kialakulásával a politikai erõszak elmélete és gya-

korlata bevonult a szociális mozgalmak arzenáljába. Az angol lud-

dista mozgalom (1811–1816) az emberi munkaerõ és a munkahelyek

védelmében a gépek és modern technika egyéb vívmányainak ösz-

7 Sir William Henry Sleeman (1788–1856) indiai brit bürokrata, 1820-tól Saugor
és Nerbudda tartományok alkormányzója.

8 A hivatalt a Central Criminal Intelligence Department váltotta fel.



szetörésével lépett fel. Az elsõ világháborúra egy szerb terrorista

merénylete szolgáltatott ürügyet. A világháborút követõ társadalmi

és politikai kataklizmák során számos népirtás történt, amelyek az-

tán a harmincas évek elején hatalomra jutó nemzetiszocializmus ge-

nocídiumában csúcsosodtak ki. A forradalmi terrorizmus számos ál-

lam, Algéria, Tunézia, Izrael, Vietnam megszületésénél bábáskodott,

és jó okkal állítható ez az Egyesült Államokról is. A hétköznapi érte-

lemben vett terror tehát a történelem jelentõs mozgatóerejének

mondható, amely fogalmonként igen különbözõ társadalmi helyze-

tekben igen különbözõ emberek igen különbözõ akcióit öleli fel.

A modern terrorizmus fejezetét a francia forradalom állami terror-

ja nyitotta meg. A 40 ezer személyt kivégzõ jakobinus diktatúrát

Edmund Burke9, az elsõ modern értelemben vett politológus írta le

a terrorizmus fogalmával. Burke szerint a francia forradalom meg-

próbálta „metafizikával korlátozni a zsarnokságot”, majd ennek siker-

telenségét belátva „zsarnoksággal korlátozni a metafizikát”, végül a

forradalmi terror megsemmisítette mindazokat a szabadságjogokat,

amelyek kivívásáért a forradalom megindult.10

A terror fogalma széles történelemfilozófiai tartalommal telítõdött

Immanuel Kant 1798-ban közreadott munkájában. Értelmezésében

a terror – mint az erõszak általános fogalma és annak érvényesülé-

se – az emberi problémák és konfliktusok kollektív, kompromisszu-

mos megoldásába vetett hit feladásával egyenértékû.11 A kiszolgál-

tatottság és magárahagyottság társadalmi élménye indította útjára

néhány évtized múltán az 1800-as évek közepétõl a kommunizmus

különféle változatait, beleértve az anarchizmust is. Az anarchizmus

atyja, Pierre-Joseph Proudhon, eszméit 1840-ben vetette papírra, to-

vábbfejlesztõi Mihail Bakunyin és Karl Heinzen voltak. Ha fel kell

robbantanod a fél kontinenst az ellenség megsemmisítéséhez, ne

9 Edmund Burke: Töprengések a francia forradalomról. Atlantisz Kiadó,
Budapest, 1990

10 Ludassy Mária: Különbség tétessék.
http://www.mozgovilag.hu/2000/01/januar3.htm

11 Immanuel Kant: Schriften zur Anthropologie, Geschichtsphilosophie, Po-
litik und Pädagogik 2. Werkausgabe, Band XII., Frankfurt am Main, 1977 
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habozz lelkiismeret-furdalás nélkül véghezvinni – hirdették a harcos

anarchizmus képviselõi. Peter Kropotkin herceg12 a terrort „a csele-

kedet propagandájának” nevezte.

Karl Marx 1844 és 1848 között javarészt Kant és Feuerbach gon-

dolataira támaszkodva dolgozta ki a Kommunista Kiáltványban meg-

fogalmazott nézeteit az emberi fejlõdés törvényszerûségeirõl és a

tömegmozgalom szerepérõl. A személyiségek történelmi szerepé-

rõl folytatott vitában is érvként szolgálhat az, amilyen mértékben

Marx alattomos, szélsõséges és erõszakos személyisége rányomta

bélyegét a kommunista mozgalom egész történetére: családját és

munkatársait egyaránt terrorizálta.13 Nézeteit egy nemzedékkel ké-

sõbb a személyiségében rokon Lenin14 fejlesztette tovább: az egyé-

ni terror helyébe a történelmi szükségszerûség eszközeként a for-

radalmi tömegterrort állította. Ez nyomta rá a bélyegét a – ha

szigorúan vesszük – Leninnel és Sztálinnal kezdõdõ hidegháború

eseményeire. A két szuperhatalom megbízásából, támogatásával

vagy részben aktív részvételével zajló helyi háborúk jelentõsen hoz-

zájárultak a terrorizmus nemzetközi jelenséggé válásához. A XX. és

XXI. századon átcsapó terrorhullámok elsõ mozzanata a Lenin által

eszmeileg megalapozott, Trockij által pedig kíméletlenül végigvitt

vörösterror volt Oroszországban 1918 és 1923 között. A Lenin–Trockij

páros „elsõ tette hatalomra kerülésük után a munkástanácsok és a

szovjetek szétverése volt, ahogy azt minden egyéb, a bolsevik hata-

lomátvételt megelõzõen létezõ szocialista tendenciával is tették. Et-

tõl a ponttól kezdve egészen összeomlásáig a szovjet zsarnokság a

világ egyik legnagyobb szocialistaellenes ereje volt.”15 A forradalmi

12 Bozóki András – Sükösd Miklós (szerk.): Anarchizmus. Századvég, Buda-
pest, 1991

13 Paul Johnson: Értelmiségiek. Európa Könyvkiadó, Budapest, 2002,
118–138. o.

14 Francois Furet: Egy illúzió múltja. Esszé a 20. század kommunista ideo-
lógiájáról. Európa Könyvkiadó, Budapest, 2000; Raphael Cohen-Almagor:
Foundations of Violence, Terror and War in the Writings of Marx, Engels
and Lenin. Terrorism and Political Violence, 1991/2., 1–24. o.

15 Terror War Watch. Toni Gabric interjúja Noam Chomskyval, 2002. április
27. The Croatian Feral Tribune, 2002. május 7. 
http://www.c3.hu/~ligal/ManaChomsky1.htm 



zsarnokság kiépülésével jöttek létre a késõbbi koncentrációs tábo-

rok elsõ változatai, amelyek merõben különböztek a cári idõszak

szibériai büntetõkolóniáitól: utóbbiak a szabadság szigeteinek tûn-

hettek az új táborokhoz képest. A koncentrációs táborok rendszere

és gyakorlata a 30-as években a sztálini nagy terror idején jutott a

„szakmai” perfekcionizmus szintjére és szolgáltatott mintát a náci lá-

gerekhez. A bolsevik fordulat hatására Nyugaton kitört a vöröspánik,

több hullámban söpört végig az anarchisták és kommunisták elleni

hadjárat. A külföldrõl finanszírozott terrorizmus kéz a kézben járt a

nagyhatalmi diplomáciával.

A terrorizmus végigkísérte a nacionalizmusok összecsapásait,

valamint a sokszor egymásba fonódó gyarmatosító és gyarmati fel-

szabadító háborúkat is. A nacionalizmus honosította meg a nemze-

ti tömegháború jegyében azt az elképzelést, hogy nincsenek ártat-

lan civilek, csupán ellenséges nemzet van. A modern történelem

egyik elsõ terroristának nevezhetõ gyarmatosításellenes mozgalma

az 1893 és 1903 között zajló macedóniai lázadás volt, amely a tö-

rök megszállókkal szemben következetes gerillataktikát, terrort és

intenzív propagandát alkalmazott. A nacionalista terror egyik közis-

mert alakja volt az Arábiai Lawrence néven ismert brit kalandor, aki

az elsõ világháború második felében felkelést szervezett az arabok

körében az oszmán fennhatóság ellen.

A két világháború egész sor forradalmi mozgalmat segített szárba

szökkenni. Mussolini és Hitler hatalomra jutásában is szerepet játszot-

tak irreguláris katonai szervezetek. A terrorizmus fogalma szorosan

összekapcsolódott a jobb- és baloldali diktatúrák és totalitarizmusok

fogalmával, ezek elnyomó rendszereivel, állami terrorizmusával.

Göring 1933-ban már Hitler belügyminisztereként jelenthette ki, hogy

nem bajmolódik igazságügyi problémákkal, hiszen kezében van a

rendõrség irányítása. Ezzel létrejött az Ernst Fraenkel által a fasizmu-

sokra jellemzõnek tartott „kettõsállam”.16 A fasizmusra antifasiszta

16 Ernst Fraenkel: The Dual State. A Contribution to the Theory Dictatorship.
Octagon, New York, 1969; Franz Leopold Neumann: Behemoth: The
Strukture and Practice of National Socialism 1933–1944. Oxford University
Press, Toronto, 1944
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terror volt a válasz. Itáliában a fegyveres antifasiszta ellenállás egy-

idõs magával a fasizmussal, sõt részben abból szakadt ki, 1921 tava-

szán az anarchista Argo Secondari kezdeményezésére jött létre az

Associazione Nazionale dei Arditi del Popolo, amely hamarosan kö-

zépbal népfrontos szervezetté vált.17

Az említett kettõs, részben legális, részben illegális, terrorista ha-

talmi szerkezet jellemzõ volt a két világháború közötti idõszak más

önkényuralmi rendszereire is Argentínában, Chilében, Görögország-

ban, Guatemalában, Peruban, ahol halálkommandók gyilkoltak poli-

tikai ellenfeleket, emberi jogi aktivistákat, munkásvezetõket, újságíró-

kat, parasztokat.

A XX. századi forradalmi mozgalmak közül a harmadik világbeli és

az európai baloldali terrorista mozgalmakra gyakorolt hatása okán

mind teoretikusként, mind gyakorlati szervezõként említést érdemel

Mao Ce-tung (1893–1976).18 A nevéhez fûzõdõ gerilla-hadviselés világ-

szerte követõkre talált, különösen a gazdag forradalmi, polgárhábo-

rús és antikolonialista hagyománnyal rendelkezõ Latin-Amerikában.

Legismertebb követõi közé tartozott Fidel Castro és Che Guevara.

Szintén latin-amerikai volt a városi gerillataktika kidolgozója, Carlos

Marighella, aki kézikönyvet bocsátott a terroristák rendelkezésére,

amely apró részletekig kitér a városi gerilla céljaira, képességeire,

életmódjára, felkészülésére, technikai és szervezeti elõfeltételeire,

fegyverzetére, taktikájára.19

A városi gerillamozgalom a 68-as diáklázadásokat követõ más-

fél évtizedben végigsöpört Nyugat-Európán. Ideológiája marxizmus-

ból, anarchizmusból, egzisztencialista, freudista, feminista, maoista,

újbaloldali, elitista és militarista tanokból táplálkozott. A diákmoz-

galmak hangadói hajlottak az öncélú erõszakra, Marighella

könyve mellett Mao, Che Guevara és Regis Debray írásai hatottak

17 Harsányi Iván: Arditi del popolo – egy olasz antifasiszta fegyveres szer-
vezet története. Klió, 2003/2., 32–44. o., 
http://www.c3.hu/~klio/klio032/klio104.html 

18 Polonyi Péter: A nagy kormányos: Mao Ce-tung. Rubicon, 1994/7., 24–29. o.
19 Carlos Marighella: Minimanual of the Urban Guerrilla. June 1969.

http://www.latinamericanstudies.org/marighella.htm



rájuk.20 A harcot a dzsungelbõl a városba helyezték át, vezetõ ere-

jévé az értelmiséget, egyetemi ifjúságot és a hátrányos helyzetû

társadalmi csoportokat, etnikai kisebbségeket tették meg. Céljuk a

hatalmi centrumok meggyengítése, a kulcsszemélyek megsemmi-

sítése volt, ami várakozásaik szerint a civilizált világban is fasiszta

jellegû diktatúrákat hívhat életre, az így kialakult válsághelyzetek

pedig kedveznek a népi demokratikus forradalom kitörésének. A

városi gerilla a forradalom erjesztõjének tekintette önmagát. E moz-

galmak elsõsorban a fiatal értelmiség körében mutatkoztak hatékony-

nak, sok nõ is akadt tagjaik és szimpatizánsaik között. Többségük

polgári családból származott, számosan érkeztek a társadalomtu-

dományok területérõl, egyetemi hallgatók és tanárok körébõl. A két

legismertebb szervezet, a német Vörös Hadsereg Frakció (RAF) és

az olasz Vörös Brigádok (BR), a jóléti államok megsemmisítését tûz-

te ki célul. Az utóbbi tagja volt a neves kriminológus, Giovanni

Senzani és a Moro-per egyik fõvádlottja, Antonio Savasta politoló-

gus. Az európai szélsõbaloldali terrorszervezetek között említésre

méltó még a görög November 17. Mozgalom, az ELA (Görög Forra-

dalmi Népi Harc) és a spanyol Október Elseje Antifasiszta Ellenállá-

si Csoport (GRAPO). Mindhárom szervezet a katonai diktatúra ellen-

hatásaként jött létre.

A szélsõbaloldali erõszakkal szemben megjelent a részben fa-

siszta hagyományból táplálkozó szélsõjobboldali politikai erõszak

is, amely módszereiben, szervezetében igen hasonlít ellenlábasai-

ra. Az újfajta szélsõjobboldaliság, legalábbis Európában, a 80-as

években kései válaszként jelentkezett a szélsõbaloldali erõszakhul-

lámra, a polgári demokráciák és a jóléti állam válságára. 1980 au-

gusztusában újfasiszták robbantottak a bolognai pályaudvaron,

20 Ernesto Che Guevara: Guerilla. Theorie und Methode. Sämtliche Schriften
zur Guerillamethode, zur revolutionären Strategie und zur Figur des
Guerilleros. Wagenbach Verlag, Berlin, 1968; Mao, Tze-Tung: Theorie des
Guerillakrieges oder Strategie der dritten Welt. Rowohlt Verlag, Reinbek
bei Hamburg, 1966; Regis Debray: Revolution in Revolution. Monthly
Rewiev, New York, 1967. Magyarul: Forradalom a forradalomban? Fegyve-
res harc és politikai harc Latin-Amerikában. Kossuth Kiadó, Budapest,
é. n.; James Petras: Forradalmi politika – ma. Eszmélet, 2000/54., 17–41. o.
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majd a müncheni Oktoberfesten. A tengerentúli testvérszervezetek-

tõl – Aryan Nation, American Nazi Party – jövõ anyagi és eszmei tá-

mogatással számos apró fasiszta csoport volt jelen Európában a

80-as években (Fegyveres Forradalmi Rohamosztag, Hoffmann-féle

Harci Csoport). A szélsõjobboldali merényletek célpontjai mind Nyu-

gat-, mind Kelet-Európában jobbára alulprivilegizált csoportok, be-

vándorlók, etnikai vagy más kisebbségek voltak. A 90-es évek belsõ

és külsõ konfliktusai és társadalmi átalakulásai átmenetileg lendüle-

tet adtak e szervezõdéseknek Kelet-Európában, jelentõs szélsõna-

cionalista csoportok és pártok vannak jelen a balti államokban,

Szlovákiában, Szerbiában, Szerbiában és az albán területeken. Ma-

gyarországon a közmúltban oszlatta fel a bíróság a Vér és Becsü-

let Egyesületet, amely szintén egy nemzetközi hálózat része volt. A

szélsõséges politikai szervezeteket formálisan feloszlató bírói hatá-

rozatoktól azonban nem várható mélyebb társadalmi hatás. 

A nemzeti felszabadító mozgalmak által alkalmazott politikai erõ-

szak felvillantásához is elég Európában maradnunk. Közös jellemzõ-

jük, hogy egyaránt jelen lehet bennük a szélsõjobb és a szélsõbalol-

dal felé mutató eszmeiség, de ezeket felülírja a nemzeti függetlenség

vagy egység eszméje. Ez jellemzõ a két legjelentõsebb európai szer-

vezetre, az ír és a baszk felszabadítási mozgalomra, amelyek törté-

nelmi érdeme, hogy komoly lökést adtak a halványodó kisnemzeti és

kisebbségi identitások újjáéledéséhez, másfelõl kikényszerítettek

olyan demokratikus folyamatokat, amelyek iránymutatóak a nemzet-

közi és belsõ etnikai konfliktusok tompításában.

Az IRA katonai sikerei mellett sikeres polgárjogi tevékenységérõl

is elhíresült, vizsgálat és ítélet nélkül fogva tartott aktivistái a börtön-

ben sokszor halálos végû éhségsztrájkkal, a ruhaviselés megtaga-

dásával és más erõszakmentes eszközökkel nemzetközi szimpátiát

vívtak ki maguknak. Az IRA fegyverutánpótlása és finanszírozása fõ-

ként amerikai íreknek volt köszönhetõ, de jelentõs támogatást ka-

pott a palesztin szervezetektõl és Líbiától is. Jelentõs jövedelmei

származtak az üzletekre kivetett, „forradalmi adónak” nevezett védel-

mi pénzekbõl és más szervezett bûnözõi tevékenységekbõl. A 80-as

évek generációváltásával a vezetés szociáldemokrata orientációjú



északír fiatalok kezébe került, akik megindították a közelmúltban for-

mális fegyverletételi deklarációval végzõdõ békefolyamatot. 2005.

szeptember 26-án a lefegyverzést felügyelõ nemzetközi bizottság

kanadai vezetõje bejelentette a fegyverleadások befejezõdését.

A baszk nacionalizmus atyja, Sabino A. Goiri, 1895-ben hívta élet-

re a Baszk Nemzeti Pártot (PNV). Franco tábornok hatalomra jutásá-

val a baszk nacionalizmus évtizedekre illegalitásba kényszerült. Az

Euskadi Ta Askatasuna (ETA) harci szervezetét a bilbaói egyetem

baszk diákjai szervezték meg a Francóval kiegyezni készülõ jobb-

oldali baszk politikusok ellen. Ezek népies nacionalizmusával szem-

ben nyelvi-kulturális nacionalizmust képviseltek. A nemzeti és szo-

cialista forradalmi ideológiák, valamint a fegyveres harc és legalitás

erõtereiben való egyensúlyozás több szakadást eredményezett az

ETA történetében. A terrorakciók 1960-ban kezdõdtek, fõként ran-

gos államhivatalnokok ellen irányultak, és kerülték a tömeges vér-

ontást. Az 1978-as spanyol alkotmány széles autonómiát biztosított

a baszkoknak. 1984 és 1990 között a szoros spanyol–francia rend-

õri együttmûködésnek köszönhetõen számos aktivistát tartóztattak

le. 1986-tól az ETA ellen a spanyol kormány támogatásával ellenter-

rorista csoportok léptek fel, ez a „guerra sucia” (piszkos háború)

azonban támogatókat toborzott az ETA számára. A 2004 márciusá-

ban elkövetett merényletsorozat kapcsán ismét gyanúba került az

ETA, de hamarosan tisztázódott az iszlám elkövetõk szerepe. Az ETA

2005 januárjában meghirdette a békés párbeszéd politikáját, de a

fegyvert nem tette le.21

E történelmi tabló hiányos lenne a gyarmati felszabadító és a

gyarmati elnyomás fenntartását szolgáló terrorista szervezetek em-

lítése nélkül. Ezzel bezárva egy kört, visszatérünk a modern terro-

rizmus szülõhazájához, Franciaországhoz, és lezárjuk az európai

gyarmatosítással összefüggõ politikai erõszak korát idõben és tér-

ben ott, ahol a stafétabotot átveszi az Egyesült Államok vezette

euroatlanti globalizáció és az ahhoz kapcsolódó erõszak.

21 Antje Helmerich: Nationalismus und Autonomie. Die Krise im Basken-
land 1975–1981. Ibidem Verlag, Stuttgart, 2002
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A második világháború után Franciaország megkísérelte birtokba

venni a japánok által 1941-ben elhódított gyarmatait Délkelet-Ázsiá-

ban, hiszen számított erõforrásaikra az újjáépítésben. A Ho Si Minh

vezette, korábban a japánok ellen harcoló Viet Minh (Szövetség a

Független Vietnamért) nemzeti kommunista felszabadító szervezet

azonban 1946-ban a franciák elleni felszabadító háború mellett dön-

tött. A megszállási övezetekre szabdalt országban a 17. szélességi

foktól délre brit megszállók állomásoztak, északra a kínai haderõ volt

az úr, amely a szabadságharcosoknak területet és utánpótlást bizto-

sított. A francia erõk törzsét a nagyrészt német hadifoglyokból ver-

buvált, zsákmányolt japán hadianyaggal, amerikai és angol fegyver-

zettel felszerelt idegenlégió adta. A felszabadító hadsereg 1950 és

1953 között kiûzte a franciákat Észak-Vietnam nagyobb részérõl,

majd Dien Bien Phu-nál megsemmisítõ csapást mért a gyarmati had-

seregre. A genfi konferencián a felek megegyeztek Vietnam ketté-

osztásában, de az Egyesült Államok nem ismerte el az egyezményt,

és – mondhatni – megörökölte a vietnami háborút.

1945 májusában az algériai Sétifben a Németország feletti gyõ-

zelmet ünneplõ arab frontkatonák felvonulása függetlenségi de-

monstrációvá vált. A francia megszállók a tömegbe lõttek, a gyar-

mati rendszer ellen lázadás kezdõdött Sétif, Guelma és Kherrata

megyékben. A francia gyarmati hadsereg egész falvak kiirtásával

válaszol. 1954 novemberében az Ahmed Ben Bella vezetésével

megszervezõdött Algériai Felszabadítási Front háborúba kezdett,

de a vereségek hamarosan gerillaháborúra kényszerítették. Az al-

gériai konfliktus miatt a polgárháború szélére sodródott Franciaor-

szág: a gyarmati és óhazai francia kormányzat a katonai puccs fe-

nyegetésében tevékenykedett. A kelta kereszttel szimbolizált OAS

titkos félkatonai terrorszervezetet magas rangú francia tisztek alapí-

tották 1960 telén spanyol bábáskodással, tevékenységükbõl ki-

emelkednek a De Gaulle elnök elleni merényletek, valamint a Raoul

Salan, Maurice Challe, Edmond Jouhaud és André Zeller táborno-

kok által vezetett 1961. áprilisi algíri puccskísérlet. Végül 1961-ben 78

százalékos többségû népszavazás és az eviani szerzõdés hozta

meg Algéria függetlenségét.



Izrael létrejötténél is bábáskodott a terrorizmus, sõt egyes véle-

mények szerint „a terrorizmust a maga modern, magas szervezett-

ségû és tudományos formájában militáns […] cionisták találták fel”.22

A zsidó nacionalizmus kialakulása az európai nacionalizmusok fej-

lõdéstörténetébe illeszkedik, egyszerre kiváltója és eredõje volt a

kissé megkésett közel-keleti arab nacionalizmusnak. A zsidó õsha-

zába való visszatelepülés gondolata a XIX. században született

meg. Moses Hess Róma és Jeruzsálem címû könyvének hatására a

század végén bevándorló telepesek jelentek meg Palesztinában.

Moses Montefiore bankár földeket vásárolt az Oroszországból me-

nekülõ zsidók számára arab nagybirtokosoktól. A palesztinai zsidó

állam koncepciója 1897-ben vált a cionista mozgalom hivatalos cél-

jává. 1905-tõl felerõsödött a fõként a Zsidó Nemzet Alap, a Paleszti-

na Hivatal és a Zsidó Koloniális Bank által támogatott bevándorlás.

1938-ra a telepesek száma 150 ezerre emelkedett. Az elsõ világhá-

ború végén a Balfour-nyilatkozat kilátásba helyezte a „zsidó nemze-

ti otthon” létrehozását a Gyarmati Hivatal által vezetett mandátumi

Palesztinában. A cionista mozgalom kész helyzet létrehozására tö-

rekedett. A Histradrut cionista szakszervezet a második világhábo-

rú végére a terület legnagyobb munkaadójává vált. Mivel a brit és

arab politikusok egy része úgy látta, „egy palesztinai zsidó állam ál-

landó veszélyt jelent majd a közel-keleti békére”23, napirendre került

a telepes zsidóság britellenes felszabadító harca.

Az arab nemzeti törekvésekkel és zsidóellenes megmozdulások-

kal szembeni véderõként fellépõ elsõ palesztinai zsidó fegyveres

osztag a katonaviselt orosz zsidókból létrehozott HaShomer volt. A

Vlagyimir Ze'ev Zsabotyinszki és Joszéf Trumpeldor által szervezett

Zsidó Légió részt vett az elsõ világháború hadmûveleteiben, ebbõl

nõtt ki 1920-ban a Hagana nevû illegális fegyveres szervezet, a ké-

sõbbi izraeli hadsereg magja. A Ben Gurion által „Vlagyimir Hitler-

nek” gúnyolt Zsabotyinszki és ellenlábasa, Hadzsi Amin jeruzsále-

22 Paul Johnson: A zsidók története. Európa Könyvkiadó, Budapest, 2001,
696. o.

23 Uo. 523. o.
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mi fõmufti tevékenysége gondoskodott arról, hogy egymást követ-

ték az arab–zsidó összeütközések. Az arabok 1936-os brit- és zsidó-

ellenes felkelésének leverésében az ekkor már tízezer harcossal és

40 ezer tartalékossal rendelkezõ Hagana is részt vett. 1937-ben egy

szélsõséges csoport megalapította az Irgun szervezetét – teljes ne-

vén Irgun Cvai Leumi, rövidítése a hun Atilla nevére utaló Ecel –,

amelybõl késõbb kivált a Jichák Samir vezette Lechi nevû terror-

szervezet, a késõbbi Herut párt magja. A Hagana, miután szembe-

került a zsidó bevándorlást fékezõ britekkel és a palesztinokkal, fel-

szabadító háborúba kezdett. Zsabotyinszki szervezete, a Likud párt

bölcsõjeként ismert Betar, a britek elleni harcban egy ideig az olasz

fasizmus támogatását kereste, késõbb rész vett az 1943. áprilisi var-

sói gettólázadásban. A háború után Menachem Begin parancsára

került sor a Deir Jassin-i mészárlásra, valamint a brit gyarmati köz-

igazgatás székhelyéül szolgáló Dávid Király Szálloda elleni merény-

letre. Az 1948 májusában függetlenné vált Izrael hadserege e kato-

nai szervetek összevonásából jött létre. Az Irgun egyik továbbra is

aktív csoportja, a Lehi (Lohamei Herut Jiszrael), 1952-ben merényle-

tet készített elõ Konrad Adenauer német kancellár ellen. A hõskor

politikusai máig meghatározó szerepet játszanak Izrael életében.24

Az Izraelben szélsõségesnek nyilvánított palesztin politikusok „cél-

zott likvidálása” az állami terrorizmus egy fajtájának tekinthetõ,

amelyet a nemzetközi közösség nagyobb része elítél, és az ENSZ

fõtitkára is megbélyegzett. 2004 márciusában Gázában meggyilkol-

ták a Hamász alapítóját és szellemi vezetõjét, Ahmed Jasszin sej-

ket, majd utódját, Abdel Aziz el Ranzinit is.

A Palesztin Felszabadítási Szervezet 1964-ben jött létre, Ahmed

Shuqairi vezetésével, az Arab Liga megbízásából és fõként a Nasszer

elnök vezette Egyiptom támogatásával az önálló palesztin állam lét-

24 Walter Laqueur: Der Weg zum Staat Israel. Geschichte des Zionismus;
Wien, 1972; Michael Brenner: Geschichte des Zionismus. CH Beck
Verlag, München, 2002; Norman G. Finkelstein: Der Konflikt zwischen
Israel und den Palästinensern. Mythos und Realität. Diederichs Verlag,
München, 2002; Gudrun Krämer: Geschichte Palästinas. CH Beck Verlag,
München, 2002; Simcha Flapan: Die Geburt Israels. Mythos und
Wirklichkeit. Melzer Verlag, Neu-Isenburg, 2005



rehozásnak érdekében az egykori brit mandátumi Palesztina (Izrael,

Gázai övezet, Nyugat-Jordánia, Golán fennsík) területén. Elnöke

1969-tõl haláláig Jasszer Arafat volt. A PLO több szervezet, az 1911

óta aktív Fatah, a Demokratikus Front Palesztina Felszabadításáért

(DFLP), a Palesztin Felszabadítási Front (PLF), az Arab Felszabadítá-

si Front (ALF), valamint a Nemzeti Harc Frontja (PSF) szövetsége. A

menekülttáborokban élõ palesztin fiatalok jelentõs politikai és kato-

nai tartalékot képeznek az Izrael elleni harcban. A hatnapos háború

1967-ben kiélezte a palesztin-problémát. Az Izrael által megszállt te-

rületeken több százezer palesztin került izraeli fennhatóság alá, a

korábbi menekülttáborok mellett újak létesültek a környezõ arab ál-

lamokban. Egyiptom elvesztette befolyását a PLO-ban, 1968-ban a

Fatah, illetve az Arafat vezette katonai ellenállás vette át a vezetést,

a PLO egy szekularizált nacionalista nemzetállam megalapításnak

vezetõ erejévé vált. 1968-tól a harc nemzetközi színterekre tevõdött

át.25 Palesztin vezetõk szerint a terror, nem utolsósorban a münche-

ni olimpián elkövetett túszejtés 1972. szeptember 5-én26, több figyel-

met keltett, mint a korábbi 20 év panaszkodása. A menekülttáborok

katonai támaszponttá szervezõdésével a régió majd minden mosz-

lim állama involválódott a harcba. Nemzetközi terrortevékenysége

ellenére a PLO az Arab Liga nyomására bekerült az ENSZ-be a pa-

lesztin nemzet jogainak egyedüli képviselõjeként.27 1987-ben az el-

sõ intifáda kezdetétõl radikális iszlám szervezetek, az Iszlám

Dzsihád és a Hamász léptek fel a kiegyezésre törekvõ békepárti

PLO-val szemben, a palesztin ügyet a nemzetközi iszlám forrada-

lom részévé értelmezték át.28 A palesztin konfliktus iszlamizálódásá-

val elkövetkezett az öngyilkos merényletek kora, amelyek többnyire

nagyszámú civil áldozatot követelnek. A hosszadalmas, kudarcok-

25 Alan M. Dershowitz: Why Terrorism Works. Yale University Press, New
Haven, 2002

26 Die Spiele der XX. Olympiade München 1972. Die olympische Tragödie.
Die Chronik der Eregnisse. http://www.olympia72.de/050972b.htm 

27 United Nations General Assembly. A/RES/3236 (XXIX), Question of
Palestina. 22. Nov. 1974. 

28 Póczik Szilveszter (2005a): i. m. 
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kal tarkított békefolyamat eredményeként létrejött gázai palesztin

autonómia jövõje kiszámíthatatlan.29

Az 1979-es iráni iszlám fordulat azt sugallta, hogy a Nyugat-barát

rezsimek az iszlám világban is legyõzhetõk, az iszlám sikeres mo-

dernizációs alternatíva lehet. Ez lökést adott az iszlám megújhodá-

si mozgalmaknak. Ebben az idõszakban alakult ki az egyiptomi Isz-

lám Dzsihád, fõ célja az egyiptomi iszlám állam létrehozása. A

Hamász 1987-ben alakult a Muszlim Testvériség palesztin ágaként,

Izz el-Din al-Qassam nevû csoportja élen jár az öngyilkos merény-

letekben. A részben Iránból, részben Szíriából finanszírozott

Hezbollah fõként Libanonban tevékenykedik az iszlám köztársaság

létrehozása érdekében. 

A XX. század 90-es éveire az iszlám megújhodási mozgalom és

a fegyveres harc vált a nemzetközi terrorizmus fõ áramlatává. A glo-

balizálódás technikai eredményeivel a hatalomérvényesítés széles

lehetõségei nyíltak meg, túlkínálat jelentkezett a fegyverpiacokon,

az információs forradalommal lehetõvé vált a szimultán globális

adatközlés és forrásallokáció. Az atlanti világban jelentõs radikális

iszlám populáció keletkezett. A 90-es évek közepére az iszlám for-

radalmi mozgalomban szükségszerûen jelent meg a karizmatikus

vezér. Oszama bin Ladent tulajdonságai egy sorba állítják a XX.

századi európai totalitarizmusok vezetõivel. Az afgán háború során,

amely az iszlám harcosok legfontosabb kiképzési periódusának bi-

zonyult, világméretû adománygyûjtést és toborzást szervezett. A

szovjet kivonulás után szervezete átalakult a világméretû szent há-

ború fõparancsnokságává, ez az al-Kaida. Bin Laden 1989-ben Szu-

dánba tette át fõhadiszállását. Ügynökei vállalatok és civil szervezetek

képviselõiként megjelentek Kínában, Malajziában, a Fülöp-szigete-

ken, Pakisztánban, Indonéziában, a volt Szovjetunióban, Boszniában,

Horvátországban. Az úgynevezett MAK-irodán (Maktab al Khidimat

il Mujahideen al Arab, más néven Afgán Iroda) és az al-Khifa alapít-

29 Angelika Volle – Werner Weidenfeld (Hrsg.): Frieden im Nahen Osten?
Chancen, Gefahren, Perspektiven, Verlag für Internationale Politik
GmbH., Bonn, 1997, S. 74–91.



ványon keresztül tevékenykedtek az Egyesült Államokban is. Az

Amerika elleni akciók tervezése a 90-es évek elején kezdõdött.

1992 végén bombák robbantak a Szomáliába igyekvõ amerikai csa-

patok jemeni szállodáiban. Egymást követték a merényletek Szaúd-

Arábiában. Külön említésre méltó a World Trade Center elleni bom-

batámadás 1993-ban, valamint a Csendes-óceán felett 12 repülõgép

egyidejû felrobbantására irányuló manilai merényletkísérlet. Bin

Laden 1996 májusában a tálibok szövetségeseként visszatért Afga-

nisztánba, majd 1998 augusztusában az Egyesült Államok kenyai

és tanzániai követségeinek egyidejû felrobbantása után elrejtõzött

az afgán hegyekben. Véres mûvére a 2001. szeptember 11-én, a

New York-i ikertornyok elleni merénylet tette fel a koronát.30

A szeptember 11-i merénylet részletei, valamint az azt követõ po-

litikai tendenciák mégis feltették a kérdést, vajon nem egy hosszú

távú politikai és katonai trendet megalapozni igyekvõ provokáció

történt-e, amely mögött az arab olajlobbikkal is összefonódott ame-

rikai, brit, izraeli és nemzetközi olajipari, pénzügyi és politikai, kato-

nai, illetve titkosszolgálati érdekcsoportok húzódnak meg.31

Definíciós problémák, szakterületek, feladatmegosztásDefiníciós problémák, szakterületek, feladatmegosztásDefiníciós problémák, szakterületek, feladatmegosztásDefiníciós problémák, szakterületek, feladatmegosztás

A történelmi példák felmutatják ugyan a terrorizmus egyes lénye-

ges mozzanatait, de nem oldják meg definiálásának problémáját.

Ahogy utaltunk rá, nem rendelkezünk a terrorizmus általános, tartal-

mas meghatározásával32, de talán felesleges is veszõdni egy uni-

verzális meghatározás kidolgozásával, hiszen a történelmi, politikai,

ideológiai és földrajzi környezet változása merõben eltérõ súlypon-

tokkal ruházhatja fel a fogalmat. Egyes szerzõk a terror fogalmával

foglalnak össze mindenféle erõszakot, mások csak a politikai erõ-

30 Póczik Szilveszter (2005b): Allah forradalma. Népszava, Szép Szó, 2005.
november 5., 1. o.

31 Mathias Bröckers: Összeesküvések, összeesküvés-elméletek és szep-
tember 11. titkai. Kétezeregy Kiadó, Piliscsaba, 2003

32 Póczik Szilveszter (2005c): A nemzetközi terrorizmus fontosabb összete-
võirõl. Magyar Tudomány, 2005/10., 1269–1278. o.
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szak területére, például az államok vagy nemzetközi entitások elle-

ni akciókra tartják alkalmazhatónak, ahogy ez az Egyesült Államok

kriminálpolitikai és igazságügyi tanácsadó testületének33 1976. évi

javaslatában szerepel. És még nem is beszéltünk a határesetekrõl,

az igazságtalan és igazságos háborúról szóló teóriákról vagy a

zsarnokölési elméletekrõl és ezek irodalmáról. A terrorista egyik

szemszögbõl nézve bûnelkövetõ, a másikból militáns jogvédõ, ki-

sebbségjogi vagy szabadságharcos lehet. A terrorizmus több, mint

a közönséges bûnözésben érvényesülõ erõszak, de kevesebb,

mint a háború. A kettõ közötti határ azonban bizonytalan, hiszen

terrorról beszélünk a túszokat szedõ bankrabló és az orvul gyilkoló

szervezett bûnözõ esetében is. Szétválik a terror és a terrorizmus

fogalmainak jelentéstartalma, hiszen az elõbbi esetben csupán erõ-

szakról vagy erõszakkal fenyegetésrõl beszélünk, a terrorizmus fo-

galmán azonban a büntetõjog értelmében politikai indíttatású tevé-

kenységet értünk. Még bizonytalanabbá teszi a képet, ha a fogalmat

jelzõkkel látjuk el: pszichoterror, kiberterror, drogterror, férfiterror,

nõi terror, családi terror, atomterror stb.

Technikai szempontból a terrort négy elem határozza meg: a cse-

lekmény jogi státusa, a módszer, a céltárgy és a cselekmény távo-

labbi célja, értelme. Ennek megfelelõen az egyes igazgatási ágak

hangsúlyaiban eltérõ terrorizmus-meghatározásokat alkalmaznak. A

politikai mezõben értelemszerûen a politikai mozzanatokon van a

hangsúly: illegális ellenzéki csoportok és ügynökeik által alkalmazott

szándékos, tervszerû, politikai erõszak rendszerint civil célpontok el-

len, amely figyelemfelhívásként a közvélemény befolyásolására, szé-

les körû megfélemlítésre, a politikai hatalom tekintélyének gyengíté-

sére szolgál. A rendészeti szemlélet inkább a technikai mozzanatokra

koncentrál, amikor a célszemélyeket, céltárgyakat, a cselekmény jog-

talan, közrendellenes, felforgató, bûncselekményi, tehát alapvetõen

belbiztonsági jellegét domborítja ki. A katonai szóhasználat és gon-

dolkodás leginkább a nemzetbiztonsági, biztonság- és védelempoliti-

kai kockázatok és célok függvényében alakítja saját terrorizmus- és

33 National Advisory Commission on Criminal Justice Standards and Goals. 



terrorelhárítás-felfogását. Az ENSZ konvenciója szerint terrorizmusnak

minõsül az a fegyveres konfliktusban vagy összeütközésben részt

nem vevõ polgári személyek halálát vagy súlyos testi sérülését oko-

zó szándékos cselekmény, amelynek célja a lakosság megfélemlíté-

se vagy kormányzatok, nemzetközi szervezetek megzsarolása.34 A

definíciók összehasonlításának mára széles irodalma van35, a legtöbb

meghatározásban szerepel a közvetlen és távlati politikai célokra,

célpontokra (áldozatokra), módszerekre utaló elem, de a definíciók-

nak csak kis része emeli ki a nyilvánosság és a konspiráció szerepét,

valamint azt, hogy lényegében bûncselekményrõl van szó. A szinte

minden meghatározásban szerepeltetett modus operandi kevés el-

igazítást ad, hiszen idõszakról idõszakra változik.

A rendészeti terület, a nemzetközi rendõrségi együttmûködések

és adatbázisok elsõdleges feladata a terrorista cselekmények felderí-

tése, az esetleges terrorcselekményekkel kapcsolatos igazgatási,

menedzselési, helyzetkezelési feladatok ellátása, az ügyek kivizsgá-

lása, a terroristagyanús személyek kiszûrése, õrizetbe vétele, elõze-

tes letartóztatás, vizsgálati fogság, idegenrendészeti õrizet, kiutasítás,

kitoloncolás végrehajtása. A gazdasági rendészet fontos feladata a

terrorizmussal kapcsolatos szervezett gazdasági bûncselekmények,

pénzmosás, financiális allokációk felderítése, kivizsgálása.

Az elmúlt idõszak súlyos terrorcselekményei újra felvetették a

rendõri fegyverhasználattal kapcsolatos kérdéseket. Európa-szerte,

így Németországban is, a rendõrségi törvények módosításainak elõ-

készítése kapcsán politikai vita bontakozott ki arról, mennyiben lehet

kivételes módon kezelni a terrorcselekményeket és elkövetõiket, mi-

kor jogosult a bûnüldözõ például túszszedéssel járó terrortámadás el-

hárítása során a sértett vagy saját életének védelmében célzott lövés-

34 International Convention for the Suppression of the Financing of
Terrorism, Adopted by the General Assembly of the United Nations in
Resolution 54/109 of 9 December 1999. Art. 2.

35 Clifford E. Simonsen – Jeremy R. Spindlove: Terrorism Today: The Past,
the Players, the Future. Prentice Hall, New York, 2000; Alex P. Schmid –
Albert J. Jongman (eds.): Political Terrorism: A New Guide to Actors,
Authors, Concepts, Data Bases, Theories, and Literature. Transaction,
New Brunswick, 1988
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sel kioltani az elkövetõ életét (úgynevezett „finális védelmi lõfegyver-

használat”). A fegyverhasználat alapeseteit a közvetlen kényszer alkal-

mazásáról szóló német törvény (UzwG), valamint a német btk. önvé-

delemrõl és jogos védelemrõl szóló 32. és 34. §-a szabályozza. A 16

német tartományból 12 megengedi „az elõreláthatólag halálos kime-

netelû lõfegyverhasználatot, amennyiben nincs más lehetõség az

adott pillanatban az életet vagy testi épséget súlyosan fenyegetõ ve-

szély elhárítására”. Ez rendszerint az elöljáró utasítására történhet,

Hamburg és Bréma tartomány azonban az eljáró rendõr mérlegelési

jogkörébe utalta ennek eldöntését. Mecklenburg-Elõpomeránia,

Észak-Rajna–Vesztfália, Schleswig-Holstein és Berlin törvényhozása

eleve kizárta az emberölés állami szabályozásának még a lehetõsé-

gét is. Hasonló tartalmú „shoot-to-kill” szabályozást 2003-ban vezettek

be Nagy-Britanniában (Londonban). Egyes országokban a terrorizmus-

sal gyanúsítottak bírói ítélet nélkül is szinte korlátlan ideig fogva tartha-

tók, nem alkalmazzák rájuk a hadifoglyokra érvényes nemzetközi sza-

bályokat, viszont széles körben alkalmazzák velük szemben az

elektronikus megfigyelést, sõt a nemzetközi tilalmak36 ellenére hallga-

tólagosan bevett gyakorlattá vált a megalázás és kínvallatás. Legújab-

ban az Egyesült Államok által kelet-európai börtönökbe exportált ter-

roristagyanús személyek ügye kavarta fel a kedélyeket.37 A

terrorizmus világszerte hozzájárult a közbiztonsági ellenõrzési rend-

szerek szigorodásához, korábban aggályosnak tekintett rendészeti

eszközök alkalmazásához, a jogállamiság alapelveinek újragondolá-

sához. A terrorizmus ürügyet szolgáltatott az állami erõszakmonopóli-

um kiterjesztéséhez, így – a globalizáció „vívmányaként” – mára ismét

kijelölhetõk olyan embercsoportok, amelyek „jogszerûen” megfoszt-

hatók az emberi jogok minimumától is. A polgárok magánszférájába

való állami beavatkozás lehetõségeinek bõvülése ellen és a jogállami

36 UN Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading
Treatment or Punishment, UNCAT (1984. 12. 10.).

37 Diana Priest: CIA Holds Terror Suspects in Secret Prisons. Debate Is
Growing Within Agency About Legality and Morality of Overseas System
Set Up After 9/11. Washington Post, November 2, 2005, p. A01 



szabadságok és garanciák védelmében számos civil szervezet küzd

a fejlett világban.38

A nemzetbiztonsági szolgálatok feladata a terrorizmus elõrejelzése,

titkos eszközökkel való felderítése, megakadályozása, beépülés a ter-

rorszervezetekbe, egyszóval titkos és fedett eszközökkel folytatott

terrorizmusellenes tevékenység. A terrorizmus fenyegetése szüksé-

gessé tette az egyes országok biztonsági szolgálatainak belsõ együtt-

mûködése mellett a titkosszolgálatok szorosabb nemzetközi együtt-

mûködését is. Az ezzel kapcsolatos fejlõdés és az igények alakulása

jól nyomon követhetõ a CIA dokumentumaiban.39 A legtöbb ország-

ban a titkosszolgálatokat formális és informális hálózat fûzi össze,

ahogy ezt az Egyesült Államok 16 hírszerzõ szolgálatot felölelõ hírszer-

zõ közössége esetében láthatjuk. Az Egyesült Államokban és sok

más országban nemzetbiztonsági fõhivatalok koordinálják a különbö-

zõ feladatterületek tevékenységét. A 2001. szeptemberi merényleteket

követõen az Egyesült Államokban létrejött a 180 ezer alkalmazottal

mûködõ Homeland Security Department (DHS).40 Ez egy korai felisme-

rõ, jelzõ és védekezési rendszert mûködtet, amely szükség esetén in-

formációkkal látja el a lakosságot a mindenkori teendõkkel kapcsolat-

ban. A DHS 22 már korábban létezõ hivatal egységeibõl állt össze, és

négy szakterületet ölel fel: a) határrendészet, személy- és teherforga-

lom a határokon, bevándorlás, az ezekkel összefüggõ állat- és nö-

vény-egészségügyi feladatok; b) sürgõsségi és baleseti ellátás, ügye-

letek, humán egészségügyi és szociális szolgálatok; c) tömegpusztító

fegyverek elhárítása, a szükséges kutatóhelyek munkájának koordiná-

ciója; d) elemzési feladatok, információ- és hírelemzés, a titkosszolgá-

latok és az infrastrukturális rendszerek védelméért felelõs hivatalok fel-

adatszervezésének összehangolása.

A széles értelemben vett külügyi igazgatás – külügyminisztériu-

mok, más minisztériumok és fõhivatalok nemzetközi részlegei – a

diplomáciai és hírszerzési területen fontos szerepet játszanak a ter-

rorizmus nemzetközi megelõzésében, felderítésében, meghiúsítá-

38 Például az Amerikai Polgárjogi Szövetség (ACLU). http://www.aclu.org
39 www.cia.gov/terrorism/index.html
40 www.whitehouse.gov/infocus/homeland/index.html
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sában. Az Egyesült Államok külügyminisztériumában külön terroriz-

mus elleni fõigazgatóság és információs szolgálat (Counterterrorism

Office) mûködik.41

A védelmi minisztériumok szintén rendelkeznek kiterjedt felderíté-

si és titkosszolgálati szervezetekkel, ugyanakkor a lehetõségeik korlá-

tozottak a terrorizmus elleni fellépésben, hiszen a hadsereg jogállami

körülmények között alapesetben nem alkalmazható a belbiztonság

és a büntetõjog területére tartozó feladatok végrehajtásában42, felada-

tait alapvetõen a jus ad bellum és a jus in bello elvei határozzák meg.

Míg a hadsereg külsõ fenyegetéssel szemben akár preventív módon

is alkalmazható, addig a rendészet a belsõ fenyegetésekre reaktív vá-

laszt ad. Bár a politikai terrorizmus a legtöbb esetben háborúként de-

finiálja önmagát, a hadsereg pedig sokat tehet a terrorizmusban alkal-

mazható fegyverrendszerekkel szembeni védekezés és a nemzetközi

békefenntartás érdekében, a terrorizmusellenes küzdelmet háború-

ként definiálni igen aggályos. Jogfelfogásunk szerint ugyanis a háború

és a terror fogalmai ellentmondanak egymásnak. A katonai eszközök

– ahogy az utóbbi idõszak tapasztalataiból is tudhatjuk – alkalmatla-

nok a konspirált erõszak elleni küzdelemre, másrészt, ha a terrorizmus

elleni küzdelem háború, akkor a terroristákra is a XVII. században

Hugo Grotius De jure belli ac pacis címû munkájában megalapozott,

majd a genfi és hágai egyezményekben (1860, 1899, 1907, 1929,

1949) szabályozott hadijog vonatkozna. Amennyiben a polgári lakos-

ság és a hadifoglyok védelmének elve sérül, a megtámadott fél ese-

tében is felmerül a háborús bûnösség és a katonai, illetve nemzetkö-

zi bíráskodás lehetõségének kérdése.43

Külön kell szólni a kifejezetten a terrorista cselekmények elhárításá-

val foglalkozó rendvédelmi44 és katonai jellegû speciális alakulatokról.

Az európai kontinentális országok terrorelhárító alakulataikat a rendõri

szervek keretében szervezték meg, ezek szervezetükben és felszerelt-

41 www.state.gov/s/ct/
42 1993. évi CX. tv. a honvédelemrõl.
43 A vitához lásd Valki László: Terroristák és nemzetközi jogászok. Belügyi

Szemle, 2002/6–7., 182–189. o.
44 1994. évi XXXIV. (rendõrségi) tv. 69. cikk.



ségükben – rendelkeznek például mozgékony légi egységekkel –

mégis egyfajta átmenetet képeznek a katonai alakulatok irányába. Né-

metországban a GSG 9 csoportot a Német Szövetségi Határvadász

egységek keretében hozták létre. Franciaország antiterrorista alakula-

tait a Nemzeti Gárda adja, de létezik terrorelhárító kommandó a csend-

õrségnél is. Hollandiában a terrorizmus elleni harcot a csendõri jelle-

gû Maréchaussée (Nederlandse Koninklijke Maréchaussée) és a

Speciális biztonsági feladatok különítménye veszi fel. Olaszország

szintén a csendõrség keretében szervezte meg terrorelhárító alakula-

tát. Magyarországon a terrorizmus ellen fellépni képes erõ gerincét a

Készenléti Rendõrség adja, de az ORFK közvetlen irányítása alatt álló

Terrorelhárító Szolgálat látja el a konkrét feladatokat (terrorcselekmény

megszakítása, a terrorellenes rendõri tevékenység koordinálása, ki-

képzése, szakmai irányítás). Tevékenységét segíti a BM Légi Rendé-

szeti Szolgálata. A terrorelhárítás területén ma kiegyenlítõdés tapasz-

talható a korábban rendészetorientált kontinentális és az inkább

hadsereg-orientált angolszász modellek között, a terrorelhárítást gyak-

ran egyesített különleges hadmûveleti parancsnokságok szervezik.45

A terrorizmus megelõzése és elhárítása kapcsán külön kell em-

lítenünk a terrorcselekmények által okozott károk enyhítésében, a

helyreállítási munkában játszott szerepük okán a polgári védelmi

szolgálatokat, a szakirányú civil szervezeteket, valamint az áldozat-

védelem és rehabilitáció kitüntetett szerepét.

Jogi szabályozási szükségletekJogi szabályozási szükségletekJogi szabályozási szükségletekJogi szabályozási szükségletek

A terrorizmus meghatározásairól mondottak figyelembevételével ke-

véssé csodálható, hogy nem rendelkezik minden ország és igazga-

tási terület vagy feladatkör saját terrorizmus-definícióval, jóllehet az

elõbbiekben vázlatosan bemutatott tevékenységi területek terjedel-

mes szabályozási igényt támasztanak. Ahol hiányzik a terrorizmus

45 Turcsányi Károly – Hegedûs Ernõ: Katonai és rendvédelmi alakulatok a
terrorizmus elleni harcban. 2005. 08. 22.
www.honvedelem.hu/hirek/kiadvanyok/kutatas/doktorandusz/
dr._turcsanyi _karoly
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önálló bûncselekményi kategóriája, ott azt a belsõ joggá vált nem-

zetközi dokumentumokra való hivatkozás helyettesíti. 1999 óta az

ENSZ Biztonsági Tanács 34, a közgyûlés pedig kilenc határozatban

foglalkozott a terrorizmussal.46

A magyar jogban az 1978. évi IV. tv. (Btk.) 261. §-a határozza meg a

terrorcselekmény fogalmát és szankcióit. Terrorcselekményt követ el,

aki: személy elleni erõszakos, közveszélyt okozó vagy fegyverrel kap-

csolatos bûncselekményt, emberölést, testi sértést, foglalkozás köré-

ben szándékos veszélyeztetést, személyi szabadság megsértését, em-

berrablást, közlekedés biztonsága elleni bûncselekményt, a vasúti, légi

vagy vízi közlekedés veszélyeztetését, hivatalos, közfeladatot ellátó

vagy nemzetközileg védett személy elleni erõszakot, a közveszély oko-

zását, közérdekû üzem mûködésének megzavarását, légi jármû, vas-

úti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkal-

mas jármû hatalomba kerítését robbanóanyaggal, robbantószerrel,

lõfegyverrel, lõszerrel, nemzetközi szerzõdés által tiltott fegyverrel, ra-

dioaktív anyaggal való visszaélést, fegyvercsempészetet, számítás-

technikai rendszer és adatok elleni bûncselekményt, rongálást, rablást

valósít meg, készít elõ (vagy támogat) azzal a céllal, hogy állami szer-

vet, más államot, nemzetközi szervezetet arra kényszerítsen, hogy va-

lamit tegyen, ne tegyen vagy eltûrjön, a lakosságot megfélemlítse, más

állam alkotmányos, társadalmi vagy gazdasági rendjét megváltoztas-

sa, illetõleg nemzetközi szervezet mûködését megzavarja.47

46 Kardos Gábor: Terrorizmus és nemzetközi jog. Magyar Tudomány,
1996/10., 85–93. o.; A terrorizmus és a nemzetközi jog címû konferencia
elõadásai. Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar nemzetközi jogi
tanszék. www.uni-miskolc.hu/~wwwdrint/terrorizmus.pdf (angol nyelven)

47 Kapcsolódó szabályozások: A New Yorkban, az Egyesült Nemzetek Köz-
gyûlésének 52. ülésszakán, 1997. december 15. napján elfogadott, A rob-
bantásos terrorizmus visszaszorításáról szóló egyezmény; a 2002. évi
LIX. törvénnyel kihirdetett, az Egyesült Nemzetek Közgyûlésének 54. ülés-
szakán, 1999. december 9. napján elfogadott, A terrorizmus finanszírozá-
sának visszaszorításáról szóló egyezmény; az Európai Unió Tanácsa által
2002. június 13. napján, a terrorizmus elleni küzdelemrõl hozott kerethatá-
rozat 1. cikk (1) bek., 2. cikk; a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995.
évi CXXV. törvény 74. § b) pont és a jogi személlyel szemben alkalmazha-
tó büntetõjogi intézkedésekrõl szóló 2001. évi CIV. törvény 1. § (2) bek.



Fel kell tennünk a kérdést, vajon megalapozott-e a terrorcselek-

mény fogalmát az állam és nemzetközi szervezet ellen elkövetett

cselekményekre szûkíteni, de a jogforrásként szolgáló döntvénytár

esetei számos további kérdést is felvetnek.

A terrorizmus elhárítására, illetve leküzdésére irányuló tevékeny-

ségek különféle szabályozási területekhez tartoznak. A terrorizmussal

kapcsolatos jogszabályi területek szétaprózottsága általános jelenség.

A 2001. szeptemberi, majd a madridi és a londoni merényletek a nem-

zetközi közösség egészében, de különösen az euroatlanti világban

a szervezett bûnözéssel kapcsolatos és a terrorizmus finanszírozá-

sát szolgáló pénzforgalom megakadályozását célzó szabályozási,

illetve jogi modernizációs és jogharmonizációs hullámot indítottak

el kormányzati és ágazati önigazgatási szinten48 egyaránt. Ez történt

Magyarországon is. A kormány kebelében tárcaközi bizottság fog-

lalkozik az EU terrorizmus elleni harcra vonatkozó politikájához és

akcióterveihez való kapcsolódással. A Nemzetközi Bûnügyi Együtt-

mûködési Központ (Nebek) – az Interpol, az Europol és a jövõbeni

Schengeni Információs Rendszer nemzeti kapcsolattartó pontja –

mûködésének megkezdésével hazánk alkalmassá vált az Europollal

való együttmûködésre (2001. évi LXXXIX. tv.). 2002-re a büntetõjog

összhangba került a szervezett bûnözés elleni harcra vonatkozó kö-

zösségi vívmányokkal. Az Országgyûlés elfogadta a 2001. évi

LXXXV. (tanúvédelmi) törvényt. A FATF által követelt jogszabályi és

intézményi módosítások kidolgozására a 2298/2001. (X. 19.) kor-

mányhatározat a Pénzmosás Elleni Koordinációs Testületre építve

létrehozta a Pénzmosás Elleni Tárcaközi Bizottságot. A terrorizmus

elleni küzdelemrõl, a pénzmosás megakadályozásáról szóló ren-

delkezések szigorításáról és egyes korlátozó intézkedések elrende-

lésérõl szóló 2001. évi LXXXIII. tv. módosította a pénzmosásról szóló

1994. évi XXIV. tv. és a végrehajtásáról szóló 74/1994. (V. 10.) kor-

mányrendelet tartalmát. 2001–2002-ben az Európa Tanács átvilágí-

totta a magyar pénzmosás elleni rendszert. A 2001. évi LXXXIII. tör-

48 Például Beszámoló a Bankszövetség 2003. II. negyedéves tevékenysé-
gérõl. Budapest, 2003. július.
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vénnyel a terrorizmus finanszírozása tényállásként bekerült a Btk.-

ba. Az ORFK Szervezett Bûnözés Elleni Igazgatóság nyomozó fõ-

osztály pénzmosás elleni osztály létszámát 50 százalékkal megerõ-

sítették. A Belügyminisztérium kidolgozta a bûnüldözõ szervek

közötti nemzetközi együttmûködésrõl szóló törvény tervezetét. A

tervezet a schengeni együttmûködésben alkalmazandó határon át-

nyúló bûnüldözési együttmûködés formái (határon átnyúló figyelés,

forrónyomon üldözés, közös felderítõcsoport alakítása stb.) és esz-

közei (technikai megfigyelés, videokonferencia stb.) jogi hátterének

megteremtésén túl a 2000. május 29-én kelt, a büntetõügyekben

való kölcsönös segítségnyújtásról szóló egyezmény rendelkezései-

vel való összhang megteremtését célozta.49 A számos intézkedés

ellenére bizonyosak lehetünk abban, hogy e folyamat még távolról

sem zárult le.

Definíciók helyett tipológiákDefiníciók helyett tipológiákDefiníciók helyett tipológiákDefiníciók helyett tipológiák

Visszakanyarodva a tanulmány elején felvetett definíciós problémá-

hoz, leszögezhetjük: a terrorizmus általános elmélete és definíciója

nem alkotható meg. Ezért kell megalkotni az erõszakcselekmények

olyan tipológiáját, amelybe a terrorizmus más cselekményfajtáktól

elkülönítve elhelyezhetõ, a ma terroristának mondott szervezetek a

politikai mozgalmak között eredetük, szerkezetük, céljaik, módsze-

reik figyelembevételével rendszerszerûen beilleszthetõk.50 Az ilyen

modellek részben a konfliktus erõssége, részben szerkezeti sajá-

tosságok szerint csoportosítják a politikai erõszakcselekményeket.

Mindkét modellváltozat viszonyítási alapja a totális háború.51 Az el-

sõ esetben az 1. számú táblázatban látható skála adódik.

Különös esetet képvisel a gerilla-hadviselés, amely a háborús

konfliktusokban elfogadott taktika, de megjelent a modern forradal-

49 Tájékoztató a bel- és igazságügyi együttmûködés aktuális helyzetérõl.
Részlet. http://www.b-m.hu/belugy/euint/beligugy.html

50 Póczik Szilveszter (2005c): i. m.
51 Martin Gus – Clarence Augustus Martin: Understanding Terrorism.

Challenges, Perspectives, and Issues. Wadsworth, Belmont, 2002
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mi mozgalmak harcmodoraként polgárháborús konfliktusokban, és

átmenetet képez a terrorizmus felé. A legszélesebb értelemben vett

módszerek és célok figyelembevételével a terrorizmus és a hábo-

rú összevetésében a következõ csoportosítás adódik, de e statikus

modell nem szemlélteti az egyik formából a másikba való átmene-

tek lehetõségeit (2. számú táblázat).

A tipológiai megközelítés önmagában nem visz közelebb a ter-

rorizmus megértéséhez, megkönnyíti viszont a konkrét jelenségek

besorolását, elemzését. A 3. számú táblázat a terror és a terroriz-

musok tipológiáinak fõ elemeit mutatja. 

Az elemek és átfedéseik szinte korlátlanul gyarapíthatók. Így pél-

dául a tokiói metróban 1995 márciusában elkövetett merényletrõl

elmondható, hogy egy totális (vallási) ideológiát valló polgári moz-

galom belföldön a politikai fõhatalom megszerzése érdekében az



ABC-fegyverek egyikével, ideggázzal véghez vitt és tömeghalált

okozó merénylete volt.52

IRODALOM

A terrorizmus és a nemzetközi jog címû konferencia elõadásai. Miskolci

Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar nemzetközi jogi tanszék. www.uni-

miskolc.hu/~wwwdrint/terrorizmus.pdf (angol nyelven)

Bozóki András – Sükösd Miklós (szerk.): Bozóki András – Sükösd Miklós (szerk.): Bozóki András – Sükösd Miklós (szerk.): Bozóki András – Sükösd Miklós (szerk.): Anarchizmus. Századvég, Budapest,

1991
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52 Gergely Attila: A lelkiismereti terrorizmus. Hadtudomány, 1999/3–4.,
37–42. o.
http://zrinyi.zmne.hu/kulso/mhtt/hadtudomany/1999/ht-1999-34-16.html
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Windt Szandra

Az irreguláris migráció 
hazai jellemzõi

Az irreguláris migráció jelenségét a különbözõ adatok alapján óvatosan

lehet csak megközelíteni. Az eltérõ számok összehasonlíthatósága, hasz-

nálhatósága hagy némi kívánnivalót maga után, mégis alkalmat ad ar-

ra, hogy a hazai trendet megismerjük.

A szabálytalan vándorlás nagyságát komplexitása miatt közvetlenül

nem lehet meghatározni. Már a fogalom meghatározása sem egyszerû

feladat, ám szociális és politikai jelentõsége okán szükségszerû számve-

tést készíteni a rendelkezésre álló információkról. Az alábbi tanulmány

az egyes statisztikák bemutatása mellett egy empirikus kutatás adataira

támaszkodva igyekszik bemutatni a hazai jellemzõket.

Az irreguláris migránsok: külföldiek legális jogi státus nélkül.1 Közös

jellemzõjük, hogy nincs semmilyen érvényes törvényes engedé-

lyük az adott idegen országban tartózkodni. A hiányzó jogi státus

messzemenõen meghatározza ezeknek az embereknek az életve-

zetését. Lederer szerint az ENSZ hivatalos terminusai: irreguláris,

nem ellenõrzött, papírok nélküli bevándorlás – nem felelnek meg

igazán valós élethelyzetüknek. Az illegalitás fõ jellemzõje szerinte

az, hogy az érintett személyek megkísérlik magukat kivonni az álla-
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1 Az irreguláris migráció fogalmi meghatározásának bõvebb ismertetésé-
tõl itt eltekintenék. Lásd az alábbi szerzõk más, bõvebb értelmezését:
például Michael Jandl (2004a): The Estimation of illegal Migration in
Europe. Migration Studies, vol. XLI., no. 153., March 2004, pp. 141–155.;
Nagy Boldizsár: Lehetséges-e belsõ határok nélküli Európai Unió közép-
és kelet-európai államokkal való bõvülés után? In: Sik Endre – Tóth Judit
(szerk.): Táborlakók, diaszpórák, politikák. MTA Politikai Tudományok In-
tézete, Budapest, 1996, 180–194. o.



mi felfedezés alól, s ezzel egy idõben a hivatali-statisztikai nyilván-

tartás alól is.2

E népesség esetében heterogén csoportról van szó. Az illegali-

tásba kényszerítõ eltérõ utak és módok, valamint a különbözõ mo-

tívumok, okok miatt sokrétû létformákból kell kiindulni. Lederer tipo-

lógiája szerint a következõkbõl:

– Bevándorolt munkavállalók, akiket gyakran az építõiparban, az

ipari és épülettakarításban, a mezõgazdaságban foglalkoztat-

nak illegálisan, és túlnyomórészt gazdasági okokból érkeznek. 

– Egykori szerzõdéses munkavállalók, akik foglalkoztatási idõ-

szakuk lejártát követõen visszatérnek, vagy azonnal illegálisan

vállalnak munkát.

– Elutasított vagy kiutasított menedékkérõk vagy menekültek,

akik „eltûntek” a befogadó ország társadalmában.

– Családtagok – összeköltözést engedélyezõ jogosítványok nél-

kül; a külföldi migránsok 16 év feletti gyermekei.

– Külföldiek, akik az uniós polgársággal rendelkezõ házastárstól

elválva elveszítik tartózkodási engedélyüket, ha három évnél

rövidebb ideig voltak házasok, és nem teljesítik felszólításra az

elutazást.

– Nõk, akik vízum nélkül prostitúció céljából (sok esetben kény-

szer hatására) érkeznek. 

– Egyetemisták vagy turisták, akik a tanulmányi vízum lejárta

után is az országban maradnak.3

Ezek mellett meg kell említeni azokat is, akik szabálytalan módon

(például papírok nélkül) lépték át a határt. Éppen ezért sokfajta adat

létezik arról, hogy milyen nagyságrendû problémával kell a befoga-

dó társadalmaknak szembenézniük, hiszen az elõbbiekben felso-

rolt típusokba tartozó személyek miatt az egyes országok döntés-

2 Harald W. Lederer: Migration und Integration in Zahlen. Ein Handbuch.
Bonn, 1997. Im Auftrag der Beauftragten der Bunderegierung für Auslän-
derfragen, S. 317. Idézi Cseresnyés Ferenc: Migráció az ezredfordulón.
Dialóg-Campus Kiadó, Budapest–Pécs, 2005, 181. o.

3 Cseresnyés Ferenc: Uo.
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hozói szociálpolitikai, társadalompolitikai és nem mellékesen krimi-

nálpolitikai nehézségekkel találják szemben magukat.  

Hazánkban sokféle statisztika létezik a jogszerûtlen bevándor-

lásról, ugyanakkor a migránsokról kevés ismerettel rendelkezünk.

Az Országos Kriminológiai Intézetben 2005-ben Empirikus vizsgá-

lat az embercsempészésrõl, különös tekintettel az emberkereskede-

lemmel és a szervezett bûnözéssel való kapcsolatára címû kutatás

keretében 193, 2003-ban jogerõsen lezárt, ügyészségi házi iratot

elemeztünk. A továbbiakban a 2003-as adatok mellett a csempé-

szett személyekrõl az aktákból megismert kép is olvasható.

A külföldi tendenciákA külföldi tendenciákA külföldi tendenciákA külföldi tendenciák

A nemzetközi szakirodalom a fogalom tisztázása mellett sokat fog-

lalkozik az irreguláris migráció számszerûsítésének lehetõségével,

becslésekkel való meghatározásával is. Nem árt tudni ugyanis,

hogy hányan, kik és honnan érkeztek az adott országba, és nem

utolsósorban a miért kérdésre is választ kell találni. Talán a miértre

a legkönnyebb felelni: az emberek szeretnének a kilátástalan hely-

zetükbõl egy jobb, gazdaságilag és politikailag szabadabb ország-

ba menni, legalábbis egy olyanba, amely kívülrõl ezt mutatja magá-

ról. Az Európai Unió gazdagabb országai már évtizedek óta ezt az

„üzenetet” küldik a nélkülözéssel, munkanélküliséggel és összessé-

gében kilátástalan jövõvel rendelkezõ szegényebb országok lakói-

nak. A rossz körülmények közül természetesen az emberek akár

életük árán is a kecsegtetõbb lehetõség felé veszik útjukat, és hagy-

ják el otthonukat. Erre az „igényre” építenek az embercsempészek,

sok esetben az emberkereskedelemmel foglalkozó hálózatok.

A szabálytalan bevándorlók számát több faktor segítségével

igyekeznek megközelítõleg meghatározni. Jandl tanulmányában al-

kalmazza az úgynevezett „maradék”, a „szorzó”, a demográfiai, va-

lamint az indirekt adatokra alapuló becsléseket.4 A becslések során

sok adatot vizsgálnak: ilyen például a menedéket kérõk, a regulari-

4 Michael Jandl (2004a): i. m. 141–155. o.



záció során megjelentek száma5, valamint a határon az illegális át-

lépés során elfogottakról készült statisztikák.

Az mindenképpen nyilvánvaló, hogy a határon átlépés és a sza-

bálytalan bevándorlás száma között kapcsolat van. Az azonban vi-

ta tárgya, valójában mekkora részét fedik egymásnak. Általában azt

a becslést alkalmazzák, amely szerint a szabálytalan bevándorlók

kétszer annyian vannak, mint a határon elfogott személyek.6

Egyes kutatók szerint a határon való jogszerûtlen belépés, illet-

ve a tartózkodás megoszlása 20%és 80%, azaz a szabálytalan ha-

tárátlépés az irreguláris migrációnak csupán egyötöde.7 Az illegális

határátlépés mégis fontos része ennek a jelenségnek. 2002-ben

Ausztriába például 48 436 személy próbált illegálisan belépni, akik

fõleg Irakból, Romániából, a volt Jugoszlávia területérõl, Afganisz-

tánból, Indiából, illetve Ukrajnából érkeztek.8

A hazai statisztikákA hazai statisztikákA hazai statisztikákA hazai statisztikák9999

A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (BÁH) adatai szerint az

elmúlt évben 16%-kal nõtt a tartózkodási vízumkérelmek, 36%-kal a

5 A regularizációs programokat az uniós országok többsége rendszeresen
alkalmazza, lehetõséget teremtve a szabálytalanul tartózkodó személyek-
nek a legális státus megszerzésére, ugyanakkor elgondolkodtató, hogy pél-
dául a spanyol, illetve az olasz gyakorlat azt mutatja, hogy a regularizációs
programban az irreguláris migránsok csupán 10%-a (!) vesz részt; lásd bõ-
vebben: World Migration 2005. Costs and Benefits of International Migration,
International Organization for Migration Publications, 2005, p. 144. 

6 Michael Jandl: i. m. 150. o.
7 Didier Bigo: Criminalisation of „migrants”: the side effect of the will cont-

roll the frontiers and the sovereign illusion. In: Barbara Bogusz – Ryszard
Cholewinski – Adam Cygan – Erika Szyszczak (eds.): Irregular Migration
and Human Rights: Theoretical, European and International
Perspectives. Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2004, p. 72.

8 Michael Jandl (2004b): The relationship between human smuggling and
the asylum system in Austria. Journal of Ethnic and Migration Studies,
vol. 30., no. 4, July 2004, pp. 799–806., p. 802.

9 Jelen tanulmánynak nem célja a jogi szabályozásból fakadó eltérések
elemzése. A jogi szabályozásból fakadó problémákat lásd Dúzs József:
A migráció helyzetében várható változások Magyarországon. Belügyi
Szemle, 2005/6., 109–116. o.

98
Windt Szandra: Az irreguláris migráció hazai jellemzõi



99
Kriminológiai Tanulmányok, 43.

tartózkodási engedély iránti, és 19%-kal a letelepedési kérelmek szá-

ma. Ezen adatokra hivatkozva a hivatalos statisztika szerint a nö-

vekvõ legális migrációval szemben csökkent a szabálytalan beván-

dorlás, annak ellenére, hogy a menedékkérõk többsége továbbra is

illegálisan érkezik az országba.10

A hazai helyzet ismertetésekor szólni kell arról is, hogy más or-

szágok gyakorlatához hasonlóan a Belügyminisztérium kezdemé-

nyezte, hogy azok a külföldiek, akik hosszabb ideje illegálisan tar-

tózkodnak az országban, és nem jelentenek veszélyt a közrendre,

a közbiztonságra, valamint a nemzetbiztonságra, rendezhessék jo-

gi helyzetüket. Erre a felhívásra 1406-an jelentkeztek.11 A hatóságok

80%-ban engedélyezõ, 16,5%-ban elutasító döntést hoztak. A többi

ügyben az eljárást felfüggesztették vagy megszüntették. A rendel-

kezés hatására számos családos külföldinek sikerült a helyzetét

rendeznie, akik a hatályos idegenrendészeti szabályok alapján nem

kaphattak volna tartózkodási engedélyt.12

A BÁH 2004-ben több mint 4000 kiutasítást regisztrált, 13%-kal

kevesebbet, mint 2003-ban. Az idegenrendészeti õrizetben lévõk

és a kitoloncoltak száma is csökkent 2004-ben, ugyanakkor az ál-

lampolgárságot szerzetteké negyedével növekedett.13 A kitoloncolá-

sok száma csaknem a felére mérséklõdött 2003-hoz képest.

A kiutasítottak állampolgárság szerinti megoszlása az 1. számú

táblázatban látható.

A BÁH 2004-es beszámolója szerint 2003-ban harmadával csök-

kent a Magyarországra érkezõ menekültek száma is, csupán 1600

10 Emberi jogi kérdésekrõl számolt be a belügyminiszter. 
www.magyarorszag.hu/hirek/kozelet/lamperth20050322.html

11 A regularizációs programokról lásd bõvebben: Amanda Levinson: The
Regularisation of Unauthorized Migrants: Literature Survey and Country
Case Studies. Centre on Migration, Policy and Society, University of Oxford,
2005. www.compas.ox.ac.uk

12 Csökken az illegális bevándorlás Magyarországon. 
www.magyarorszag.hu/hirek/kozelet/bevandorlas20050223.html
Összehasonlításként a szlovák statisztikát idézném. A szlovák–ukrán ha-
táron 2002-ben 2399; 2003-ban 5483 fõt regisztráltak szabálytalan be-
vándorlóként. In: World Migration 2005. i. m. 152. o.

13 http://www.bmbah.hu/statisztikak.php



menedékkérõt regisztráltak. Elgondolkodtató, hogy a menekültek

70%-a Európán kívüli országból érkezett. De talán az sem mellékes,

hogy jelentõs többségük (71%) illegálisan, míg 454-en legálisan ér-

keztek országunkba.

Érdemes kitekinteni a szomszédos országok adataira is, ugyan-

is a magyar menekültügyi helyzet alakulása ellentmond az európai

tendenciáknak. Összehasonlításként megemlítendõ, hogy Ausztriá-

ban 30 ezernél, Szlovákiában 11 ezernél is több menedékkérõt re-

gisztráltak. Ennek magyarázata lehet az is, hogy a dél-európai krízi-

sek, a háborús helyzet elmúlt, ugyanakkor az ázsiai országok lakói

(például Irak, Afganisztán, Kína) továbbra is útra kelnek a jobb élet

reményében.

Magyarországon elsõsorban a kaukázusi és iraki régiókból érke-

zõ menekültek kérelmét ismerik el. Hazánkban menedékjogi kérel-

met fõként grúz, valamint török állampolgárok, illetve a Szerbia és

Montenegróból érkezõk nyújtanak be.14

Ha a külföldi szakemberek által alkalmazott becslést a magyar

helyzetre is igaznak véljük, akkor ezen adatok alapján 2003-ban kö-

rülbelül 15 000 és 20 ezer személy tartózkodott illegálisan hazánk-

ban. (A regularizációs programokban kb. 10%-uk vett részt.)

14 Uo.
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A határõrség adataiA határõrség adataiA határõrség adataiA határõrség adatai

Az irreguláris migránsok egy része jogszerûtlen módon lépi át a ha-

tárt, hamis vagy hamisított dokumentumok segítségével, illetve a

zöldhatáron való átjutással, embercsempész csoportok közremûkö-

désével jutnak be egy állam területére. Az embercsempész hálóza-

tok által szervezett „utak” könnyû, gyors pénzszerzési lehetõséget

biztosítanak a csoport tagjainak, a migránsoknak viszont a „referen-

ciák” miatt egyfajta biztonságot arra, hogy valóban célba érnek. Az

embercsempészek által szállított személyek szinte minden esetben

jogszerûtlen módon szeretnék megvetni lábukat a célországban.

A beutazási és tartózkodási tilalom megsértése, a jogellenes bel-

földi tartózkodás elõsegítése, az embercsempészés, a határjelrongá-

lás és úti okmány tekintetében elkövetett közokirat-hamisítás nyo-

mozását a határõrség végzi, ha a bûncselekményt a határõrség

észleli, vagy a feljelentést a határõrségnél teszik meg [1998. évi XIX.

törvény, új Be. 36. § (3)]. Így a határõrség is rendelkezik adatokkal az

embercsempészéssel kapcsolatban.

A határõrség által készített statisztikák is alátámasztják Magyaror-

szág „kapu” szerepét, amelyen keresztül „Európába” lehet jutni. A

2003-ban15 felfedett embercsempészés deliktumok 60%-a Ausztria irá-

nyába történt, 71%-uk pedig az EU belsõ határain16. A határõrség által

felfedett embercsempészek állampolgársága szerint elmondható,

hogy azokat fõleg magyarok valósították meg17 (2. számú táblázat).

Amíg 2003-ban 519 embercsempészés bûntettét fedték fel, ad-

dig 2004-ben 660-at, ugyanakkor a csempészett személyek száma

ugyanannyi volt. Az általuk csempészett személyek állampolgársá-

ga a 3. számú táblázatban látható módon alakult.

15 A 2003-as adatokról szólnék elsõsorban, mert csupán ezek összehason-
líthatók az általunk készített vizsgálattal.

16 Dúzs József szerint a belsõ határokon keresztül történõ migrációs mozgás
meghaladja a külsõt, éppen ezért a külsõ határok egyoldalú preferálása
helyett egyaránt fontosnak véli a belsõ határokon és az ország mélységé-
ben való fokozott határrendészeti jelenlétet is. Dúzs József: i. m. 111. o.

17 Forrás: www.hor.gov.hu, a 2004. évi statisztikai adatok
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Az Egységes Rendõrségi és Ügyészségi Bûnügyi Statisztika a ha-

tárõrség adatainál több embercsempészést regisztrált. 

A legtöbbet – több mint tízezret – 2001-ben követték el. Ebbõl a

10 266 esetbõl közel 6700-ban bûnszervezet tagjaként, engedély

nélküli határátlépéshez nyújtottak segítséget az elkövetõk.

18 A statisztikával kapcsolatos anomáliáról lásd Vincze István – Monostori
Zoltán: Gondolatok az embercsempészéssel összefüggõ statisztikai
adatszolgáltatás „veszélyeirõl”. Belügyi Szemle, 2002/4., 156–159. o.
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1999 és 2003 között az embercsempészés bûncselekményének

száma jelentõs mértékben változott. 1999-ben közel 6500; 2000-ben

5178; 2001-ben pedig 10 266 esetben regisztrálták ezt a bûntettet. 2001

után számottevõen csökkent, 2002-ben 3639; 2003-ban már csupán

1481 esetet találunk a statisztikában, 2004-ben pedig „csak” 658 esetet.

1999-ben az engedély nélküli határátlépéshez segítséget nyújtás

és a bûnszervezet tagjaként elkövetett, míg 2000-ben az engedély

nélkül, meg nem engedett módon történõ határátlépéshez segítség-

nyújtás volt a leggyakoribb bûntett. 2001-tõl a legjellemzõbb cselek-

mény a bûnszervezet tagjaként elkövetett határátlépés segítése volt.

Az elkövetõk lakóhelye 2003-ban legtöbbször külföld, illetve Bu-

dapest, valamint Gyõr-Moson-Sopron megye volt (ez a három kate-

gória az összes elkövetõ lakhelyének több mint 70%-a). A bûnelkö-

vetõk 46%-a külföldi lakhellyel rendelkezett 2003-ban. (Az általunk

elemzett ügyészségi házi iratok is ezt mutatták: a 2003-ban megva-

lósított embercsempészés deliktumokat jellemzõen szerb, román,

ukrán, illetve lengyel állampolgárok követték el, ám ahol szervezet-

tebb csoportokat derítettek fel, többnyire magyar állampolgársággal

rendelkezõ személyek voltak.)

Az illegális bevándorlókról általábanAz illegális bevándorlókról általábanAz illegális bevándorlókról általábanAz illegális bevándorlókról általában

Összehasonlításképpen érdemes egy olasz kutatást is bemutatni,

hiszen az általunk vizsgált aktákban szereplõ migránsok többsége

Olaszországot jelölte meg célországként. 

Maria Concetta Chiuri és kollégái 2003-ban végeztek egy felmérést

az Olaszországban illegálisan tartózkodó bevándorlókkal. Azokat ke-

resték meg, akik kevesebb mint hat hónapja tartózkodnak Itáliában,

18 évnél idõsebb menekültek voltak, vagy bujkáltak.19 A vizsgálat so-

19 Maria Concetta Chiuri – Giuseppe De Arcangelis – Angela D’Uggento –
Giovanni Ferri: Illegal immigration into Italy: Evidence from a field survey.
2nd Conference of the EAPS Working Group on International Migration in
Europe. International Migration in Europe: New Trends, New Methods of
Analysis. European Association for Population Studies, Rome, 25–27
November 2004. A mintavétel a befogadóállomásokon tartózkodó külföl-
diek körében történt.



rán szerzett adatok, bár nyilvánvalóan csak kis szeletét reprezentál-

ják az Olaszországba szabálytalanul érkezõ bevándorlóknak, mégis

iránymutató lehet a hazai kutatásokhoz.

A 920 fõs minta 55 különbözõ nemzetiségû személybõl állt. A

többségük (86%) férfi volt. A válaszadó nõk többnyire Kelet-Európá-

ból (Ukrajnából, Kosovóból és a volt jugoszláv területekrõl) érkez-

tek. A mintában szereplõk kétharmada 18 és 30 év közötti volt. A

vallási hovatartozást firtató kérdésre közel 60%-uk muszlim vallású-

nak vallotta magát. Iskolai végzettségük szerint 70%-uk alacsony

iskolázottságú volt, 85%-uk azt állította, hogy az elmúlt öt évben

anyagi problémája volt. 2002-ig a többségük munkanélküli volt. A

válaszolók 68%-ának nincsen gyermeke. A mintában szereplõk

nagy része, 84%-a, egyedül vállalkozott az olaszországi útra. A vá-

laszadók háromnegyede azt állította, hogy õk Olaszországban is

szeretnének maradni (ezen belül is Lombardiában20; Észak-Olaszor-

szágban), míg 10%-uk Németországba, 5%-uk Franciaországba sze-

retne továbbmenni.21

Érdekes adat, hogy a válaszadók nem szeretnének örökre Olasz-

országban maradni, csupán 3-10 évet terveznek távol maradni ottho-

nuktól. 

A megkérdezettek harmada egy hétnél kevesebb ideig utazott

Olaszországba. Meg kell említeni, hogy a megkérdezettek egyne-

gyede nem szárazföldön közelítette meg Itáliát, és átlagosan 1800

dollárt „költöttek” erre.

A válaszadók 83%-a azt állította, hogy nincsen rokona Itáliában, és

õ az elsõ a családból, aki megpróbálja külföldön megvetni a lábát.

20 Milánóban fõleg. Ez a szabályosan érkezõk számára is kedvelt célpont
Róma mellett.

21 Az a tendencia figyelhetõ meg az olasz irreguláris bevándorlás során,
hogy bár többségük a déli partoknál próbálja megközelíteni az országot,
a bevándorlók kedvelt célpontja mégis inkább az északi (54%) és a közép-
sõ (34%) (gazdagabb) területek. (Milánó mellett Róma kedvelt célpontja a
bevándorlóknak.) Az viszont másik kérdés, hogy az északi területeken a
közvélemény a bevándorlók számának növekedésével összefüggõnek
tartja a bûnözés és a szegénység emelkedését is.
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Az akár jogtalanul/szabálytalanul is történõ bevándorlás vállalá-

sában két fõ ok játszott szerepet: egyrészt a pénzkeresés, az anya-

gi haszonszerzés; másrészt az, hogy politikailag szabad országban

szerettek volna élni. Ezek a válaszok alátámasztják az irreguláris

migrációról alkotott hipotéziseket.

Hazánkban a jogszerûtlen módon érkezõ migránsokkal nem ké-

szült az olaszhoz hasonló kutatás, mégis kiindulópontként alkal-

mazhatjuk azokat az ismereteket, amelyeket az Országos Krimino-

lógiai Intézetbe küldött 193 ügyészségi házi iratból nyertünk22. 

Vizsgálatunk célja az embercsempészés jelenségének megis-

merése volt, amelynek mintegy mellékterméke, hogy a csempé-

szett személyekrõl, migránsokról is információkat szerezhettünk. 

Az intézetbe érkezett akták 90%-ában jogerõs ítélettel találkoz-

tunk. A megyei bontás szerint a legtöbb aktát Gyõr-Moson-Sopron

megyébõl kaptuk (55%; 106 akta). Emellett Zala megyébõl, Vas me-

gyébõl és a fõvárosból elemeztünk tíznél több ügyet. 

Az általunk vizsgált 193 ügybõl 148 esetben próbáltak meg kettõ-

nél több személyt átcsempészni a határon. Jellemzõen kis csopor-

tokban, többnyire magánautókban, illetve mikrobuszokban kísérel-

ték meg a határátlépést. Kevesebb ember csempészése könnyebb,

a csoportok egyben és szemmel tartása egyszerûbb feladat.

A vizsgált akták adatai alapján összesen 2472 fõt próbáltak meg

hol sikerrel, hol sikertelenül a Magyar Köztársaság államhatárán át-

juttatni. Ebbõl csupán 1500 személy állampolgárságáról találtunk

adatot, ugyanakkor a migránsok nemérõl csupán kb. 700 aktából

szereztünk információt23. Sok esetben csupán a nyomozati iratok-

ban, a rendõrség vagy a határõrség által végzett kihallgatások anya-

gaiban találtunk az állampolgárságnál több adatot. A vádiratokban,

illetve az ítéletekben a csempészett személy állampolgársága kis

mértékben, egyéb adatai pedig szinte egyáltalán nem kaptak teret.

22 Barabás Tünde: A szervezett bûnözés egyes megnyilvánulásai Magyar-
országon. Rendvédelmi Füzetek, 2001/31.

23 Ennek oka, hogy sok esetben csak az állt az iratokban, hogy ismeretlen
számú, (ismeretlen) állampolgárságú személyeket csempésztek. Ez jel-
lemzõen a szervezettebb csoportok mûködése során volt tetten érhetõ. 



A nemzetközi tendenciákhoz hasonlóan hazánkban is inkább fér-

fiakat csempésztek.24 A csempészett személyek többsége 19 és 35 év

közötti volt, akik többnyire befejezett szakiskolai végzettséggel rendel-

keztek, ám családi állapotukról kevés adatot rögzítettek az akták.25

Az illegális bevándorlókról csupán a kihallgatási jegyzõkönyvek

alapján szereztünk – elég csekély – információt. Nagy részük dolgoz-

ni szeretne külföldön, jobb életkörülményeket szeretne magának, illet-

ve családjának teremteni. A legtöbben Olaszországot, valamint Auszt-

riát, illetve általában Nyugat-Európát jelölték meg célként. Ausztria

célországként való megnevezése magában foglalhatja azt is, hogy

csupán tranzitország lenne, és a valódi cél egy schengeni tagállamba

jutás, ahonnan viszont bárhová lehet menni az unión belül.

A migránsok, bár áldozatai a bûncselekményeknek, maguk is

jogsértõ magatartást valósítanak meg. Céljaik elérése érdekében

anyagi lehetõségeiket maximálisan mozgósítják. Az embercsempé-

szés tarifái a szervezettség, a távolság és az utaztatás körülményei-

nek függvényében széles skálán mozognak.26

Az embercsempészek árai igen változatosak. A fizetendõ összeg

függ a megtett földrajzi távolságtól, a célországba bejutás nehézségi

fokától, a határátlépés módjától stb. A jól szervezett csempészbandák

megengedhetik maguknak, hogy a kliensektõl induláskor csak elõle-

get kérjenek, és a teljes összeget késõbb, a megérkezés után fizettes-

sék meg.27

Az általunk vizsgált aktákban háromféle fizetési módot találtunk.

Volt olyan eset, amikor az egész összeget elõre kifizették, de elõfor-

dult az is, hogy a csempészek részletfizetési lehetõséget biztosítot-

tak bizonyos elõleg adása után. Ez két módon történhetett: egy-

részt úgy, hogy az otthon maradt rokonok/barátok visszajelzés után

adták át a fennmaradó összeget; másrészt úgy, hogy a sikeres át-

24 Ha ismert volt a migráns neme, az esetek kétharmadában férfi volt.
25 Ahol volt a csempészett migráns családi állapotáról adat: jellemzõen há-

zasságban élt.
26 Gaál Gyula: Az embercsempészés elleni fellépés a határellenõrzésben.

Belügyi Szemle, 2003/6., 20. o.
27 Jungbert Béla: Az embercsempészet mint az illegális migráció egy fajtá-

ja. In: Sik Endre – Tóth Judit (szerk.): i. m. 198. o.
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jutás után a csempészett személyek a fizetésük bizonyos részét

meghatározott ideig a csempészeknek adták.

A határon átkísérés „ára” 20 és 500 euró között változott, de a

határig szállításhoz hasonlóan ez csupán részfeladat volt, így jóval

alacsonyabb összeget kértek érte. Az alkalmi határig szállítás 10–50

euró/fõ között volt, a szervezettebb csoportok esetében akár 100 és

300 eurót is kérhettek. Az útlevél beszerzése jellemzõen 500 euró

körüli összeg volt. Az út megszervezése, lebonyolítása, beleértve a

szállást is, 1000 euróba került. Azonban azok, akik hosszabb távol-

ságot tettek meg, mint például a kínai, az afgán, az iraki állampol-

gárok, 3000 és 5000 dollárt fizettek (de volt, aki 10 ezer dollárról tett

említést). 

Az elemzett aktákban a migránsok fõleg afgán, török, Szerbia és

Montenegró-i, moldáv, kínai, ukrán, illetve iraki állampolgárságú sze-

mélyek voltak. 

A szállított migránsokat állampolgárságuk alapján két nagy cso-

portba soroltuk: európai és ázsiai országokból származókra, a kö-

zöttük lévõ különbségek még a szerény információk ellenére is

markánsnak mondhatók.
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Az európai migránsokrólAz európai migránsokrólAz európai migránsokrólAz európai migránsokról

Az európai migránsok esetében az aktákban több adatot találtunk ar-

ról, hogy milyen módon kíséreltek meg Nyugat-Európába jutni, jel-

lemzõen országunkon keresztül, csupán egy-két állam érintésével.

Az Európából származó migránsok (a moldáv, az ukrán és a Szerbia

és Montenegró-i állampolgárok) jellemzõen euróban fizettek a csem-

pészeknek, 500 és 1000 euró közötti összegeket. Általában egyszer-

re egy-négy fõt próbáltak a határon átjuttatni, kisebb csoportokban.

Érdekes, hogy az európai migránsok inkább nõk voltak, akiket több-

nyire saját honfitársaik próbáltak a magyar állam területérõl kijuttatni,

2003-ban fõleg szerb, lengyel, ukrán elkövetõk. Jellemzõen hamis/ha-

misított okiratok segítségével, leginkább taxiban, mikrobuszokban, il-

letve újabban távolsági buszokon. Az európai migránsok jellemzõen

legálisan jönnek Magyarországra, és csak innen folytatnák útjukat

Nyugat-Európába jogszerûtlenül. Az európai migránsoknak rövidebb

utat kellett megtenniük, ezt bizonyítja, hogy szinte mindannyian 2003-

ban, az ügy ismertté válásának évében keltek útra.

A szerb migránsok

A szerb migránsokat jellemzõen szerb csempészek próbálták Auszt-

riába juttatni. Az elkövetõk szinte minden esetben egyedül voltak,

és általában egy alkalommal csupán egy személyt csempésztek át

a határon. A szerb migránsok jellemzõen 26 és 35 év közötti, nõs

férfiak voltak, akik a jobb élet reményében indultak el. A szerb

migránsok esetében érdekes információ, hogy õket az osztrák, illet-

ve a német társadalmakba már beilleszkedett, ottani állampolgár-

sággal (is) rendelkezõ ismerõseik, rokonaik igyekeztek a biztosabb

jövõvel kecsegtetõ nyugat-európai országokba juttatni (egyharma-

dukat ismerõseik csempészték, a gépjármûben elbújtatva). (A többi

migráns esetében elenyészõ volt az ismerõs csempészek jelenlé-

te.) A szerb állampolgárokat kétféleképpen csempészték: hamis/ha-

misított okiratok segítségével, illetve a gépjármûben, magánautók-

ban rejtették el õket.

108
Windt Szandra: Az irreguláris migráció hazai jellemzõi



109
Kriminológiai Tanulmányok, 43.

A szerb migránsok fõleg Németországot, illetve Ausztriát jelölték

meg célországként, hangsúlyozva, hogy már ott élõ rokonaikat sze-

rették volna meglátogatni. A legtöbb szerbet Gyõr-Moson-Sopron

megyében próbálták kijuttatni, míg az országba jellemzõen Vas és

Bács-Kiskun megyében léptek be.

A moldáv migránsok

A Moldáviából érkezõ migránsokat fõleg moldáv (40%), román (30%),

illetve magyar (20%) állampolgárok csempészték, általában egye-

dül. Összesen 148 moldáv állampolgárt csempésztek, akiknek több-

sége 19 és 25 év közötti nõ volt. Róluk kevés adat áll rendelkezésre.

A moldáv állampolgárokat szintén hamis/hamisított okiratok (általá-

ban hamis román útlevél) segítségével próbálták Gyõr-Moson-

Sopron megyében Magyarország területérõl kijuttatni, míg Zala me-

gyében inkább a zöldhatáron kísérelték Szlovéniába juttatni a

csempészek õket. A moldáv állampolgárok célországa Olaszország

volt, ami felveti annak lehetõségét, hogy a moldáv nõket prostitúció

céljából csempészték Itáliába. A moldáv migránsokat sok esetben

egyedül indították útjukra, akik kézzel rajzolt térképpel, szóbeli út-

baigazítást követve kísérelték meg a zöldhatár átlépését. 

Az ukrán migránsok

Az Ukrajnából származó migránsok többségét lengyel állampolgá-

rok, fõleg egyedül, csempészték; az õ esetükben is csupán két-há-

rom fõt egyszerre. Az ukrán migránsok többnyire 19 és 35 év (ezen

belül is fõleg 19 és 25 év) közötti nõk voltak. Jellemzõen prostitúció

céljából mentek Olaszországba. Volt olyan irat, amelyben a kihall-

gatott migráns ezt el is ismerte. Itáliába juttatásukért a csempészett

nõknek három hónapon keresztül fizetésük felét kellett volna átad-

niuk. Az ukrán migránsok kétharmadát hamis/hamisított, fénykép-

cserés lengyel útlevéllel igyekeztek fõleg Olaszországba juttatni. A

lengyel és az ukrán nyelv hasonlósága segítséget nyújt e csopor-

tok mûködésének.



Általában Záhonynál lépik át a határt, legálisan, ahonnan Hegyes-

halomba mentek egy motelba, amely szinte minden elemzett aktá-

ban szerepelt. Az egyik migráns vallomása szerint „itt sok ukrán

van, akik lengyel útlevélre várnak”. Az ukrán migránsok lengyel kap-

csolatai, illetve a prostitúció céljából történõ csempészés minden-

képpen figyelemre méltó információ.

Az ázsiai migránsokról általábanAz ázsiai migránsokról általábanAz ázsiai migránsokról általábanAz ázsiai migránsokról általában

Az ázsiaiakat fõleg magyar elkövetõk csempészték, határokon át-

nyúló kapcsolatokkal rendelkezõ szervezetek keretében. Az ázsiai-

akról elmondható: az ügyészségi házi iratokban kevés adat állt ren-

delkezésre róluk. A nagy távolság és a több országon való átjutás

nehézsége miatt sokkal többet fizettek a csempészésért, jellemzõ-

en dollárban. Õket többnyire több különbözõ állam polgárával szál-

lították egyszerre (az európaiaknál nagyobb csoportokban is). Az

Ázsiából származó migránsokat Magyarországon fõleg a zöldhatá-

ron próbálták átjuttatni, illetve az ázsiaiakat mélységi ellenõrzés28

során derítették fel. Az ázsiai migránsoknak a nagy távolság megté-

tele miatt, sok esetben – az árban is felszámolva – szállást is „biz-

tosítanak”. A szállás egyrészt magánszállás (sok esetben bérelt in-

gatlan, tanya, vagy a harmad-negyedrendû vádlottak saját lakása)

volt, másrészt egyes csoportok a hazai befogadóállomásokat hasz-

nálták idõleges „pihenõhelyként”. A migránsokat kiképzik arra, hogy

mit kell mondani, amikor a menekültstátusért folyamodnak. Jellem-

zõen a bicskei, illetve a debreceni befogadóállomásokon töltött né-

hány hónapos tartózkodás után az embercsempészek maguk je-

lentkeznek a továbbszállítás miatt.29

Az ázsiai migránsok esetében gyakran elõfordult, hogy hajón

próbálták õket egyrészt Romániából Magyarországra a Maros fo-

28 Ez az ország területén belüli ellenõrzéseket jelenti.
29 Elõfordult az is, hogy ott, a befogadóállomáson szervezték meg a sza-

bálytalan kilépést az országból. Az embercsempész csoportok és a me-
nekültek közötti kapcsolatról bõvebben lásd Michael Jandl (2004b): i. m.
799–806. o.
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lyón keresztül, másrészt hazánkból a Dunán keresztül Szlovákiába

juttatni; sok esetben az életükkel fizettek ezért. Az ázsiai migránsok

jellemzõen már hazánkba is illegálisan, embercsempészek segítsé-

gével érkeztek. Magyarországon a bûnszervezet magyar tagja szer-

vezte a további szállítást.

Az afgán migránsok

Az afgán állampolgárokat magyarok csempészték 2-6 fõs, nemzetkö-

zi kapcsolatokkal rendelkezõ, szervezett csoportokban. A migránsok

általában többen voltak, 3-10 fõs, fõleg férfiakból álló csoportokban

szállították õket. Kevés adat áll rendelkezésre róluk, koruk a 15 és 18

év közöttiek, valamint a 36 és 45 év közöttiek nagyobb arányát mu-

tatta. Az afgán migránsokat mélységi ellenõrzés során, zöldhatáron

való tettenérés, illetve közúti ellenõrzés segítségével fogták el. A leg-

több afgánt az északnyugati megyénk mellett Komárom-Esztergom

és Pest megyébõl próbálták az országból ki-, míg déli irányból Bács-

Kiskun megyében próbálták meg hazánkba csempészni. 

Az afgán migránsok többsége 2001-ben, a háború kitörésekor in-

dult el hazájából. Sokukat a debreceni befogadóállomáson szervez-

ték be, onnan szállították õket tovább Nyugat-Európába. 

A kínai migránsok

A kínai állampolgárokat is fõleg kétfõs, magyar állampolgárokból álló

csoportok csempészték. A kínai migránsok fele szintén 19 és 35 év

közötti volt. A kínai állampolgárokat fõleg Szabolcs-Szatmár-Bereg

megyében próbálták az országba csempészni, az országból Vas me-

gyén keresztül igyekeztek Olaszország irányába kijuttatni õket. 

Gaál Gyula szerint a kínaiak alapvetõen két útvonalat vesznek

igénybe. Az egyik a Kijev–Budapest–Gyõr–Sopron vonal, a másik a

Belgrád–Budapest–Gyõr–Sopron. Hazánkba illegálisan érkeznek,

és minden esetben embercsempészek közremûködésével kísérlik

meg a tiltott határátlépést. 



Ugyanakkor nem tudni, mikor hagyták el hazájukat, hiszen sokuk

már – bevallottan illegálisan – évek óta Magyarországon élt, mielõtt

megkísérelte volna a határátlépést. Bács-Kiskun és Vas megyén ke-

resztül próbálták meg elhagyni hazánkat. A kínai állampolgároknak

Szerbia és Montenegróba nem kell vízum, így repülõvel érkeznek

Pekingbõl Belgrádba30, majd onnan embercsempészek segítségé-

vel, sok esetben kamion belsejében elbújtatva igyekeztek Nyugat-

Európába. 

Az iraki migránsok

Az iraki migránsok nagy részét egy-két fõs, magyar állampolgárok-

ból álló kisebb csoportok szállították. Az általuk csempészett be-

vándorlók nagyobb számú csoportokban lépték át a határt. Az ira-

ki migránsokról gyakorlatilag semmilyen adatot nem találtunk az

ügyészségi iratokban. Az irakiakat a mélységi ellenõrzés, illetve a

zöldhatáron átlépésük során fedezték fel. 

A hazánkban elfogott közel-keleti migránsok többsége Románi-

án, illetve Ukrajnán keresztül érkezik. Ukrajnába különbözõ módon

jutottak el (kamion, repülõ, autó), onnan léptek Magyarországra,

ahol sok esetben menedékstátusért folyamodtak. A térség szegény

országainak migránsai azzal kívánják elkerülni a visszatoloncolásu-

kat, hogy iraki állampolgárnak vallják magukat31, illetve kurd nemze-

tiségûnek, csakúgy, mint a török állampolgárok esetében. 

A török migránsok

A törököket csempészõk állampolgársága már nem annyira egyér-

telmû, a magyarok mellett a román, illetve az osztrák állampolgárok

is megjelentek. Jellemzõ, hogy egy-két elkövetõ volt csupán, õk ki-

sebb számú csoportokat csempésztek. A török állampolgárságú

migránsok (akik között vélhetõen sok kurd nemzetiségû is lehetett)

30 Gaál Gyula: i. m. 21. o.
31 Uo.
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fõleg 26 és 35 év közötti férfiak voltak, õket fõleg Vas megyében, il-

letve Békésben próbálták a zöldhatáron átjuttatni.

A török csempészek kedvelt módszere Gaál Gyula szerint az, ami-

kor a legális beutaztatás szándékával úgy szerzik be a tranzitvízumot

hazánkba, hogy célországnak Ukrajnát vagy Oroszországot jelölik

meg. A vízum a Magyarországon tartózkodáshoz és az Ausztriába, il-

letve Szlovéniába tartó csempészés elõkészítéséhez szükséges.32

Az azonban szembetûnõ, hogy a magyar állampolgárok milyen

„határon átnyúló” kapcsolati rendszerrel rendelkeznek. Az ember-

csempészés struktúrájának, módszereinek megváltozásához jó pél-

daként szolgál az az eset, amelyben román elkövetõk török állampol-

gárokat próbáltak Nyugat-Európába juttatni. A Törökországban lévõ

személy ellenõrizte a szállítás tényleges végrehajtását, beszélt a gép-

kocsiban lévõ migránsokkal is, és csak ezt követõen kerülhetett sor

a szállítók és a csempészek kifizetésére. Hamis vízummal, illetve út-

levéllel jutottak el Romániába, majd Magyarországon az ideiglenes

letelepedés érdekében kurd menekülteknek vallották magukat. Az

embercsempész szervezetek mozgósították tagjaikat, akik különbö-

zõ menekülttáborokból vitték a kijutni kívánó személyeket Magyaror-

szágon keresztül Ausztriába, Németországba, illetve Nyugat-Európa

más országaiba. De a fizetés módja is újfajta, hiszen olyan garancia-

vállalást tapasztalhatunk itt, amely korábban nem volt jellemzõ az

embercsempész csoportokra. A törökországi szervezõk a migráns

személyek családtagjaival megegyeztek, hogy a kijuttatás díját és

költségeit egy köztiszteletben álló személy számára letétbe helyezik,

aki a migráns megérkezésekor kapott telefonhívás, vagy a családtag-

ja által adott megbízás alapján fizeti ki az elõre kialkudott összeget.

Ugyanakkor az alsóbb szinten lévõ elkövetõk csak akkor jutottak a

pénzükhöz, amennyiben a rájuk bízott részfeladatot valóban ellátták.

ÖsszegzésÖsszegzésÖsszegzésÖsszegzés

Az irreguláris migráció megfékezésére tett kísérletek egyik alapve-

tõ lépése, hogy megismerjük a hazai jelenséget, annak nagyságát,

32 Uo.



jellemzõit. Érdemes lenne elgondolkodni egy más, új (annak össze-

tettsége miatt több részbõl álló33) statisztikai mutató, az irreguláris

migránsokat egybegyûjtõ adatbázis kialakításán, amely „valós” ké-

pet mutatna a magyar helyzetrõl. 

A nemzetközi becslések arányait a hazai számokra vetítve, kb.

15-20 ezer irreguláris migráns élt 2003-ban hazánkban, évente kb.

5000 személyt próbálnak határainkon átcsempészni, jellemzõen

szerb, moldáv, ukrán, afgán, iraki, török, kínai állampolgárságú sze-

mélyeket, akikrõl csupán néhány jellemzõt ismertünk meg. Annyi

bizonyos, hogy 19 és 35 év közötti, inkább családos férfiak igyekez-

nek országunkon keresztül Nyugatra. Hangsúlyozva: a moldáv és

ukrán nõket vélhetõen prostitúció céljából szállítják Olaszországba,

és ez nyilvánvalóan másfajta feladatokat ró a hatóságokra. Szomo-

rú tény azonban, hogy ezeken a leíró adatokon túl kevés informá-

cióval rendelkezünk a hazánkban élõ, illetve az országunkon átme-

nõ irreguláris migránsokról, holott ezen ismeretek közbiztonsági,

nemzetbiztonsági és nem mellékesen (köz)egészségügyi szem-

pontból is értékesek lennének.
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Nagy László Tibor

A futballhuliganizmus jellemzõi 
és helyzete hazánkban

A futballhuliganizmus a labdarúgást – e csodálatos és páratlanul nép-

szerû játékot – világszerte beárnyékoló kriminogén jelenség. Ez alól ha-

zánk sem kivétel, a nézõtéri erõszak a kilencvenes évektõl durvult el, a

közelmúlt eseményei pedig már kormányzati szintû intézkedéseket is in-

dukáltak. Intézetünk – a Legfõbb Ügyészség megbízása alapján – kuta-

tást folytatott a témakörben. A vizsgálat magában foglalta bûnügyi ira-

tok széles körû ténykutatását is, ennek ismertetése azonban terjedelmi

korlátok miatt jelen keretek között nem lehetséges. E tanulmány bemu-

tatja a futballhuliganizmus kialakulásának és elterjedésének folyamatát,

jellemzõ vonásait, a hazai helyzet fejlõdését és aktuális megnyilvánulá-

sait, felhasználva azon kompetens szervezetek és személyek vélemé-

nyét is, amelyeket a kutatás során sikerült megismerni.

A magyar futball egykoron volt dicsõséges idõszaka lassan már

csak anekdotaszerû, halvány emlékképként sejlik fel. Válogatottunk

– amely a FIFA 2005. év végi világranglistáján a 74. helyet foglalta

el – húsz év elteltével sem jutott ki a világbajnokságra. Kupacsapa-

taink az európai kupák selejtezõiben rendre a versenysorozatok

elején kénytelenek búcsúzni, gyakran nemzetközileg szinte nem is

jegyzett ellenfelekkel szemben. A bajnoki mérkõzéseket tizedannyian

tekintik meg, mint egykoron. Ugyanakkor skandalum skandalum há-

tán, a Magyar Labdarúgó Liga a Magyar Labdarúgó Szövetséggel

civakodik, az MLSZ-nek jelenleg nincs elnöke és elnöksége, a klu-

bok jelentõs része súlyos anyagi gondokkal küszködik, és a fut-

ballhuliganizmus terén mi is jeleskedünk. A sorozatos szurkolói

rendbontások, agresszív megnyilvánulások – különösen 2003. má-

jus 30-át követõen, amikor az FTC Üllõi úti stadionjában és a siófo-
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ki stadionban is komoly atrocitások történtek – oda vezettek, hogy

e téren hazánkban is kormányzati szintû fellépés vált szükségessé.

A futballhuliganizmus kialakulásaA futballhuliganizmus kialakulásaA futballhuliganizmus kialakulásaA futballhuliganizmus kialakulása

A nézõi erõszak gyökerei már a középkori angliai úgynevezett „né-

pi futballban” (folk-football) fellelhetõk. E mérkõzéseken játékosok

százai vettek részt, amelyek tulajdonképpen rivális falvak és váro-

sok fiataljainak csatái voltak, gyakran alkalmat szolgáltatva régi vi-

szályok, személyes nézeteltérések, a földterületekkel kapcsolatos

viták elintézésére. A „népi futballhoz” hasonló formák megjelentek

Európa más országaiban is (például a német „Knappen” vagy a fi-

renzei „calcio in costume”), de a modern labdarúgás gyökerei ezek-

hez az erõszakos angol rituálékhoz köthetõk. Az a futball, amely az

1900-as évek elején terjedt el a kontinensen, eleinte fõként a brit

arisztokrácia megújult idõtöltése volt, összekapcsolva a fair play és

a visszafogott lelkesedés viktoriánus értékeivel.

Az erõszak azonban egyre inkább a játék kísérõjelenségévé vált

a nézõtéren is, és az 1960-as években megjelent Angliában a fut-

ballhuliganizmusként megismert viselkedésforma. Ez számos kutató

szerint összekapcsolódott a mérkõzések televíziós közvetítésének

elterjedésével és a futball munkásosztály általi „visszakövetelésé-

vel”, „proletarializálódásával”.1 A többi, fõként nyugat-európai or-

szágban (elsõsorban Olaszországban, Németországban, Hollandiá-

ban és Belgiumban) mintegy tíz évvel késõbb bontakozott ki a

jelenség. Az angol példát jelzi, hogy a keménynek és erõsnek lát-

szani akaró huligáncsoportok szívesen választanak maguknak angol

nevet, szlogenjeikben, dalaikban, felirataikon gyakran alkalmaznak

angol motívumokat. Az angolok feltétlen „piacvezetõ” és mintaadó

szerepe mellett ugyanakkor azt is észre kell venni, hogy Európában

különbözõ, a huligán elemeket is magában foglaló futballkultúrák

jöttek létre. Kialakultak erõszakmentes, a brit példát elutasító, a lát-

1 Steve Frosdick – Peter Marsh: Football Hooliganism. Willan Publishing,
Portland, 2005, pp. 10–24. 
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ványra alapozó csoportok is, amelyek elvetik az agressziót (példá-

ul a dán roligánok vagy a skót „Tartan Army”). Az angol huligánok-

ra jellemzõ, hogy sokat isznak, és harciasak, sokat verekednek, míg

az olasz ultrák verekednek, de nem isznak, a dánok viszont sokat

isznak, de nem verekszenek.

A labdarúgás térhódítását, egyre népszerûbbé válását, a mérkõ-

zések látogatottságának jelentõs növekedését súlyos stadionka-

tasztrófák is végigkísérték. Ezek oka egyrészt a létesítmények építé-

szetileg és biztonságtechnikailag leromlott állapota, másrészt pedig

a tömegben keletkezett konfliktusok kezelhetetlensége volt. Ezek so-

rán a sérülések és a halálesetek kisebb részét okozták közvetlenül

a garázda szurkolók összecsapásai, az áldozatok többségét a ran-

dalírozás következtében pánikba esett tömeg taposta, nyomta ösz-

sze. Már 1902-ben, Glasgow-ban (Ibrox-park: 25 halott, 517 sebesült)

súlyos katasztrófa történt, amelyet még számos hasonló követett.2

A legismertebb tragédia, amelyet több millió nézõ élõ, egyenes

adásban láthatott, 1985. május 29-én, a brüsszeli Heysel-stadion-

ban történt, a Liverpool–Juventus Bajnokcsapatok Európa Kupájá-

nak döntõjén. A tragédia azzal kezdõdött, hogy az angol szurkolók

észrevették: a közvetlenül mellettük lévõ szektorban olaszok van-

nak. Becsmérelni, dobálni kezdték õket, aztán egyszer csak megin-

dultak. Az elsõ rohamnál áttörték a drótkerítést, néhány csendõr

megpróbált közbeavatkozni, de elsöpörték õket. Ezután már kövek-

kel és vasdarabokkal támadtak, a harmadik rohamnál ledõlt az ola-

2 1946. március, Bolton: 33 halott, 400 sebesült; 1960, Kirikhala: Törökor-
szág: 10 halott, 102 sebesült; 1964. május, Lima: 350 halott, 500 sebesült
a Peru–Argentína olimpiai selejtezõn; 1968. június, Buenos Aires: 80 ha-
lott, 150 sebesült a River Plate–Boca Juniors találkozón; 1971. január,
Glasgow: 66 halott, 108 sebesült; 1974. február, Kairó: 48 halott, több
száz sebesült a Zamalek–Dukla Praha összecsapáson; 1977. április,
Hamburg: 1 halott, 25 sebesült a Hamburger SV–Bayern München talál-
kozón; 1981 február, Pireusz: 21 halott, 54 sebesült az Olümpiakosz
Pireusz–AEK Athén bajnoki találkozón; 1982, Moszkva: 72 halott, 150 se-
besült a stadion kijáratánál történt szerencsétlenség során; 1985. május,
Bradford: 57 halott, 211 sebesült a stadionban gyújtogatás miatt keletke-
zett tûz következtében. Freyer Tamás: Nép a stadionban – stadionka-
tasztrófák. Belügyi Szemle, 2003/10., 78–79. o.



szok mögötti fal. A jóval nagyobb számú olasz tábor menekült, és

eközben agyontaposták egymást. Sokan a szektor végében lévõ fa-

lon akartak átmászni, de az nem bírta a terhelést, és maga alá te-

mette az embereket. A következmény: 39 halott, 270 súlyos és 300

könnyebb sérült.3 A tragédia létrejöttében számos ok játszott szere-

pet: a legnagyobb hibát a rendezõk akkor követték el, amikor kont-

roll nélkül adták el a szerintük semleges lelátóra szóló jegyeket. Fe-

lületes volt a ruházatátvizsgálás, nem volt elegendõ számú rendõri

erõ a stadionban, nem kért idejében segítséget a szektor parancs-

noka, nem különítették el megfelelõen az angol és a „semleges”

szurkolókat, nem volt elérhetõ távolságban lélegeztetõ készülék.

De az igazi felelõsök a huligánok voltak.

Egész Európa összefogott a futballhuliganizmus megfékezése ér-

dekében. Bár javult a helyzet, áttörés csak a 90-es évektõl volt ta-

pasztalható, amihez újabb szörnyû katasztrófára volt szükség. 1989.

április 15-én a Liverpool–Nottingham Forrest mérkõzésen 96 liver-

pooli szurkolót tapostak halálra a lelátókon. Ezt követõen a kormány

megbízása alapján készítette el Lord Taylor, a legfelsõbb bíróság bí-

rája, azt a jelentését (az úgynevezett Taylor-jelentést), amelyben

ajánlásokat tett a sportrendezvények biztonságának kialakítására. A

jelentés nyomán – amely azóta világszerte etalon lett – számos tör-

vény született a szigetországban, és a törvények és a brit társada-

lom összefogásával mára sikerült kezelhetõ keretek közé szorítani a

futballhuliganizmust Angliában.

A futballhuliganizmus jellemzõiA futballhuliganizmus jellemzõiA futballhuliganizmus jellemzõiA futballhuliganizmus jellemzõi

A labdarúgást a legnépszerûbb csapatok nagyszámú közönség elõtt,

speciálisan kialakított arénákban, stadionokban játsszák. A stadion

különleges hely, misztikus szentély, ahol az ókori görögök isteneik-

nek ajánlották fel gyõzelmeiket. Az ókori olimpiák idején még a vá-

rosállamok közötti háborúkat is szüneteltették, hogy a játékokat

megtarthassák. A rómaiaknál – akiket a gladiátorviadalok mellett már

3 Kocsis L. Mihály: A halál kapujában. Minerva, Budapest, 1986
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leginkább csak a küzdõsportok (birkózás, ökölvívás) érdekeltek – már

egyre inkább szekularizálódott látványosság helyszínévé váltak az

arénák.

Mára sokrétû funkciójú, általános szórakoztatóközpontokká lettek a

stadionok: a sportesemények mellett rendeznek bennük koncerteket,

politikai gyûléseket, egyes helyeken bikaviadalokat is. Különleges

atmoszférájukat ugyanakkor megtartották. A stadionok akusztikája

szintén különleges. A pályát körülölelõ lelátók felerõsítik a hangeffek-

tusokat, a szurkolók különleges teljesítményre képesek buzdítani

kedvenceiket, miközben õk maguk is katartikus élményeket élnek át.

Ezeket a hatásokat erõsítik a technikai berendezések (zene, hangos-

beszélõ, óriási kivetítõk). A mai óriási arénák több tízezer embert ké-

pesek befogadni. Kevés hasonló hely van, ahol ekkora tömeg gyûl-

ne össze viszonylag kis területen. A tömeg bizonyos szempontból

sajátságos „búvóhely”, amelyben az egyén elveszíti társadalmi látha-

tóságát és személyes azonosíthatóságát.4 A tömegben az egyén fel-

oldódik, deperszonalizálódik, anonimmá válik, kikerül a társadalmi el-

lenõrzés alól, önkontrollja és önszabályozó késztetése fellazul. Az

önkontroll leépülése szabad utat nyit a normális viszonyok között kor-

dában tartott és a kulturális normák által szabályozott ösztönös im-

pulzusoknak, agresszív késztetéseknek.

A játékosokkal azonosuló szurkolók a tiltott területre lépést, a

szabályok áthágását a törvények és a rendõrség ellenére teszik, ez

nyilvánvaló számukra is. Ezáltal azonban egyfelõl bizonyos fajta

identifikációs kielégülést nyernek, másfelõl a barátaik tetszését vív-

ják ki ezzel. A „határátlépés” mint elismerésre méltó cselekedet, a

szabályok áthágása mint a nonkonform merészség önértékelési

plusza válik itt értékessé.5 A tömeg mindig indulatgerjesztõ generá-

torként mûködik, akaratlanul is azonosulásra, követésre késztet, az

azonos irányú érzület kohéziós erõként fejti ki hatását, homogeni-

zálja a tömeg tagjait. Azonban itt is kiválasztódnak vezetõk, akik ké-

pesek befolyásolni a tömeget alkotó egyéneket.

4 Pataki Ferenc: Tömeg és bûnözés. Belügyi Szemle, 2001/7–8., 21–31. o
5 Szabó János (2003a): Futballhuliganizmus. PolgArt, Budapest, 2003, 108. o.



A szurkolói tömegben a következõ szerepeket lehet elkülöníteni:

– Formális vezetõ: nyíltan vállalja, hogy valamelyik szurkolói cso-

port vezetõje, jól láthatóan osztogatja az utasításokat, szerve-

zi a csoporttevékenységet. Viselkedésével mintát ad, amelyet

közvetlen környezete, majd a többiek is követhetnek.

– Informális vezetõ: nyíltan nem vállalja a szurkolói csoport veze-

tését, de ellátja a fõnököt jó tanácsokkal, sõt intelligenciájánál

fogva ügyesen manipulálja a vezetõt, elkerüli a felelõsségre

vonást.

– Ceremóniamester: kitalálja a szurkolói rigmusokat, vezényli, hogy

mikor mi következzen. Segít abban, hogy a csoport egységé-

nek mítosza erõsödjön.

– Provokátor: feladata a jogosság, igazságosság látszatának ki-

provokálása verbális vagy tárgyak elleni agresszióval, a másik

csapat szurkolótáborának vagy a kivezényelt rendõröknek a

bosszantása, válaszreakció kierõszakolása.

– Támogató: az, aki nem észlelte a provokációt, csupán a viszont-

választ látja, amit támadásként értékel, ezért védekezik vagy

támad.

– Bujtogató: õ mozgatja a háttérbõl a provokátorokat, ezért nincs

felelõssége. Felemlegeti a korábbi sérelmeket, felhívja a figyel-

met a lehetõségekre.

– Bohóc: õ az, aki nem tartozik felelõsséggel a viselkedéséért,

de kimondhatja, megmutathatja az igazságot, bemondásai

vannak, szórakoztatja a tömeget.

– Sunyi: aki alattomos módon, lesbõl, hátulról támad, arcát, sze-

mélyiségét elrejtve, majd ezt követõen gyorsan visszahúzódik.

Kihasználja a tömeg védõernyõjét, kiszûrése ezért nehéz. A

súlyosabb sérülések okozását neki tulajdonítják. Személyiség-

patológiájának részeként talál rá erre a szerepre, egyfajta ön-

megvalósításként. Csak neki fontos, hogy kiélje egyéni agresz-

szióját, nem is lényeges, hogy késõbb is emlékezzenek rá, õ

az arc nélküli ember.

– Töltelék: akiket a csoportnyomás sodor bele a deviáns viselke-

désbe. Õk adják a tömegerõt a demonstrációkhoz, de határo-
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zott ellenerõvel hamar leállíthatók, vagy abbahagyják maguk-

tól is, mert a belsõ szándékok viszonylag alacsony szinten fo-

galmazódnak meg bennük.

– Szemlélõdõ: általában ártatlan, de kíváncsi ember, aki érdeklõ-

déssel figyeli mások viselkedését. Ezáltal élményhez, izgal-

makhoz jut, eltölti az idõt, de maga aktívan semmiféle rend-

bontásban nem vesz részt. Viszont késõbb baráti társaságban

van mirõl beszélgetnie, és ezért számára megéri ez a pozíció.

– Megfigyelõ: õ az, aki megfigyeléseivel, pontos dokumentáció-

jával kiszolgálja mindkét oldalt. Õ a hiteles forrás, ez ad fontos-

ságot ennek a típusnak.

– Áldozat: akinek hetente, kéthetente újra és újra szüksége van

arra, hogy jól elverjék. Bármilyen furcsán hangzik is, a neuró-

zisa része, hogy néhány pofont vagy néhány gumibotütést be-

gyûjtsön. Ha éppen szünetel a bajnokság, akkor az utcán ve-

reti meg magát, kissé mazochista. Nélkülözhetetlen számára

az ilyenkor keletkezõ adrenalin, endorfin, mert ettõl megnyug-

szik, megszûnik a már elviselhetetlenségig fokozódó belsõ

idegessége, feszültsége, boldogságot érez, fontossá vált, akár

hír is lehet belõle.

– Békítõ-összekötõ: küldetése, szerepe abban áll, hogy közelíti

egymáshoz az eltérõ véleményen lévõ csoportokat, szurkoló-

táborokat, illetve a rendõri erõk és a szurkolók között mûködik.

– Magányos farkas: nem csapatember, csupán kihasználja a cso-

port által nyújtott keretet arra, hogy akcióit végrehajtsa. Tulaj-

donképpen patológiásan mûködõ személyiség énkép-támoga-

tó agressziójáról van szó.

– Focirajongó: a legnagyobb tömeg, az õ céljuk, hogy jó focit lás-

sanak.

– Elmebeteg: tulajdonképpen nem szerep, mégis találkozhatunk

ilyen emberekkel. Rendkívüli eseményeket okozhatnak kiszá-

míthatatlan magatartásuk miatt.6

6 Szabó János (2003b): Futballhuliganizmus és normaérvényesítés a stadio-
nok rendfenntartási gyakorlatában. Belügyi Szemle, 2003/10., 4–6. o.



Bár nem tartoznak a futballhuliganizmus szorosan vett fogalmának

körébe a játékosok által végrehajtott erõszakos cselekedetek, az

azokat és a szurkolói agresszivitást kiváltó biokémiai okok között

sok hasonlóságot találunk. Az agresszivitás egyik oka, hogy a spor-

tolás közbeni küzdelem megnöveli a tesztoszteron, az adrenalin és

más hormonok szintjét a szervezetben, és megemelkedik az agy-

törzsi aktivitációs szint. Ezért kisebb mértékû frusztrációra is a ma-

gasabb alap aktivitási szinten lévõ agytörzsbõl természetesen

magasabb szintû agresszív válasz keletkezik. Így csökken a tuda-

tossági kontroll a viselkedés fölött. Ez a mechanizmus a szurkolók-

ban is lejátszódik. A második tényezõ, amelyik megnövelheti az ag-

resszivitási szintet, az, hogy általában néhány órával, esetleg

néhány nappal korábban egyfajta bosszantási fázis zajlott, ami azt

jelenti, hogy megalázták az egyént. A korábban elfojtott agresszív

indulat az akciók hatására aktivizálódik, és lehet, hogy az érintett

személy sem érti, miért, de fokozottan agresszív válaszokat ad.7 A

sportolói agresszivitás komoly mértékben jelen van a futball kör-

nyezetében, amint az ténykutatásunk során is kiderült, de a nem-

zetközi porondon sem ritka jelenség.8

A mérkõzések és az azokon tapasztalható, sokszor erõszakos

jelenetekben is megnyilvánuló, nagyfokú küzdelem nézõkre gyako-

rolt hatását tekintve a pszichológusok alapvetõen kétféle elméletet

dolgoztak ki. A katarziselmélet szerint a stadionok olyan helyek,

ahol a nézõk kiengedhetik a „felesleges gõzt”, a mérkõzések hozzá-

járulnak az agresszió leküzdéséhez. Ezzel szemben a tanuláselmé-

let képviselõi szerint ezek éppen az agresszió megtanulásának

7 Végh József: A futballhuliganizmus pszichológiai kérdései. Belügyi Szem-
le, 2001/12., 37–39. o.

8 Legutóbb például a török válogatott futballistáinak viselkedése váltott ki
komoly felháborodást, amikor 2005. november 16-án Isztambulban a
4 : 2-es hazai gyõzelemmel, de török kieséssel zárult vb-pótselejtezõt
követõen végigkergették és ütlegelték a vendégeket a stadion folyosóin,
s az alpesi játékosok közül egyikõjüket az altestére kapott rúgás miatt
kórházba is kellett szállítani. 
Rendõrök is verték a svájciakat, a FIFA vizsgálatot indít. Nemzeti Sport
Online, 2005. november 18. 
http://www.nemzetisport.hu/cikk.php?cikk=100237&archiv=1&next=0 
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mûhelyei.9 Az indulatok ilyen módon történõ levezetése, a „gõzki-

eresztõ szelepfunkció” megvalósulása csak olyan embereknél le-

het célravezetõ, akiknek személyisége nem agresszív, és kontrollálni

tudják feszültségeiket. Az eleve erõszakos hajlamú embereket in-

kább feltüzeli az ilyen feszültséglevezetõ szituáció, különösen, ha

több agresszív jellemû, gyakran alulszocializált személy kerül egy-

szerre kapcsolatba, amely mintegy versenyhelyzetre késztetve õket

számukra inkább újabb konfliktushelyzetet alakít ki. Erre jó példa a

közelmúltban, a budapesti Blaha Lujza téren elhelyezett bokszzsák,

amely az agresszivitásra kívánta felhívni a figyelmet, és az indula-

tok levezetésében akart segítséget nyújtani azzal, hogy az arra já-

rók behúzhattak neki egyet-kettõt. A bokszzsák körül azonban ha-

marosan olyan botrányok kerekedtek, amely már veszélyeztette a

közbiztonságot. Elõször azért tört ki tömegverekedés, mert két cso-

port fiatal nem tudta eldönteni, melyikük próbálhatja ki erejét elõ-

ször a bokszzsákon, késõbb két rivalizáló galeri azon különbözött

össze, hogy ki ütött nagyobbat. A járókelõk félelmükben már nem

mertek feljönni az aluljáróból. A tömegverekedések során a rend-

õrök tizennyolc személyt állítottak elõ és kezdeményeztek ellenük

büntetõeljárást garázdaság miatt. A sporteszközt a VIII. kerületi

rendõrkapitány kezdeményezésére leszerelték.10

A futballhuliganizmus összekapcsolódhat a rasszizmussal is, hi-

szen rasszista megnyilvánulások kétségkívül elõfordulnak a mérkõ-

zéseken, bár a szurkolók közötti rasszizmus tényleges arányát szinte

lehetetlen felmérni, és megbízható empirikus adatokkal alátámasz-

tani. Mindenesetre tény, hogy a szélsõjobboldali csoportoknak álta-

lában van hatásuk a futballhuliganizmusra. A nézõtéri rasszizmus

Nyugat-Európában az 1970–80-as években tetõzött, amikor rend-

szeres volt például a színes bõrû játékosok majomvinnyogással,

huhogással és banánnal való „üdvözlése”. A jelenséget általában

mindenhol komolyan vették, és visszaszorítására olyan jelentõs

kampányokat kezdeményeztek, mint Angliában a „Let’s kick racism

9 Nagy Sándor: Agresszió és sport. Belügyi Szemle, 2000/7–8., 151. o.
10 Agressziót szül a Blaha Lujza téri bokszzsák. Index, 2005. november 8.

http://index.hu/politika/belfold/budapest/boksz3345/ 



out of football!”, Hollandiában a „When racism wins, the sport loses”,

Olaszországban a „No al Razzismo”, vagy az egész Európát átívelõ

„All different, all equal” és a „Fans against racism in Europe”. E prog-

ramok sikerét nehéz felmérni, de mindenképpen a jelenség egyfaj-

ta csökkenése tapasztalható a pályákon.11

A hazai helyzetA hazai helyzetA hazai helyzetA hazai helyzet

A szakirodalomban általában az a vélemény fogalmazódik meg,

hogy a futballhuliganizmus Magyarországon a 90-es években jelent

meg elõször.12 Konkrétan az 1990. március 10-én, a Váci Izzó–FTC

NB I-es labdarúgó-mérkõzés utáni rendzavarást szokták megjelölni

mint azt az eseményt, amellyel kezdetét vette a futballhuliganiz-

mus, amelyrõl addig csak a televízió képernyõjén keresztül értesül-

tünk angol, olasz, német találkozók közvetítése során.13 Valójában

korábban, az államszocializmus idején is elõfordultak erõszakos

szurkolói megnyilvánulások. Már a hetvenes–nyolcvanas években

is az FTC és az Újpest (akkori nevén Újpesti Dózsa) mérkõzései vol-

tak a legveszélyesebbek. A két csapat szurkolótáborai között több-

ször nemcsak verbális szócsaták zajlottak, hanem fizikai összecsa-

pások is. Az ellenségeskedésnek különös élt adott, hogy a Dózsa

a Belügyminisztérium csapata, és így mintegy az elnyomó hatalom

szimbóluma volt, szemben a sokak számára ellenzékiséget jelentõ

Fradival. Az kétségtelen tény, hogy az atrocitások a jelenleginél

sokkal nagyobb létszámú szurkolósereg (a Népstadionban egy-egy

kettõs rangadón nem volt ritka hetven-nyolcvanezer nézõ részvéte-

le) ellenére sem eszkalálódtak, azokat a rendõrség általában már

csírájában drasztikusan elfojtotta. Sõt sok esetben a mérkõzések

után tömegesen együtt vonuló, éneklõ – általában ferencvárosi –

11 Steve Frosdick – Peter Marsh: i. m. 138–150. o. 
12 Freyer Tamás: i. m. 73. o.
13 Strauss Zsolt: A rendõrség szerepének változása a hazai futballbotrányok

kapcsán. Belügyi Szemle, 2003/10., 63–64. o.; A Futballhuliganizmus Elle-
ni Szakértõi Bizottság 4/28-1/2003. számú jelentése a rendbontások visz-
szaszorítása és megelõzése érdekében szükséges tennivalókról. Buda-
pest, 2003. június 13., 20. o.
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szurkolók táborát rendzavarás elkövetése nélkül is „elõvigyázatos-

ságból” gumibotokkal „feloszlatták”.

Míg a 80-as évek végéig a stadionok rendjéhez hozzájárult a re-

zsim szigorú kontrollja is, a rendszerváltozást követõen, a politikai

rendszer átalakítása miatti irányítási ûrben a társadalom különbözõ

részei mind-mind másképp értelmezték szabadságuk fokát. A tör-

vényhozás eddig soha nem látott tempóban alakította át jogrendsze-

rünket, amely a végrehajtók oldalán gyakran elbizonytalanodást, jog-

értelmezési, jogalkalmazási problémákat vetett fel. Emellett – miként

az egész társadalomban, úgy a futballpályák környékén is – felszínre

kerültek a lappangó elõítéletek, és a migráció erõsödése következ-

tében feléledt az idegengyûlölet. A sport helyett minden vonatkozás-

ban egyre inkább a botrányok kerültek a középpontba. Emlékezetes

„csatajelenet” színtere volt a Magyar Kupa-döntõnek helyszínt bizto-

sító kispesti stadion 1994. június 15-én, amikor a pályára özönlõ szur-

kolók megtámadták az õket kiszorítani akaró rendõröket, és néhány

ferencvárosi labdarúgó erõszakkal próbálta az intézkedés alá vont

szurkolókat kiszabadítani. 1998. május 23-án a Zalaegerszeg–Kis-

pest mérkõzésre utazó kispesti szurkolók kb. 120-150 fõs csoportja

Balatonlellén verekedést provokált, kirakatokat tört be, gépkocsikat

rongált meg. Az események során egy helyi vállalkozó az engedély-

lyel tartott önvédelmi fegyverével három lövést adott le a levegõbe,

majd több lövést az õket megtámadó tömeg irányába, amelynek kö-

vetkeztében egy személyt lábon, egyet pedig vesén lõtt. 1999. ápri-

lis 17-én az FTC–UTE mérkõzést megelõzõen több száz fõs ferenc-

városi szurkoló támadt rá a vendégszurkolók biztosítását végzõ

rendõrökre, közlekedési táblákat döntöttek ki, majd azokat a rend-

õrök közé dobták. A támadó tömeg elszántságát csak lovas rend-

õrök bevetésével sikerült megtörni. Az intézkedés során egy lovas

rendõr súlyos sérülést szenvedett, több rendõrségi gépjármûben ke-

letkezett sérülés, és számos védõeszköz használhatatlanná vált.

2003. május 30-án az FTC stadionjában és a Siófokon történt ese-

mények újabb lapot írtak a magyar labdarúgás fekete krónikájába. A

rendbontások, mindkét helyen, a játéktéren történtek. Az Üllõi úton

az utolsó bajnoki mérkõzésen fiesztára készülõ, a csapat elsõségét



ünnepelni akaró tömeg – mivel az FTC-nek nem sikerült legyõznie a

Debrecent, és így az MTK lett a bajnok – elkeseredettségében és dü-

hében – addig példátlan módon – bántalmazta az ellenfél játékosait,

edzõjét, sõt saját játékosaikat is. 

Ez utóbbi kirívó és nagy publicitást kapott botrány kapcsán a po-

litika is úgy látta már, hogy drasztikus lépéseket kell tenni a futball-

huliganizmus megfékezése céljából, azt nem lehet a futballszakma

belügyének tekinteni. E felismerés nyomán a gyermek-, ifjúsági és

sportminiszter szakértõi bizottságot kért fel a helyzet értékelésére

és a bevezetendõ intézkedésekre vonatkozó javaslatok kidolgozá-

sára. A bizottság tagjai között voltak elismert jogászok, egy neves

szociológus, a Belügyminisztérium és a rendõrség képviselõi, vala-

mint az MLSZ elnöke. A munka során megállapítást nyert, hogy a

sport- (ezen belül hangsúlyozottan a futball-) huliganizmus összetett

társadalmi probléma, amelyet nem lehet kizárólag rendészeti esz-

közökkel orvosolni. A bizottság elkészítette jelentés14 felhasználásá-

val a kormány elõbb egy hétpontos cselekvési programot dolgozott

ki, majd ennek alapján elfogadták az 1071/2003. (VII. 18.) kormány-

határozatot, amely határidõkkel és felelõsökkel határozta meg az

egyes tárcák által végrehajtandó feladatokat.

A határozatnak megfelelõen jelentõs kodifikációs tevékenység

bontakozott ki, amelynek alapján a követekezõ jogszabályi rend-

szer igyekszik garantálni a sportrendezvények biztonságát:

– A sportról szóló 2004. évi I. törvény.

– A sportrendezvények biztonságáról szóló 54/2004. (III. 31.) kor-

mányrendelet.

– 117/2003. (VII. 30.) kormányrendelet az egyes szabálysértések-

rõl szóló 218/1999. (XII. 28.) kormányrendelet módosításáról,

amely új szabálysértésként bevezette a „Sportrendezvény rend-

jének megbontása”, illetve a „Sportrendezvényrõl kitiltás sza-

bályainak megszegése” szabálysértéseket.

– 11/1998. ORFK utasítás a Magyar Köztársaság Rendõrségének

Csapatszolgálati Szabályzatáról.

14 Freyer Tamás: i. m. 73. o.
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– 25/2004. (VII. 3.) ORFK intézkedés a sportrendezvények rend-

õri biztosításáról.

A futballhuliganizmus kezelésével kapcsolatosan fajsúlyos kérdés-

ként jelentkezik a rendõrség szerepvállalása, a sportrendezvények

rendõri biztosításának kérdésköre. Tény, hogy a futballhuliganizmus

és kapcsolódó jelenségei próbára teszik a rendõrség egész ügyele-

ti rendszerét, akciócsoportjainak mûködését, azok kivezénylését, és

általában azt a koordináló kapacitást, amelyet az adott esetben be

kell vetniük. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az utóbbi idõben a

rendõrség sokkal szakszerûbben és hatékonyabban biztosítja a

sportrendezvényeket, a jogszabályi háttér lényegesen egyértelmûb-

bé vált, alapvetõen megfelelõnek tûnik, a feladatok megoszlása tisz-

tázódott. Az országos rendõrfõkapitány 25/2004. (VIII. 9.) számú in-

tézkedésének 2. pontja értelmében a rendõrség a rendezvény

rendjének fenntartásában közfeladatként vagy költségtérítés ellené-

ben mûködik közre. A 2004. évi I. törvény 68. § (3) bekezdése értel-

mében „A rendõrség, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomo-

zói Szakmai Kamara és a szakszövetség (országos sportági

szövetség) által – külön jogszabályban meghatározott eljárás szerint

– kiemelt biztonsági kockázatúnak minõsített sportrendezvény bizto-

sítását a szervezõ által megbízott rendezõ mellett a rendõrség köz-

feladatként látja el. A nem kiemelt biztonsági kockázatúnak minõsített

sportrendezvény biztosítására a szervezõ – a külön jogszabályban

meghatározottak szerint –, amennyiben a körülmények alapján indo-

kolt, köteles kezdeményezni a sportrendezvény térítés ellenében

történõ rendõri biztosítását.” A rendõrség ellenérték fejében végez-

hetõ szolgáltató tevékenységét az 54/2004. (III. 31.) kormányrendelet

5. § (2) bekezdése, a 16/1999. (II. 5.) kormányrendelet, valamint a

7/1999. számú ORFK intézkedés szabályozza.

A gyakorlatban több ízben felmerülõ probléma, hogy a rendõrök

miként intézkedjenek – különösen a közterületeken – a csoportosan

fellépõ, túlerõben lévõ elkövetõkkel szemben. A rendõröknek a garáz-

da-rendbontó jellegû cselekmények elkövetését észlelve annak elkö-

vetõjét fel kell szólítaniuk cselekménye abbahagyására, és a fokoza-



tosság elvét betartva az 1994. évi XXXIV. tv. (Rtv.) 29. § (1) és (2) bekez-

désében foglaltak alapján szakszerûen és törvényesen, a szükséges

mértéket nem túllépve, az arányosság elvének megfelelõen kell eljár-

niuk. Csoportos rendbontás esetén, a helyszínen fel kell mérni az erõ-

viszonyokat, illetve a biztosítás parancsnokának a cselekmény jelle-

gét, helyét és az abban részt vevõk számát. Amennyiben a biztosítás

parancsnoka úgy ítéli meg, hogy a rendelkezésre álló rendõri létszám

nem elegendõ az intézkedés eredményes, biztonságos végrehajtásá-

hoz, annak megkezdése elõtt megerõsítõ erõt kell kérni és csak annak

megérkezése után, a helyszínen tartózkodó rangidõs parancsnok uta-

sítása szerint lehet intézkedést kezdeményezni.

A rendõrség szolgálati szabályzata 6. § (4) bekezdésében foglal-

tak alapján a szolgálatot teljesítõ rendõrnek a közbiztonságot, köz-

rendet súlyosan veszélyeztetõ magatartás észlelése esetén intéz-

kedést kell kezdeményeznie, tehát nincs mérlegelési jogköre. A

veszély vállalása a rendõri hivatással járó kötelezettség. A lakosság

részérõl az is megütközést keltene – és a rendõrség negatív meg-

ítélését eredményezné –, ha a helyszínen tartózkodó rendõri egy-

ség nem lépne fel azonnal és határozottan a közterület rendjét sér-

tõ, erõszakos-garázda magatartást tanúsító személyekkel szemben.

Fontos szempont viszont, hogy az adott rendezvény békéjének

fenntartása érdekében ne legyen túlreprezentált a rendõri erõ. A

szurkolókkal szemben demonstratíve, „talpig páncélban” beálló

rendõrök látványa inkább irritáló, mint visszatartó hatású. Ugyanak-

kor fontos, hogy a rendõrök megfelelõ kapcsolatot ápoljanak a szur-

kolókkal, a klubokkal. Csak a párbeszéd és a határozott fellépés

együttesen eredményezheti a futballhuliganizmus visszaszorí-

tását.15

Nem feledkezhetünk meg arról az elméleti jellegûnek tûnõ, de a

gyakorlatban is megjelenõ problémáról, hogy a rendõrség látásmód-

jában egészen másképpen jelennek meg a futballstadionok világának

eseményei és folyamatai, mint a jogi elõírások megalkotóinak gondol-

15 „Csak a párbeszéd és a határozott fellépés eredményezheti a futballhu-
liganizmus megszûnését.” Interjú Lasz Györggyel a futballhuliganizmus-
ról. Belügyi Szemle, 2003/10., 115–120. o.
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kodásában. A jogász a vétlen ember jogbiztonságát, védelmét próbál-

ja szem elõtt tartani, és azt mondja, hogy a futballstadionok világa ne

különbözzön a hétköznapi élet jogviszonyaitól, a meccsre járás ne je-

lentsen nagyobb kockázatot, mint egy színházi elõadás megtekintése.

Ezzel szemben a rendõr sokszor úgy érzi, hogy soha nem cseleked-

het jól, hiszen ha korábban fojtja el a deviáns és aszociális viselkedé-

seket, akkor könnyen minõsíthetik az intézkedést törvénysértõnek. A

rendõr a médiában is ellentmondásos szereplõt lát, amely gyakran

csak olyan képeket ad közre, amelyen csak a rendõrség válaszreak-

ciói látszanak, az azt megelõzõ garázda viselkedés, randalírozás alig.16

Mindazonáltal a jelek azt mutatják, hogy a rendõrség – a korábbi hibák-

ból is sokat okulva, hazai és nemzetközi tapasztalatokat szerezve –

egyre hatékonyabban és szakszerûbben biztosítja a sporteseménye-

ket. Mindez azonban azzal is jár, hogy egy-egy frekventált mérkõzés

alkalmával egyes városrészek lezárására is sor kerül. Ha például vala-

ki Újpestre akar menni, amikor ott éppen az FTC játszik, készüljön ar-

ra, hogy a környéket csak a lehetõ legnehezebben tudja megközelíte-

ni, és vannak útvonalak, amelyeken nem közlekedhet. 

A stadionok jelentõs részének mûszaki állapota is aggasztónak

tûnik. A mérkõzések lebonyolítására szolgáló sportlétesítmények

döntõ hányadának állapota nem megfelelõ, állaga, építészeti kialakí-

tása nem teszi alkalmassá több ezer fõ biztonságos befogadására,

és adott esetben alkalmatlan a rendõri mûveletek végrehajtására is.

A jogszabályok maximális betartása esetén valójában a sportren-

dezvényeknek csak csekély részét lehetne megtartani.

Rasszista rigmusok a magyar pályákon is gyakran elõfordultak,

bár ezek is nyugat-európai tetõzésükhöz képest jelentõs késéssel,

a 90-es évek közepén erõsödtek fel. Különösen nagy vihart kavart

az Ajax Amsterdam elleni Bajnokok Ligája találkozón a Fradi-tábor

állandó huhogása, amikor színes bõrû játékoshoz került a labda.

Ezért az FTC komoly pénzbüntetést is kapott az UEFA-tól. Bár a

mérkõzéseken továbbra is találkozunk „cigányozással”, az MTK

találkozóin „zsidózással”, úgy tûnt, a rasszista megnyilvánulások ará-

16 Szabó János (2003b): i. m. 3–10. o.



nya csökken. Az FTC-nél is rasszizmus elleni kampányt kezdtek,

amelyet a szurkolók többsége megértett, arra pozitívan reagált. A

2005–2006. évi Arany Ászok Liga NB I-es labdarúgó-bajnokság ver-

senykiírásában is szerepel, hogy a rasszista megnyilvánulás olyan

súlyos nézõtéri rendbontásnak minõsül, amelynek esetén a játék-

vezetõ félbeszakítja a mérkõzést, második alkalommal pedig be-

szünteti azt.17 Ennek ellenére 2005. november 26-án, az MTK–Újpest

bajnoki mérkõzésen az újpesti szurkolók egy csoportja „mocskos

zsidók”, „vár a gázkamra” rigmusokat skandált. Az MLSZ fegyelmi

bizottsága az Újpestet ötmillió forintra büntette, a játékvezetõt pedig

március elsejéig eltiltotta a bíráskodástól, mert elmulasztotta figyel-

meztetni a rasszista mondatokat kiabáló szurkolókat.

ÖsszegzésÖsszegzésÖsszegzésÖsszegzés

A kutatás során igyekeztünk megismerni több, a jelenségkörrel kap-

csolatos kompetens szervezet, illetve azok képviselõinek véleményét.

Elsõsorban arra voltunk kíváncsiak, hogy a válaszadók szerint a fut-

ballhuliganizmus milyen jellegû problémát jelent, azt miként kezelik,

mennyiben tartják megfelelõnek a jelenlegi jogszabályi környezetet, il-

letve de lege ferenda milyen változtatásokat, prevenciós lehetõsége-

ket látnának célszerûnek. Megkeresésünkre számos megyei rendõr-

fõkapitányságtól, városi rendõrkapitányságtól, a Magyar Labdarúgó

Szövetségtõl, a Magyar Labdarúgó Ligától, valamint két NB I-es klub-

tól (Debreceni VSC és a Tatabánya FC) kaptunk érdemi válaszokat, va-

lamint interjút készítettünk a Budapesti Rendõr-fõkapitányság felderítõ

fõosztályának egyik nyomozójával, aki a futballhuliganizmus területé-

nek szakértõjeként több mint hét éven keresztül foglalkozott a jelen-

séggel. A kutatás adatai és e vélemények figyelembevételével a kö-

vetkezõ fõbb megállapításokat tehetjük:

– A futballhuliganizmus problémája napjaink aktuális megnyilvá-

nulása, amely eltérõ mértékben és intenzitással, valamint szoros

17 Az MLSZ elnöksége a 37/2005. (06. 06.), a 65. és a 67/2005. (06. 16.) szá-
mú határozataival fogadta el.
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összefüggésben a csapatok szereplésének eredményességé-

vel, a klubok gazdasági helyzetével, az ország egész területén

elõfordul, az NB I-es mérkõzésektõl a legalacsonyabb osztályú

találkozókig egyaránt.

– Gondot okoz, hogy a cselekmények legtöbbször nagyon gyor-

san, rövid idõ alatt zajlanak le, nagy tömegmozgás közepette, így

az elkövetõk kiszûrése és sokszor a sértettek azonosítása is ne-

hézkes, a cselekmények bizonyítása komoly vizsgálati munkát

igényel. Szükség lenne a rendõrség közrendvédelmi és bûnügyi

tevékenységének még hatékonyabb együttmûködésére. A jogel-

lenes magatartások megszüntetése közben, az intézkedések so-

rán több figyelmet kellene fordítani a cselekmények megfelelõ

dokumentálására, a sértettek személyének tisztázására is, figye-

lemmel a bizonyíthatóság szempontjaira a késõbbi eljárásokban.

– A sportrendezvények biztosítására vezényelt rendõri állományra

jellemzõ, hogy csak csekély mértékben van csapatszolgálati fel-

adatra kiképezve. A biztosításba beosztott rendõri erõk öltözete,

felszereltsége, kiképzettsége, a hírforgalmazás technikai lehetõ-

sége jóval alatta marad a feladat által támasztott elvárásoknak,

követelményeknek. (Ez alól kivétel a megyei rendõr-fõkapitány-

ságok bevetési alosztályainak állománya.) Megoldást jelenthet a

Rebisz regionális szervezésében különálló osztályként mûködõ

csapatszolgálati század felállítása. E fejlesztés viszont létszámfej-

lesztést, az elhelyezés megoldását, megfelelõ felszerelést, kép-

zést stb. igényel, aminek jelentõs anyagi vonzata van. Ugyanak-

kor hosszú távon ez járható útnak látszik, hisz a függetlenítetett

század a speciális csapatszolgálati tevékenységeken túl, közterü-

leti szolgálatra is vezényelhetõ a régió bármely pontján.

– Nagy hangsúlyt kell helyezni a biztosítások végrehajtásának

tervezésére, szervezésére, amihez szükséges a releváns infor-

mációk minden oldalú begyûjtése, amelynek során új eszköz-

ként vehetõ igénybe az internet, amelyet – a mobiltelefonon

történõ kommunikálás mellett – az ellenséges érzelmû szurko-

lói csoportok is egyre gyakrabban használnak összetûzéseik

megbeszélése céljából.



– A tapasztalatok azt mutatják, hogy az utóbbi idõben a rendõr-

ség sokkal szakszerûbben, határozottabban és hatékonyabban

biztosítja a sportrendezvényeket, a sportszervezetekkel való

kapcsolattartás folyamatos, és jónak nevezhetõ.

– A jogszabályi háttér a közelmúltban sokat változott, lényege-

sen egyértelmûbbé vált, alapvetõen megfelelõnek, mûködõké-

pesnek tûnik, a feladatok megoszlása tisztázódott. Ugyanakkor

hiányoznak a hatékony szankciók, a kitiltás intézménye gya-

korlatilag nem mûködik, akárcsak a beléptetõrendszerek. Kívá-

natos lenne a büntetõeljárások gyorsítása, a bíróság elé állítá-

sok arányának növelése is.

– A mérkõzések lebonyolítására szolgáló sportlétesítmények

döntõ hányadának mûszaki állapota nem megfelelõ, állaga,

építészeti kialakítása nem teszi alkalmassá azokat több ezer fõ

biztonságos befogadására, és adott esetben alkalmatlan a

rendõri mûveletek végrehajtására is. A jogszabályok maximá-

lis betartása esetén valójában a sportrendezvényeknek csak

csekély részét lehetne megtartani.

– A futballhuliganizmus tipikusan olyan többtényezõs társadalmi

jelenség, amelynek kialakulása, fejlõdése, megjelenési formái

szoros kapcsolatot feltételeznek a társadalomban zajló mé-

lyebb folyamatokkal. Hatékony visszaszorítása – még rövid tá-

von is – csak a magyar labdarúgás valamennyi szereplõjének:

a szurkolók, a klubok, a Magyar Labdarúgó Szövetség és a Ma-

gyar Labdarúgó Liga, valamint a rendõrség együttmûködésé-

vel, folyamatos párbeszédével, a jogszabályok következetes

betartásával lehetséges. Az eredményes fellépés valamennyi

együttmûködõ összefogását igényli, semmiképpen sem tekint-

hetõ pusztán rendõri kérdésnek. A nemzetközi tapasztalatok

alapján az is nagy biztonsággal prognosztizálható, hogy

amennyiben sikerül a pályák környékérõl kiszorítani az erõsza-

kot, akkor az máshol, más eseményekhez kapcsolódóan ter-

melõdik újra, tehát a végsõ megoldás csak a társadalomban

immanensen meglévõ „erõszakszint” csökkentése lehetne.
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Herczog Mária – Gyurkó Szilvia

Randevú-erõszak – 
partnerbántalmazás 
a családi együttélést megelõzõen

A randevúzás és az együtt járás a mai fiatalok (és nem fiatalok) számára

teljesen elfogadott, élete során feltehetõen mindenki többször randevúzik,

mielõtt egy kapcsolata tartós együttéléssé változik. A 2005-ben 206 fõis-

kolai és egyetemi hallgató részvételével végzett „randevúerõszak-kutatás”

nemcsak arról szolgáltatott adatot, hogy ezekben a kapcsolatokban a fiúk

és lányok igen magas arányban alkalmaznak, illetve élnek át pszichikai,

érzelmi, verbális és fizikai erõszakot, hanem arról is, hogy a többségében

magas társadalmi státusú családokban felnõtt diákok 24%-át gyerekkorá-

ban fizikailag bántalmazták, több mint egyharmaduk megélt lelki bántal-

mazást, és 20% körüli volt a szexuális abúzus áldozatainak aránya is. Ez

a kutatás szorosan kapcsolódik az elmúlt években egyre ismertebbé és

kutatottabbá vált családon belüli erõszak vizsgálatok más formáihoz.

Mindenki számára ismert fogalom az úgynevezett együtt járás viszo-

nya. Ennek jelentéstartalma értelmezésünk szerint: két fiatal kölcsö-

nös szimpátián (és hallgatólagos megegyezéssel) kialakult, többnyire

már monogám viszonya, amelybe „belefér” (de nem szükségszerû-

en) a nemi, szexuális viszony, és a partnerek nem laknak együtt. A

randevúk és az együtt járás a mai fiatalok (és nem fiatalok) számára

teljesen elfogadott, életük során a legtöbben számos alkalommal át-

élik a találkozás, a feszült várakozás és készülõdés izgalmát, a re-

ményteli tétovaságot, az elsõ érintések felszabadult boldogságát.

Az utóbbi évek ifjúságszociológiai kutatásai1 jelzik, hogy az

együtt járásra, randevúzásra legjellemzõbb gyermek- vagy fiatalkor

1 Ifjúság 2004. Gyorsjelentés. Kézirat, Budapest, 2005



137
Kriminológiai Tanulmányok, 43.

kitolódott, ami döntõen azzal függ össze, hogy a fiatalok tovább jár-

nak oktatási intézményekbe. Míg 5-7 évvel ezelõtt az érettségi meg-

szerzésének ideje határozta meg a munkavállalás, házasságkötés,

gyermekvállalás idõpontját, addig mára az érintettek kétötöde 25

éves kora után lép ki a munkaerõpiacra és érzi elérkezettnek az idõt

a gyermekvállalásra.2 A 15-19 éves korosztály 75%-ának volt már

hosszabb-rövidebb ideig tartó párkapcsolata, noha 45%-uknál ez

még nem jelentette a szexuális élet kezdetét. Ha ehhez hozzávesz-

szük a magyar válási statisztika adatait (évente kb. 22 ezer házas-

ság végzõdik válással), a házasságkötések és újraházasodások

csökkenõ számát, akkor láthatjuk, hogy a családon belüli erõszak

fogalmi körét nem csak az élettársi, tartós együttélési viszonyokra

kell kiterjeszteni. Az érintettek magas száma, az együtt járás „exlex

állapota” és az ehhez kapcsolódó kiemelkedõen magas latencia mi-

att különösen fontos a randevúk, az udvarlás során elszenvedett

bántalmazások vizsgálata, a probléma (legalább hozzávetõleges)

nagyságának felderítése.

A családon belüli erõszak kutatása során számos tanulmány és

könyv foglalkozik a házastársak, élettársak, volt partnerek és csa-

ládtagjaik közötti fizikai, szexuális, érzelmi vagy pénzügyi bántalma-

zással. Az áldozatok személyes élettörténeteit, vallomásait olvasva

két alapvetõ „bántalmazástörténet-típus” ismerhetõ meg. Az egyik

szerint a házasság vagy együttélés megszilárdulása (például a

gyermekvállalás, az elsõ két-három év eltelte) után vált a partner

bántalmazóvá, noha korábban az erõszaknak semmiféle jelét nem

mutatta. A másik modell szerint elsõ perctõl bántalmazó és erõsza-

kos volt a partner, de az áldozat bízott benne, hogy idõvel (ha ab-

bahagyja az ivást, ha munkát talál stb.) megváltozik. 

Ennek megfelelõen a randevú-erõszak nemcsak önmagában

vizsgálandó kutatási téma, hanem a szûk értelemben vett családon

belüli erõszak prevenciója szempontjából is értékelendõ. Jelen ta-

nulmány elkészültéhez a Murray Arnold Straus által 1996-ban kidol-

2 Ez utóbbi azért is fontos, mert a fiatalok többsége számára a gyermek-
vállalás még mindig a házasságkötéssel kapcsolódik össze.
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gozott nemzetközi kutatás (International Dating Violence Study, a

továbbiakban: IDVS) szolgáltatja a legfontosabb tudományos és

empirikus alapot, amelyhez 2005-ben (24. résztvevõként) hazánk is

csatlakozott az Országos Kriminológiai Intézet szervezésében és

dr. Herczog Mária szakmai irányításával.3

Családon belüli erõszak – randevú-erõszakCsaládon belüli erõszak – randevú-erõszakCsaládon belüli erõszak – randevú-erõszakCsaládon belüli erõszak – randevú-erõszak

A randevú-erõszak és a családon belüli erõszak közötti legalapve-

tõbb különbség, hogy az elõbbi férfi–nõ (vagy férfi–férfi, nõ–nõ) kö-

zötti olyan interperszonális konfliktus, ahol – legalábbis elvileg – a

kötöttség, kényszer nem jelenthetne akadályt a kapcsolat felbontá-

sában, továbbá nem merül fel a gyermekbántalmazás kérdése (mint

definíciós probléma), hasonlóan az idõsbántalmazás kérdéséhez. A

randevú-erõszakkal érintett áldozati és elkövetõi kör kormegoszlása

jóval szélesebb, mint a családon belüli partnerbántalmazás esetén.

A korábban már idézett ifjúságszociológiai kutatásban megkérdezett

lányok 17,2 évesen, míg a fiúk 16,7 éves korban létesítettek elõször

szexuális kapcsolatot, és ezt megelõzõen (12-13 éves kor körül) már

randevúztak. A randevú-erõszak és a gyermekbántalmazás, illetve

bullying (gyermekek egymással szembeni bántalmazása, csicskáz-

tatás) elhatárolása aszerint történhet, hogy milyen érzelmi-partneri

viszonyban van egymással az elkövetõ és az áldozat.

Az áldozattá válás tekintetében szigorú distinkciókat kell tenni a

szociológiai (pszichológiai) és a büntetõjogi értelemben vett erõszak,

bántalmazás fogalmak között. Korábbi hasonló témakörben végzett

kutatások szerint büntetõeljárás az esetek közel 90%-ában nõi áldo-

zat és férfi elkövetõ ügyében indul (leggyakrabban nemi erkölcs vagy

élet, testi épség elleni bûncselekmény miatt). Az IDVS alapján azon-

ban az állapítható meg, hogy randevú-erõszak esetén az áldozatok

és elkövetõk nemi megoszlása közel 50-50%-os. Ez többek között az-

zal magyarázható, hogy az IDVS metódusa nem büntetõjogi fogalma-

kat használ, hanem az egyes bántalmazási forma megvalósulását ku-

3 A kutatást dr. Szotyori Nagy Viktória segítette.
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tatja. Ennek elõnye, hogy számos olyan bántalmazási forma is mér-

hetõvé válik, amely nehezen szorítható az egyes büntetõjogi tényál-

lások keretei közé. Így például egy nyolcfokozatú skálán (a „sosem

történt ilyen”-tõl a „több mint húsz alkalommal az elmúlt évben”-ig) kell

a kérdõív kitöltõjének értékelnie: a verbális erõszak („Sértegettem és

káromkodtam a partneremmel – õ tett így. Tiszteletben tartottam a

partnerem véleményét vitáink során – õ tett így stb.), az érzelmi

abúzus (Dagadtnak vagy undorítónak hívtam a partneremet – õ neve-

zett így engem. Azt mondtam a partneremnek, hogy pocsék szeretõ –

õ mondta azt. Csináltam valamit a partnerem bosszantására – õ tett

így stb.), a fizikai bántalmazás (Megpofoztam a partneremet – õ tett

így. Erõszakosan megragadtam és megrángattam a partneremet – õ

tett így. Orvoshoz kellett mennem egy partneremmel való veszekedés

után bekövetkezett sérülés miatt – a partneremnek kellett ezt tennie

stb.), a szexuális bántalmazás (Ráerõszakoltam a partneremre, hogy

óvszer nélkül szeretkezzünk – õ tette ezt. Ragaszkodtam az orális

vagy anális szexhez, amikor a partnerem nem kívánta – õ tett így stb.)

és az elhanyagolás (Megmutattam a partneremnek, hogy annak elle-

nére gondoskodom róla, hogy nem értünk egyet – õ tett így stb.) je-

lenlétét, súlyát a saját partnerkapcsolatában.

A randevú-erõszak mint „exlex” cselekményA randevú-erõszak mint „exlex” cselekményA randevú-erõszak mint „exlex” cselekményA randevú-erõszak mint „exlex” cselekmény

A randevúk, együtt járások alkalmával elszenvedett erõszak – a kü-

lönösen súlyos, például nemi erkölcs vagy élet elleni cselekmé-

nyektõl eltekintve – általában rejtve marad. A magas latencia oka,

hogy a bántalmazóval a kapcsolat könnyebben megszakítható, nin-

csenek olyan érzelmi, anyagi, családi kötõdések, mint egy hosz-

szabb ideje tartó kapcsolatnál. Az áldozat automatikus reakciója a

szégyen és a tagadás. A másik fõ ok, hogy egy kialakulatlan kap-

csolatban, ahol a partnerek nem is nagyon ismerik még egymást,

nagyon nehéz meghatározni, hogy ki miért tûr vagy vár el a másik-

tól valamit, és hogyan reagál különféle helyzetekre. Gyakran a sú-

lyosan bántalmazó kapcsolat, házasság felbomlásakor számolnak

be arról, hogy már az elején is így viselkedett a partner, de akkor
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ennek nem tulajdonítottak nagy jelentõséget, illetve úgy gondolták,

hogy ez a kezdeti, megismerkedési, összeszokási folyamat része.

Az IDVS több olyan kérdést is tartalmaz, amely a kérdõív kitöltõjé-

nek általános attitûdjét vizsgálja a partnerkapcsolatokkal kapcsolat-

ban. Így például egy négyfokú skálán (a „teljesen egyetértek”-tõl az

„egyáltalán nem értek egyet”-ig) kell értékelnie a következõ kérdése-

ket: „Ha a feleség visszautasítja a szexet, néha helyénvaló a kény-

szerítés. A férfiak tisztelik a nõket. Jogom van hozzá, hogy mindent

tudjak a partneremrõl. A nõk rosszul bánnak a férfiakkal. Néha em-

lékeztetnem kell a partneremet, hogy ki is a fõnök stb.”

Kockázati tényezõkKockázati tényezõkKockázati tényezõkKockázati tényezõk

1. Büntetett elõélet – A családon belüli erõszakot vizsgáló hazai és nem-

zetközi kutatások alapján e tekintetben két iskola egymás mellett élése

rajzolódik ki. Az egyik szerint4 a családon belüli erõszak elkövetõje

csak partnerével szemben erõszakos, ami jelezheti egyrészt azt, hogy

a családon belüli erõszak egy speciális bûncselekményforma, és az el-

követõ más helyzetekben nem válik abúzívvá, agresszívvá, nincs koc-

kázata annak, hogy másfajta erõszakos bûncselekményt követne el,

így felvetheti a különös (alternatív, resztoratív szemléletû, a partnerrel

szembeni konfliktus megoldását célzó) szankciórendszer igényét. Ez

azt jelenti, hogy esetében célravezetõ lehet a tettes–áldozat mediáció,

egyéni vagy párterápia, képzés. A másik irányzat5 ennek ellentmondó-

4 Lásd például Gerald T. Hotaling – Murray Arnold Straus – Alan J. Lincoln:
Intrafamily violence and crime and violence outside the family. Transac-
tion, New Brunswick, 1990. Ennek a tanulmánynak a tanúsága szerint, a
családon belüli erõszakot elkövetõ férfiaknak csupán 16%-a volt büntet-
ve korábban (N = 1092). Arányait tekintve hasonló eredményre vezetett
az OKRI-ban, 2004-ben végzett családon belüli erõszakra vonatkozó bí-
rósági aktakutatás, amely szerint az elkövetõknek mintegy 25%-a bünte-
tett elõéletû. Virág György (szerk.): Családi iszonyok. A családi erõszak
kriminológiai vizsgálata. KJK-Kerszöv, Budapest, 2005

5 Angela Browne: When battered women kill. Free Press, New York, 1987.
Browne 42, feleségével szemben emberölést elkövetõ férfi személyes
élettörténetérõl készített tanulmányt, és azt találta, hogy a bántalmazók
92%-a volt már büntetve korábban valamilyen bûncselekmény miatt.
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an olyan empirikus adatokat nyert, amely szerint a családon belüli erõ-

szakot elkövetõk között nagyszámú a büntetett elõéletûek aránya.6

Straus nemzetközi kutatássorozatának tanúsága szerint (N = 6900) a

korábbi bûnelkövetés és a randevú- (együtt járási) erõszak között a kö-

vetkezõ viszonyrendszerek fedezhetõk fel. Aki korábban több bûncse-

lekményt követett el, nagyobb valószínûséggel bántalmazza fizikailag

a partnerét. A randevún a partnerrel szembeni erõszakos fellépés koc-

kázatát tovább növeli a különös visszaesés (azaz a korábban elköve-

tett erõszakos, élet vagy testi épség elleni bûncselekmény) a tulajdon

elleni vagy egyéb bûncselekményekhez képest, ami logikus ered-

mény. Szintén növeli a partner erõszakossá válásának kockázatát, ha

kriminális karrierje hosszú ideje tart, noha nem mutatható ki szignifi-

káns kapcsolat a korábban elkövetett cselekmények súlya és a késõbbi

bántalmazás között. Azaz csupán a korábbi bûnelkövetés ténye korre-

lál a késõbbi bántalmazóvá válással. A nemi sajátosságok tekintetében

megállapítható, hogy a partnerbántalmazás esélye mind a büntetett

elõéletû férfiak, mind a nõk esetében ugyanolyan magas.

2. Dominancia – Ha egy kezdõdõ párkapcsolatban valamelyik fél domi-

nanciája érvényesül, ez alárendeltség esetén a férfiaknál az esetek

58%-ában, nõknél 54%-ban magában hordozza a kapcsolaton belüli ál-

dozattá válás esélyét.7

3. Testi fenyítés – A testi fenyítés, az agresszió és a kriminalitás közötti

kapcsolatot számos tanulmány8 vizsgálja, és azt állapítja meg, hogy a

gyermek- vagy fiatalkorban elszenvedett fizikai bántalmazás, testi fenyí-

6 Valamennyi kutatás férfi elkövetõkre vonatkozott. A nõi erõszaktevõk kö-
rében a büntetett elõéletre vagy korábbi erõszakos magatartásokra vo-
natkozó vizsgálati adatok ilyen arányban és mélységben nem készültek.

7 Gerald T. Hotaling – Murray Arnold Straus – Alan J. Lincoln: i. m.
8 Például: Murray Arnold Straus: The primordial violence: Corporal punish-
ment by parents, cognitive development, and crime. Alta Mira Press,
Walnut Creek, 2003; Emily M. Douglas – Murray Arnold Straus: Corporal
Punishment and Dating Violence. New Hampshire University, Cross-
Cultural Research, November 2004; Murray Arnold Straus – Julie H.
Stewart: The Effects of Corporal Punishment: national data on preva-
lence, chronicity, severity, and duration, in relation to child, and family
characteristics. Clinical Child and Family Psychology Review, 2/1999,
pp. 55–70.
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tés növeli az antiszociális viselkedés, a különbözõ devianciák kialaku-

lásának, a bûnelkövetõvé válás, valamint a családtaggal szembeni fizi-

kai bántalmazás esélyét.

Magyar kutatási eredményekMagyar kutatási eredményekMagyar kutatási eredményekMagyar kutatási eredmények

Kutatási módszertan

Az IDVS hazai adatfelvétele 2005 szeptemberében zárult le. A kuta-

tás során 206 nappali tagozatos fõiskolás, illetve egyetemista hall-

gató9 töltötte ki a közel 300 kérdésbõl álló kérdõívet. A résztvevõk

toborzását az általunk megkeresett oktatók végezték, akiktõl tan-

széki hozzájárulást, és (ha volt) az etikai bizottság támogatását is

elõre, írásban elkértük. Az egyes intézmények, oktatók megkeresé-

se során igyekeztünk minél sokszínûbb résztvevõi kört kialakítani,

így mérnök, jogász, pszichológus, szociális munkás, szociálpoliti-

kus és rendõr hallgatók is voltak a válaszadók között.

A megkeresett fõiskolák, egyetemek egy része elzárkózott, nem

engedte meg, hogy a hallgatók kitöltsék a kérdõívet. Több helyen

idõhiányra hivatkoztak, de volt olyan intézmény is, ahol nem tartot-

ták szakmailag elfogadhatónak a kutatást, vagy úgy ítélték meg,

hogy az intézmény filozófiájával ellentétes ilyesmirõl beszélni.

Több oktató azzal hárította el megkeresésünket, hogy biztosak ab-

ban: hallgatóik nem érintettek, nem akarják kitölteni a kérdõívet.

Más intézmény hozzájárulását adta ugyan, de ragaszkodott ahhoz,

hogy ne derülhessen ki a feldolgozás során, hogy mely kérdõívek

származtak abból az intézménybõl. Ezek a tapasztalatok több

szempontból is figyelemre méltók. Részben jelzik azt a félelmet,

ami bármilyen szexualitással, önismerettel, élettapasztalattal, csalá-

di elõzménnyel kapcsolatos kutatás, felmérés esetén felmerül: a fõ-

iskola, egyetem vállalja-e, beengedi-e az ilyen jellegû diskurzust és

ennek esetleges következményeit a falai közé. Ez abból a szem-

9 Budapesti Mûszaki Egyetem, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Károli
Gáspár Református Egyetem, Rendõrtiszti Fõiskola, Eszterházy Károly
Tanárképzõ Fõiskola, Eger, Debreceni Tudományegyetem, Bárczy Gusz-
táv Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola.
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pontból különösen aggályos, hogy a hallgatók túlnyomó többsége

segítõ foglalkozást tanul, közvetlenül kapcsolatba kerülhet munkája

során ilyen kérdésekkel a páciensekkel dolgozva. Felmerül tehát,

hogyan lesz képes megoldani a feladatait, ha nem volt módja saját

tapasztalatait feldolgozni, és ha az õt képzõ tanintézmény üzenete

az, hogy amirõl nem beszélünk, az nincs.

A kitöltést megelõzõen a hallgatók megismerhették a kutatás

célját, eddigi történetét, és felhívtuk a figyelmüket arra, hogy min-

den kérdõívhez mellékeltünk egy olyan elvihetõ tájékoztatót, amely

tartalmazza azoknak az állami és civil szervezeteknek az elérhetõ-

ségét, ahol segítséget kaphatnak, ha õk (vagy valamely ismerõsük)

korábban bármilyen típusú bántalmazást szenvedett el. Az esetek

felében a segélyszervezetek listája a kérdõívek összeszedésekor

hiányzott, és volt olyan intézmény, ahol még pluszpéldányokat is

kértek, ami nem feltétlenül az érintettséget jelzi, de az érdeklõdést

és az információk hiányát vagy elérhetetlenségét bizonyosan.

A kutatáshoz csatlakozó valamennyi országban ugyanazokra a

kérdésekre válaszolnak a hallgatók, ezzel együtt az IDVS-ben lehe-

tõségünk nyílt arra is, hogy egy 10 kérdésbõl álló saját kérdéssort

állítsunk össze. Ebben a részben igyekeztünk azokra a kérdésekre

koncentrálni, amelyek meglátásunk szerint a kérdõívbõl hiányoztak,

így a gyermekkorban (a családban, iskolában, kortársaktól) elszen-

vedett bántalmazás és a felnõttkori áldozattá válás esetleges kap-

csolatára, a terápiás vagy egyéb segítõ módszerek/eszközök igény-

bevételének gyakoriságára, jellemzõire kérdeztünk rá.

A résztvevõk demográfiai adatai

A válaszadók 68%-a nõ, 32%-a férfi volt10. Kétharmaduk 21 és 24 év

közötti, másod-, illetve harmadéves egyetemista, fõiskolás. A részt-

vevõk családjának gazdasági-szociális státusa magas (48%-uk szü-

10 A kutatás évében (2005) a felsõfokú intézményekben 52–48% volt a
lány–fiú arány. Ez az egyes intézménytípusonként változó. Így például
az államigazgatási, szociális és egyes bölcsész szakokon elérheti a
70–30%-os arányt is – a lányok javára. Forrás: www.om.hu/statisztika.
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leinek egyetemi vagy fõiskolai végzettsége volt, az egy fõre jutó jö-

vedelem a családok 52%-nál havi bruttó 50 000–150 000 forint közé

esett), a szülõk rendezett családi körülmények között élnek (68%há-

zasságban).

Az intim partnerek közötti erõszakot kutató valamennyi hazai és

nemzetközi vizsgálat11 szerint az alacsony gazdasági-szociális stá-

tus kockázati tényezõnek minõsül. A kutatók abban is egyetérte-

nek, hogy a családi erõszak a társadalom valamennyi rétegében je-

len lévõ, általános probléma, ami a rossz anyagi helyzetben lévõ,

szegényes társadalmi, jogi érdekérvényesítõ képességgel rendelke-

zõ csoportoknál transzparens, a magasan kvalifikált rétegeknél pe-

dig rejtve marad. Jelen kutatás – a minta bemutatott jellemzõi miatt –

alkalmas lehet arra, hogy az utóbbi csoportban elõforduló családi

erõszak arányáról, jellemzõibõl mutasson meg egy szeletet, annál

is inkább, mert a résztvevõk 49%-a (bár rendszeresen randevúzott,

hosszabb-rövidebb ideig tartó kapcsolatban élt) a kérdõív kitöltése-

kor szüleivel lakott együtt.

Randevúzási szokások 

és a párkapcsolatok jellemzõi

A résztvevõk 71%-a randevúzott a kitöltést megelõzõ egy évben,

15%-uk pedig tartós (élettársi, házastársi) kapcsolatban élt. A kap-

csolatok több mint fele (56%) másfél évnél tovább tartott, és elenyé-

szõ számban voltak (7 eset) az egy hónapnál is rövidebb viszo-

nyok. A hallgatók kétharmada a vizsgálatkor is randizgatott, ami

azonban jellemzõ módon (80%) nem jelentette szexuális kapcsolat

kialakítását is – legalábbis nem errõl számoltak be, amit magyaráz-

hat a sok, rövid ideje tartó, friss kapcsolat magas száma. A diákok

70%-a ítélte úgy, hogy jelenlegi kapcsolata fontos a számára. A sze-

xuális orientációt tekintve jellemzõen heteroszexuális érdeklõdésû-

11 Virág György: i. m.; Tóth Olga: Erõszak a családban. Tárki–Osiris, Buda-
pest, 1999; Julie A. Schumacher – Shari Feldbau-Kohn – Amy M. Smith
Slep – Richard E. Heyman: Risk factors for male-to-female partner physi-
cal abuse. Agression and Violent Behavior, no. 6., 2001
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ek voltak a válaszadók, és három esetben találtunk utalást homo-

szexuális kapcsolatra.

Az IDVS nemzetközi adataival összehasonlítva, a magyar diákok

kapcsolatai tartósabbak (Mexikóban átlagosan 12, az Egyesült Álla-

mokban 14, Angliában 11 hónapig tartott a válaszadók együtt járása).

A partnerek jellemzõen 25–35 év közötti, minimum érettségivel

rendelkezõk voltak, ami azt jelenti, hogy a diákok többsége idõ-

sebb, tanult társat választ magának. A hallgatók 36%-a számára fon-

tos, hogy partnerét elfogadják a barátai, szülei, és 68%-uk mindent

meg is tenne a kapcsolat megtartása érdekében. Arra a kérdésre,

hogy „a partnerem alapvetõen egy jó ember”, a diákok 98%-a igenlõen

válaszolt, míg 36%-ukban „néha felmerülnek kétségek a viszonyukkal

kapcsolatban”, 12%-uk „fontolgatta már, hogy kilép a viszonyból”. 

A férfi és nõi válaszok alapvetõen sok tekintetben különböztek

egymástól. A nõk nagyobb arányban jelöltek meg tartós kapcsola-

tot, illetve annak igényét, kevesebb alkoholt fogyasztanak, és a férfi-

akhoz képest gyakrabban válnak áldozattá, bár egyes bántalmazási

formáknál ez az arány kiegyenlítõdött (kapcsolaton belüli elhanyago-

lás, verbális abúzus, szexuális bántalmazás egyes formái).12

Azzal a kijelentéssel, hogy a férfiaknak tisztelniük kell a nõket, a

válaszadók több mint 30%-a nem értett egyet. Ha nemek szerint

bontjuk a válaszadókat, kiderül, hogy az elõbbi mondattal több fér-

fi értett egyet, mint nõ. Azzal a kérdéssel, hogy a „nõk rosszul bán-

nak-e a férfiakkal”, a válaszadók 16%-a értett csak egyet, és ezek kö-

zött nagyon kevés nõ volt. A diákok 18%-át frusztrálják a nõk, és ami

igazán érdekes, hogy itt az igenlõ választ adók kétharmada nõ volt.

Ez a megdöbbentõ adat egyben azt is bizonyítja, hogy a szakmá-

ban egymástól élesen elkülönülõ álláspontok megvitatásakor nem

lehet figyelmen kívül hagyni azt a tényt, hogy leegyszerûsítõ meg-

közelítés az „erõszak genderkérdés” típusú megfogalmazás. Szá-

munkra a kapott válaszok sokkal inkább a kölcsönös tisztelet és

elfogadás, megértés hiányát, az emberek – nõk és férfiak – egymás-

sal és saját magukkal szembeni indulatait, frusztrációit és bizonyta-

12 Részletesen lásd a következõ fejezetben.
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lanságát, ismerethiányát mutatják. Ez pedig másfajta megoldásokat,

cselekvést feltételez, mintha „csak” a nemek közötti egyenlõtlensé-

gekrõl és rossz hagyományos szerepmegosztásról, erõviszonyok-

ról lenne szó. Meglátásunk szerint ez a vizsgálati adat is korábbi ál-

láspontunkat erõsíti, miszerint több rétege, oka és magyarázata van

a partnerek, családtagok közötti erõszaknak.13

Erõszak a randevúkon

A vizsgálatban három fõ bántalmazási formát (fizikai, lelki és sze-

xuális) vizsgáltunk. Rákérdeztünk a diákok gyermekkori és jelenlegi

tapasztalataira az abúzus (szexuális, fizikai, lelki és elhanyagolás), a

bûnelkövetés, az erõszak területén, továbbá kíváncsiak voltunk a

válaszadók lelkiállapotára, szokásaira is.

A válaszadók általános pszichés állapotára vonatkozó válaszok

tanúsága szerint az egyetemi, fõiskolai hallgatók közel egyharmada

küzd lelki, életvezetési, konfliktusmegoldási problémákkal. Arra a

felvetésre, hogy „gyakran érzem magamat üresnek, kiüresedettnek”,

13 Virág György: i. m.
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a hallgatók 18%-a válaszolt igenlõen. 76%-uk jelezte, hogy „kapcso-

lata nagyon hullámzó. A jó és rossz periódusok gyakran váltogat-

ják egymást”, és a diákok 26%-ában már felmerült az öngyilkosság

gondolata is.14 16%nem élvezi a mindennapi életet, míg 7%rendsze-

resen hazudik annak érdekében, hogy jobb színben tûnjön fel má-

sok elõtt. A válaszadóknak csak mintegy 36%-a válaszolta azt, hogy

szereti a munkáját, tanulmányait, míg 13%-uk egyértelmûen negatí-

van nyilatkozott (lásd még az 1. számú táblázatban foglalt kérdések-

re adott válaszokat).

Az addikciók tekintetében a kábítószer és a gyógyszer kevésbé,

míg az alkohol erõsebben jelentkezett. A diákok 15%-ának rendsze-

resen okoz emlékezetkiesést az alkoholfogyasztás, és 34%-uk hét-

végenként öt vagy annál több adag szeszes italt szokott inni.15 Ká-

bítószer-problémát a válaszadók 17 esetben (8%) jeleztek. A fiúk

érintettsége nagyobb volt mind az alkohol-, mind a kábítószer-hasz-

nálat tekintetében. 

Fizikai bántalmazás

A randevúkon elszenvedett, illetve elkövetett erõszak gyakoriságá-

ra, jellemzõire vonatkozóan a kérdõív több mint 50 kérdést tartal-

14 Az öngyilkosság a 15-19 éves korosztály esetén az egyik leggyakoribb
halálok. Forrás: www.ogyei.hu/kutatások.

15 „Az alkoholfogyasztásra jellemzõ adat, hogy a 18 éven aluliak háromne-
gyede (72,2%) volt már részeg, egyharmaduknál (32,1%) többször is elõfor-
dult az elmúlt hónapban az egyszerre 5 vagy több ital elfogyasztása. A
szülõi kontrollt jellemzi, hogy mindössze a családok egyharmada (28%)
tiltja következetesen az otthoni alkoholfogyasztást. Az illegális szerek fo-
gyasztási rangsorát a marihuána vezeti: a gyerekek harmada (34,5%) sa-
ját bevallása szerint már kipróbálta, 26,7%-a az elmúlt 12 hónapban hasz-
nálta. Ezt követi az alkohol és gyógyszer együttes kipróbálása 15,6%-kal
(11,5% az elmúlt 12 hónapban való fogyasztása). Az amfetaminszár-
mazékokat és az ecstasyt kb. minden tizedik (14,4%; 14,3%) gyermek pró-
bálta már, és 11,5, illetve 11,0% a elmúlt 12 hónapban is fogyasztotta. A kü-
lönféle szerekkel való próbálkozás életkori trendje a következõképpen
alakult: legkorábbi életkorban az alkoholt próbálták ki, (12,7 év), majd a ci-
garetta következik (13,1 év), és ezt követi az elsõ részegség élménye (14,4,
év) majd a füves cigaretta kipróbálása (14,5 év).” Kökönyei Gyöngyi – Sza-
bó Mónika – Aszmann Anna: Kutatási beszámoló. Drog és deviancia. Or-
szágos Gyermekegészségügyi Intézet, Budapest, 2003
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mazott. Hipotézisünk szerint – amit nemzetközi és hazai kutatási

adatok is alátámasztanak16 – a gyermekkorban elszenvedett erõ-

szak és a késõbbi áldozattá válás, valamint agresszió között szoros

összefüggés van. 

Gyermekkori fizikai bántalmazást a válaszadók 18%-a élt meg, ami-

bõl a rendszeres, súlyos abúzusok aránya 6%-os. A diákok 2%-a telje-

sen egyetértett, 15%-a pedig egyetértett azzal, hogy 12 éves kora elõtt

„sokszor verték a szülei”, és további 34%-a a válaszadóknak sem zár-

ta ki kategorikusan ezt. Más magyar kutatási eredményekkel összeha-

sonlítva az eredményt17, azt tapasztaljuk, hogy a magas státusú csalá-

dokban felnõtt gyermekek esetében is közel azonos mértékû a fizikai

bántalmazás aránya, mint egy véletlenszerûen választott mintában.18

A döntõ többségében (87%) fiú bántalmazottak tekintetében azonban

nem volt megállapítható összefüggés a felnõttkori, párkapcsolaton be-

lüli agresszióval, noha közülük magasabb arányban kerültek ki az al-

kohol- és életvezetési problémával küzdõk. Azzal a kérdéssel, hogy

„szükséges lehet-e néha megütni egy gyereket”, a diákok 3%-a értett

egyet teljes mértékben, és további 30%-uk is igenlõen válaszolt rá. A

testi fenyítést kategorikusan elutasítók aránya 32%-os volt.

A válaszadók 23%-át 15 éves kora óta már legalább egyszer

megverte egy felnõtt (nem családtag). A diákok 16%-a igenlõen vála-

szolt arra a kérdésre, hogy tanújává vált-e gyerekkorában családon

belüli fizikai erõszaknak, 28%-uk pedig egyéb felnõttek közötti bán-

talmazásnak volt szemtanúja.

Elgondolkodtató, hogy a válaszadók 24%-a jelezte, hogy nehe-

zen tud lehiggadni, ha egyszer partnere „bedühítette”, és 42%-uk

16 Például Irk Ferenc (szerk.): Áldozatok és vélemények I–II. OKRI, Buda-
pest, 2004; Julie A. Schumacher – Amy M. Smith Slep – Richard E.
Heyman: i. m. 154–231. o.; Kerezsi Klára: A védtelen gyermek. Erõszak
és elhanyagolás a családban. KJK, Budapest, 1995

17 Herczog Mária: A gyermekkori testi fenyítés, bántalmazás és az érintet-
tek nevelési eszközei. In: Irk Ferenc (szerk.): Áldozatok és vélemények II.
OKRI, Budapest, 2004, 85–100. o.; Tóth Olga: i. m.

18 „…a gyerekkorukban büntetésként megvertek aránya nõk esetében 19%, a
férfiaknál pedig 30,2%, a súlyos bántalmazásként megélt verés pedig gyak-
ran, a férfiak 2,1, a nõk 1,7%-a esetében fordult elõ”. Herczog Mária: i. m.
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egyáltalán nem foglalkozik azzal, hogy milyen következménye lesz

dühkitörésének. Arra a kérdésre, hogy „ha egy fiút egy másik fiú

megüt, vissza kell-e ütni”, a diákok egyharmada igenlõen válaszolt.

Ebben a kérdéskörben a fiúk és a lányok aránya azonos volt. Némi

biztatásul szolgálhat, hogy a válaszadók 82%-a úgy értékelte, el tud-

ja mondani, ha elvesztette az önkontrollját. 

A diákok 60%-a egyetértett azzal, hogy néha a férj megütheti a fe-

leségét. A bántalmazást kategorikusan elutasítók aránya 18%-os volt.

A többiek úgynevezett puha választ adtak. Ugyanakkor a válasz-

adók 43%-a szerint a házasságnak örökké kell tartania, és ebben a

válaszadó fiúk és lányok aránya megegyezik. Ennek értékeléséhez

további információkra lenne szükségünk, óvakodnánk messzemenõ

következtetéseket levonni, noha nyilvánvalóan tragikus eredmény,

ha komolyan gondolják a válaszadók azt, amit leírtak a fizikai erõ-

szak megengedhetõségérõl. 

Az elkövetett, illetve elszenvedett bántalmazások gyakoriságát

tekintve [jelenlegi kapcsolatában (illetve az elmúlt évben) meghúz-

ta-e partnere haját, megcsavarta-e a kezét, megvágta, megégette-e

valahol, vagy elszenvedett-e ilyen bántalmazást] a diákok több mint

90%-a nemmel válaszolt, ami némileg ellentmond az elõbbi állítás-

nak, illetve mintha más lenne az elvi álláspontjuk, és más a gyakor-

lat; ez esetben a gyakorlat mutat biztatóbb képet. 

Lelki bántalmazás

A lelki bántalmazás és elhanyagolás gyermekkori élményeit kutató

kérdések alapján megállapítható, hogy a diákok 18%-a megélte azt,

hogy a „szülei nem segítettek neki abban, hogy a legtöbbet hozza ki

magából”, 3%-uk szerint „szüleik nem foglalkoztak az õ iskolai prob-

lémáival”, és 16%-uk úgy emlékezett, hogy „a szüleik nem segítettek

nekik a házi feladatok elkészítésében”. Az általánosan támogató szü-

lõi háttér a diákok 11%-a számára teljesen vagy legalábbis meghatá-

rozó mértékben hiányzott. A gyermekkorában lelki bántalmazást,

elhanyagolást megélt diákok között egyaránt magas volt a párkap-

csolatában erõszakot alkalmazók és az azt elszenvedõk aránya is.

Érdekesség, hogy míg a verbális abúzussal („azt mondtam a part-
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neremre, hogy kövér, csúnya”), a párkapcsolati dominanciával („idõ-

rõl idõre figyelmeztetnem kell a partneremet, hogy ki a fõnök”) nem

mutat egyértelmû korrelációt a gyermekkori lelki bántalmazás, ad-

dig a fizikai erõszak és a szexuális bántalmazás elszenvedõi és el-

követõi között szignifikánsan magasabb volt a korábban psziché-

sen abuzáltak aránya.

A párkapcsolaton belüli lelki, pszichés sérelemokozás a legvál-

tozatosabb formában jelenhet meg: verbális abúzus (egymás sérte-

getése, becsmérlõ kifejezések használata), erõdemonstráció, a

partnerek társas kapcsolatainak becsmérlése, korlátozása, kizáróla-

gosságra törekvés (a kapcsolaton belül és kívül egyaránt) stb.

(2. számú táblázat).

A lelki bántalmazás és a szóbeli pengeváltások „mestereinek” álta-

lában a nõket tekintik. Míg a férfiak a fizikai erõszakot alkalmazzák

gyakrabban, és testi erõvel kényszerítik partnerüket, addig a nõk el-

sõsorban a pszichés nyomásgyakorlásban járatosak. A kutatási

eredmények is ezt támasztják alá. A lányok nagyobb arányban igé-

2. számú táblázat

A lelki bántalmazásra utaló kérdések és az arra adott válaszok (fõ)A lelki bántalmazásra utaló kérdések és az arra adott válaszok (fõ)A lelki bántalmazásra utaló kérdések és az arra adott válaszok (fõ)A lelki bántalmazásra utaló kérdések és az arra adott válaszok (fõ)

(N = 206; fiú = 64; lány =142)
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Ha nem értek valamit, megkérdeHa nem értek valamit, megkérdeHa nem értek valamit, megkérdeHa nem értek valamit, megkérde----

zem a partneremet zem a partneremet zem a partneremet zem a partneremet 

Leszólom a partnerem problémáit Leszólom a partnerem problémáit Leszólom a partnerem problémáit Leszólom a partnerem problémáit 
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met, hogy ki a fõnökmet, hogy ki a fõnökmet, hogy ki a fõnökmet, hogy ki a fõnök
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mondhatómondhatómondhatómondható
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nyelték a rálátást partnerük ügyeire, gyakrabban értékelik le problé-

máikat, ezzel együtt azonban többen igyekeznek támogatók lenni a

kapcsolatban, a partnerükkel. 

Az elkövetett, illetve elszenvedett bántalmazások gyakoriságát

tekintve a diákok egyharmada ítélte úgy, hogy az elmúlt évben 3–10

alkalommal mondta partnerének, hogy fontos neki, és ugyanekko-

ra volt a partner részérõl megnyilvánuló hasonló pozitív megerõsí-

tés aránya. 11%az elmúlt évben nem, de korábban megélt ilyet, míg

10% soha nem mutatta ki, hogy azért gondoskodik a partnerérõl,

mert fontos neki. Ez ismét felveti azt a kérdést, hogy az általános

kapcsolati, érzelmi kultúra, az otthonról hozott minta mennyiben

erõsebb vagy gyengébb a késõbbi bántalmazás szempontjából,

mint a genderprobléma meghatározó jellege. Mi nem látjuk ezt a

közvetlen egymásra hatást, és az adatok nem is mutatnak ilyet.

Arra a kérdésre, hogy rákényszerítette-e valaha az akaratát a

partnerére, illetve, hogy elszenvedett-e valaha ilyet, a diákok több

mint 90%-a nemmel válaszolt. Ez ellentmond a gyakorlatnak, vagyis

vélelmezhetjük, hogy a valóság mégsem az elvi meggyõzõdésük

alapján mûködik. Ez felveti a szükséges és lehetséges tennivalók

meghatározásának szükségességét, vagyis, mint annyi más eset-

ben, valaminek az ismerete nem jelenti feltétlenül az alkalmazható-

ságát, illetve az ehhez szükséges készségek, gyakorlat meglétét.

Elhanyagolás

A gyermekkori elhanyagolások a mintánkban jellemzõen a lelki

bántalmazások köré csoportosultak. A diákok 6%-a (12 fõ) értett

egyet azzal a kijelentéssel, hogy szülei nem öltöztették elég mele-

gen – és itt a fizikai fázásra gondoltak.

A társas magány, azaz a partner elhanyagolása, a partnerkap-

csolatok kezdeti, felfokozott intenzitású idõszakára is jellemzõ, a

randevúzások során is kialakulhat. 

A hallgatók 60%-a gondolta úgy, hogy joga van tudni partnere

minden ügyérõl, és 39%-uk „gyûlöli, ha partnere valaki másnak szen-

teli a figyelmét”, függetlenül a válaszoló nemétõl. 
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Pénzügyi okok alacsony arányban nehezítették a mintába került

fiatalok mindennapi életét. A diákok 4%-a (8 fõ) nyilatkozott úgy,

hogy nincs elég pénze a mindennapi szükségletei kielégítésére,

míg a lakáshelyzetét 26%-uk nem ítélte kielégítõnek. 

Szexuális abúzus

10 diák élt meg szexuális bántalmazást gyermekként valamely csa-

ládtagja részérõl, és további 12 válaszadó sem adott egyértelmûen

elutasító, az abúzus megtörténtét kizáró választ. Gyermekkorban,

nem családtagtól, 18 hallgató (9%) szenvedett el szexuális erõszakot

(3 fiú és 15 lány). Arra a kérdésre, hogy közvetlen szexuális érintke-

zés nélkül, valamely felnõtt családtag nézte, megérintette-e õket,

ketten válaszoltak igenlõen. Egy másik gyermektõl (aki a családhoz

tartozik) további három diák szenvedett el erõszakot, nem a család-

hoz tartozó gyermektõl pedig heten, azaz megközelítõleg 20%-os

volt a gyermekkorában valamilyen szexuális abúzus áldozatává

vált válaszadók aránya. Ez megegyezik más kutatások arányaival.19

A hallgatók 26%-a gondol úgy a szexre, mint egy tubus fogkrém-

re. Ha már elkezdõdött a szexuális kapcsolat, nem lehet megállíta-

ni. Ezzel együtt a feleséget szexuális együttlétre kényszeríteni a vá-

laszadók 4%-a szerint helyénvaló. (Ez 9 hallgatót jelent, akik közül

négy lány volt.) Jelenlegi kapcsolatában a diákok 20%-ának volt már

olyan élménye, hogy akkor is létrejött a szexuális kapcsolat, ha õ

azzal nem értett egyet. Az érintettek egyharmada volt fiú. 

A diákok 42%-a ítélte úgy, hogy jó a szexuális élete a partneré-

vel, míg 13%-uk ezzel nem, vagy egyáltalán nem értett egyet. 

A hallgatók 89%-a soha nem szeretkezett óvszer nélkül, és mind-

össze 19-en (10%) válaszolták azt, hogy valaha létesítettek nemi kap-

csolatot óvszer nélkül. A 206 résztvevõbõl ketten kényszerítették

partnerüket orális szexre.

19 Corinne May-Chahal – Maria Herczog: Child sexual abuse in Europe.
Council of Europe Publ., 2003; Virág György: Szexuális erõszak. In: Irk
Ferenc (szerk.): i. m. 71–84. o.
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ÖsszegzésÖsszegzésÖsszegzésÖsszegzés

A tanulmány bevezetõ részében felsorolt, az IDVS nemzetközi ada-

tai tekintetében kockázati tényezõnek tekintett korábbi bûnelköve-

tés, gyermekkorban elszenvedett testi fenyítés és a dominancia-fel-

fogás közül a magyar eredmények szerint csak az utóbbi kettõ

mutat koherenciát a randevú-erõszak egyes formáival. Általánosan

elmondható, hogy a gyermekkorban lelki, fizikai vagy szexuális

bántalmazást elszenvedettek nagyobb arányban küzdenek életve-

zetési problémákkal, kevesebb örömet lelnek munkájukban és kap-

csolataikban is. A párkapcsolati dominanciáról alkotott elképzelé-

sek, attitûdök elsõsorban az általános pszichés állapotra vannak

kihatással, és növelik a lelki bántalmazás arányát. 

A gyermekkorban elkövetett bûncselekmény azonban nem állt

összefüggésben a randevú-erõszak egyetlen formájával sem. A

vizsgált mintában kb. 16%-os volt a gyermekkorában valamilyen va-

gyon elleni bûncselekményt elkövetõk aránya, és a diákok 6%-a nyi-

latkozott úgy, hogy ma is rendszeresen elkövet valamilyen bûncse-

lekményt. A válaszadók 19%-a gondolta úgy, hogy meg lehet szegni

a törvényt, ha az nem derül ki, nem kerülnek bajba, és a diákok 18%-

ának voltak olyan barátai, akik bûncselekmény(eke)t követtek el ko-

rábban.

A kutatási eredmények egyértelmûen alátámasztják, hogy a ma-

gas társadalmi státusú családokban is jócskán elõfordul erõszak,

de ezek feltárása másfajta technikát követel, mint a viszonylag egy-

szerû bûnügyi statisztikákra, a rendõrségi, bírósági anyagokra ala-

pozó. A résztvevõk 24%-át gyerekkorában fizikailag bántalmazták,

több mint egyharmaduk megélt lelki bántalmazást, és 20% körüli

volt a szexuális abúzus áldozatainak aránya is.

A randevú-erõszak további jellemzõje, hogy a partnerek általá-

ban egyaránt áldozatai és elkövetõi a bántalmazásnak. Kapcsolat-

ról kapcsolatra is változnak a viszonyok, ahogyan a randevúk egy-

re intimebbé válásával, a partnerek közötti relációk alakulásával a

dominanciaviszonyok, az egyes partnerek erõsségei, gyengeségei

elõkerülnek és válnak tolerálhatóvá vagy tûrhetetlenné.
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Az élettársi, házastársi kapcsolatokhoz képest lazábbak, köny-

nyebben felbonthatók ezek a kapcsolatok, ezért feltételezhetõen a

bántalmazást nem tûrik olyan hosszan az áldozatok. Gyakran az anya-

gi kiszolgáltatottság sem jelentkezik kényszerítõ tényezõként, ezzel

együtt is felmerül azonban annak a problémája, hogy (többek között a

gyermekkori/környezeti hatások okán is) ki mit tekint bántalmazásnak. 

A kutatás eredményei számunkra azt is jelzik, hogy nagy szük-

ség van olyan feltáró vizsgálatokra, amelyek az erõszak különbözõ

formáinak és megnyilvánulásainak komplex vizsgálatát jelentik. Így

például kiemelt jelentõsége lehet azoknak az adatoknak, amelyeket

a rendõrségi adatgyûjtésbõl nyerhetünk a jövõben, ahol a bármely

okból erõszak miatt vizsgáltak családon belüli esetleges erõszakos-

ságát is feltárják.20 Ezen túlmenõen is többet kellene tudnunk arról,

hogyan vélekednek és viselkednek az emberek különféle élethely-

zetekben, mi befolyásolja reakcióikat, tetteiket a különféle családi,

intim partnerekkel való viselkedésben, mert nem hagy nyugodni

minket az a gondolat, hogy a szocializáció mikéntje, a közösség,

társadalom viselkedése általánosságban véve erõsebb indikátor,

mint a férfi–nõ szerepmegosztás és a – meglehetõsen sokféle és

sokarcú – hagyomány.
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Parti Katalin

Tiltott pornográfia az interneten – 
bevezetés az empirikus kutatáshoz

A tiltott pornográf felvétellel visszaélés az interneten címû kutatás annak

a 2002-ben elindult programnak a része, amely célul tûzte ki a számítás-

technikai, valamint az internettel kapcsolatos bûnözés vizsgálatát. A sor-

ban megelõzõ kutatásokhoz hasonlóan, e vizsgálatnak is elsõdleges

célja a jogalkalmazó munkájának segítése. Jelen tanulmány – a 2006

végén záruló empirikus vizsgálat eredményeinek közlése elõtt – áttekin-

ti a jelenség természetét, a felmerülõ problémák mibenlétét, és felhívja a

figyelmet a szabályozással kapcsolatos kérdésekre.

A tanulmány a Tiltott pornográf felvétellel visszaélés az interneten címû

kutatás 2005-ben lezajlott elsõ ütemének tapasztalatairól számol be.

A vizsgálat tárgyát a 2002. április 1. és 2005. december 31. között ke-

letkezett nyomozási és ügyészségi házi iratok, valamint bírósági hatá-

rozatok képezik. A kutatás elsõ szakaszában 62 ügy vizsgálatára ke-

rült sor, a második szakaszban valószínûleg legalább ugyanennyi ügy

kerül majd a látókörünkbe, tekintve, hogy a regisztrált (illetve ismertté

vált) elkövetések száma 2002 óta nem csökkent.1 A vizsgálat tárgya az

összes, hazánkban elõforduló tiltott pornográf felvétellel visszaélés,

amelyet a tényállás jelenleg hatályos szövegének törvénybe iktatása

után követtek el. Tekintve, hogy az empirikus kutatás második, befeje-

zõ éve még hátra van, jelen tanulmány nem közöl számadatokat, csu-

pán leírja a vizsgálat során a jelenségrõl kialakult benyomásokat, rá-

mutat a probléma-gócpontokra, és utal a helyes gyakorlatra. 

1 A vizsgálat elsõ felében, 2005-ben a 2002. március 31. és 2003. decem-
ber 31. között keletkezett ügyek iratainak tanulmányozása zajlott le, a
második szakaszban, 2006-ban pedig a 2004. január 1. és 2005. decem-
ber 31. között keletkezett ügyek vizsgálatára kerül majd sor.
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A pornográfia fogalma és büntetendõségeA pornográfia fogalma és büntetendõségeA pornográfia fogalma és büntetendõségeA pornográfia fogalma és büntetendõsége

A tiltott pornográf felvétellel kapcsolatos büntetõjogi tényállás jelen-

legi formájában 2002. április 1-jétõl hatályos.2 Tekintettel a 2001-ben

Budapesten aláírt számítástechnikai bûnözésrõl szóló egyezmény-

nek (a továbbiakban budapesti vagy cybercrime-egyezmény)3 az

interneten megjelenõ káros tartalmak elleni, egységes fellépést biz-

tosító rendelkezéseire, valamint a jelenség egyre nagyobb mértékû

világhálós elterjedésére, a jogalkotó külön nevesítette az internetes

elkövetésre vonatkozó magatartást – „(tiltott pornográf felvételt) nagy

nyilvánosság számára hozzáférhetõvé tesz” –, valamint szankcio-

nálni rendelte a megszerzés és a tartás cselekményét is – igaz,

csak vétségként. A puszta birtokbavétel és a birtokban tartás krimi-

nalizálása preventív célokra vezethetõ vissza: a törvényalkotó az

ilyen típusú – egyébként a sértettre közvetlenül nem ható – maga-

tartások kriminalizálásával a gyermekekre ártalmas anyagok ter-

jesztésének megfékezését célozta.

A Btk. tiltott pornográfiával kapcsolatos tényállása meghatározza

a pornográfia fogalmát: „pornográf képfelvétel, illetve pornográf jelle-

gû mûsor a nemiséget súlyosan szeméremsértõ nyíltsággal ábrázo-

ló, célzatosan a nemi vágy felkeltésére irányuló cselekvés, ábrázolás”

[Btk. 195/A § (6) bek.]. A gyakorlatban ez az egzaktnak tûnõ fogalom

kiegészítésre szorul, hiszen minden esetben mérlegelés tárgya, mi

minõsül súlyosan szeméremsértõ nyíltságnak, és mit tekintünk a ne-

mi vágy felkeltésére irányuló célzatú ábrázolásnak. E szempontok

súlyozása társadalmi értékítélet kérdése, amelyet befolyásol az

adott kor, az adott kultúrkör, az adott generáció, az adott szituáció.

A kérdés megítélése egyénileg is különbözõ lehet: ami sérti az egyik

ember jó ízlését, azzal szemben közönyt mutathat a másik, legye-

nek bár ugyanannak a társadalomnak a tagjai. Gondoljunk csak ar-

2 Tiltott pornográf felvétellel visszaélés. Megállapította a 2001. évi CXXI.
törvény 23. §-a, hatályos 2002. április 1-jétõl.

3 Convention on Cybercrime, ETS No. 185., Council of Europe. Magyaror-
szágon kihirdette a 2004. évi LXXIX. törvény. Hatályos 2004. szeptem-
ber 15-tõl.
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ra a televíziós mûsorra, amelynek reklámposztereit az egyik fõváro-

si kerület polgármestere közízléssértés címén eltávolíttatta az utcák-

ról, és amely másfelõl széles nézõközönséget vonz. Mindezek a –

tapasztalatból, élõhelyi, kulturális, generációs és nevelési sajátossá-

gokból összetevõdõ – mozzanatok alkotják azt a szinopszist, ame-

lyet a társadalom „fejlettségének”4 nevezhetünk, és amely meghatá-

rozza, de egyben tükrözi is az adott társadalom ízlését.

Ebben a megközelítésben tehát a pornográfia a közízlés alakító-

ja: a társadalmi kereslet hozza létre, és a kínálat formálja. A porno-

gráfia tagadhatatlanul a kultúra része, még ha ez nem minden kor-

ban nyert is elismerést. Az 1972-ben kiadott mûvészeti lexikon

szerint például „pornográfia […] az erotikus mozzanatokat szemé-

remsértõ, trágár, obszcén jellegig fokozó ábrázolás, amely alantas

céljait a mûvészet leple alatt ûzi”.5 Az 1950-es években egy megyei

bíróság bûnösnek mondott ki egy terheltet nemi erkölcs elleni bûn-

tettben, és ezért három hónapi szabadságvesztés-büntetésre, vala-

mint pénzmellékbüntetésre ítélte, mert az illetõ aktfotókat készített,

amelyeket aztán a lakásán tartott. A lefoglalt fényképek és filmteker-

csek statikus helyzetben álló vagy ülõ, teljesen vagy részben mez-

telen nõket ábrázoltak. A bíróság a döntését azzal indokolta, hogy

„a férfi vagy nõi testnek meztelen ábrázolása mindig szeméremsér-

tõ, és ez alól a magas esztétikai értékkel bíró mûalkotások sem

kivételek”.6 Egy 2002-ben kiadott lexikon már liberálisabban véleke-

dik: a XXI. századi közízlést képviselõ meghatározás szerint a por-

nográfia lehet az erotikus ábrázolás része, sõt mûvészi értékére is

rámutat, ezzel együtt elismeri: nehezen dönthetõ el, hogy az egyes

mûvek erotikus ábrázolásmódjában vannak-e pornografikus ele-

4 Valamely kérdésrõl való pozitív avagy negatív irányú vélekedés értéke-
lése természetesen csak szubjektív lehet. A társadalmi „fejlettség” e he-
lyütt azonban objektív mércével vizsgálandó, mégpedig a többségi ér-
tékítélet által meghatározott közmorál mércéjével. Bõvebben lásd
Hankiss Elemér: Két tanulmány a magyar társadalom viselkedéskultúrá-
járól. Institute for Social and European Studies, 2000 [ISES Mûhelytanul-
mányok sorozat 5.]

5 Esztétikai Kislexikon. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1972
6 1266. számú Büntetõ Jogegységi Döntés.
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mek.7 A jelenség megítélése tehát csak az utóbbi fél évszázad so-

rán is gyökeresen változott, és – éppen a világhálós tömeges meg-

jelenésnek és terjedésnek köszönhetõen – jelenleg is folyamatosan

alakul.

A jogalkalmazónak – irányadó bírósági gyakorlat híján – nincs

könnyû dolga az adott mû értékelésekor. A nyomozó, az ügyész és

a bíró, amikor az adott mûvet értékeli, nem egyéni ízlésére hagyat-

kozik, hanem a közízlést képviseli. Ez pedig nemcsak a joggyakor-

lat, hanem a közgondolkodás beható ismeretét is feltételezi. Nem

egyedi eset, hogy olyan, kiskorúakat meztelen vagy hiányos öltö-

zetben ábrázoló képeket is pornográfnak minõsít a közvélemény

– és ennek hatására a nyomozó hatóság –, amelyek egyesek sze-

méremérzetét sértik. A jogalkalmazó nehéz helyzetben van, mert

olyan törvényi definíciót kényszerül alkalmazni, amely nagy teret

enged a szubjektív szemlélet megnyilvánulásának. A jogbiztonság

azonban megköveteli, hogy hosszas vizsgálat nélkül – de legalább-

is szakértõ bevonásának elkerülésével –, objektív ismérvek alapján,

egyértelmûen megállapítható legyen, hogy egy felvétel valóban

pornográf-e. A döntésnél két alapvetõ, de egymással ellentétes ér-

dek ütközik: a szólás- és véleménynyilvánítás szabadsága, a sza-

bad tájékoztatás alkotmányos joga, valamint az állam büntetõjogi

fellépéséhez fûzõdõ érdek, tudniillik hogy a büntetni rendelt cselek-

ményeket üldözzék.

A Btk.-fogalom elsõ része a súlyosan szeméremsértõ nyíltság.

Ennek tartalommal kitöltéséhez egy másik tényállást, a szemérem-

sértés vétségét hívhatjuk segítségül. A szeméremsértéshez fûzõdõ,

töretlen bírói gyakorlat a nemi szerv közvetlen feltárása („mutogatá-

sa”) esetén állapítja meg a bûncselekményt. A nemi szerv megmu-

tatása azonban nem elégséges a súlyosan szeméremsértõ cselek-

ményhez. E többlet meghatározásához a budapesti egyezmény

lehet segítségünkre, amely a gyermekpornográfia elemének tekinti

a kifejezetten szexuális magatartás tanúsítását.8 Az Európai Unió Ta-

7 Magyar Nagylexikon 15. Magyar Nagylexikon Kiadó, Budapest, 2002
8 Budapesti egyezmény, 9. cikk 2. pont.
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nácsának 2004/68/IB kerethatározata a gyermekek szexuális ki-

zsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni küzdelemrõl9 (a to-

vábbiakban: kerethatározat) ehhez képest szélesebb kört húz,

amennyiben a gyermekpornográfia fogalmába sorolja azon szexuá-

lis magatartás ábrázolását is, ahol a gyermek „csak” közremûködõ,

azaz passzív szereplõje a történéseknek.10 Az imént leírtak azonban

mindaddig nem viselhetik a pornográfia bélyegét, amíg bármilyen,

a közösségi normák szerint elfogadható indok fûzõdik az ábrázolás-

hoz. A tudományos, a mûvészeti, a felvilágosító célú ábrázolás te-

hát még akkor sem pornográf, ha egyébként megjeleníti a nemi

szerveket, és szexuális cselekményt is ábrázol.11

A pornográf ábrázolás értelmezéséhez nem áll rendelkezésre

egységes büntetõjog-alkalmazói protokoll. Pedig a törvényesség és

a jogbiztonság feltételeinek megteremtése olyan objektív szem-

pontrendszer kidolgozását követelné meg, amelyet a nyomozó ha-

tóság egységesen alkalmazhat a felvételek értékelésénél. (Nem or-

vos vagy antropológus szakértõ feladata annak eldöntése, hogy a

felvétel pornográf-e vagy sem.) A köznapi (és nem büntetõjogi) ér-

telmezésben a pornográfia szándéka „a szexuális aktus közvetlen

megjelenítése szexuális vágykeltés céljából”.12 Ez azt jelenti, hogy a

meztelen vagy meztelenül pózoló test önmagában még nem por-

nográf. Büntetõjogi relevanciában azonban pornográf lehet az

anyag annak ellenére is, hogy szexuális aktust közvetlenül nem áb-

rázol. Számos olyan, fiatalkorúról készült felvétel forog „közkézen”

az internetes weboldalakon, amelyen a gyermek egyedül, esetleg

több gyermek társaságában szerepel. Esetükben szó nem lehet

szexuális aktusról – ez fizikailag kizárt –, azonban ennek ellenére a

nemiséget olyan durva nyíltággal ábrázolhatják, amely már veszé-

9 Council framework Decision 2004/1968/JHA of 22 December 2003 on
combating the sexual exploitation of children and child pornography.
Celex No. 32004F0068. A dolgozatban hivatkozott európai uniós doku-
mentumok elérhetõk a http://www.ili.co.uk/ weboldalon.

10 Kerethatározat, 1. cikk, b) pont.
11 A pornográfia objektív ismérveinek meghatározásánál dr. Peszleg Tibor
rendõr õrnagy gondolatmenetét követem.

12 Magyar Nagylexikon 15. Magyar Nagylexikon Kiadó, Budapest, 2002
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lyezteti a gyermek egészséges fejlõdését. Ugyanakkor szexuális ak-

tus imitálásának megállapítását sem zárhatja ki egyértelmûen a

szereplõk azonos neme.

A sértettek köre A sértettek köre A sértettek köre A sértettek köre 

A hazai szabályozás szerint a bûncselekmény sértettje az a 18. évét be

nem töltött személy, akit a kép- vagy videofelvétel (amely lehet ha-

gyományos, elektronikus vagy digitális úton elõállított) ábrázol. Ez

azt sugallja, hogy a jogalkotó kizárólagosan az ábrázolt fiatalkorút –

annak egészséges testi és erkölcsi fejlõdéséhez fûzõdõ jogát – kí-

vánta védelem alá helyezni. A budapesti egyezmény ezzel szem-

ben nemcsak a létezõ személyrõl készült felvételt tekinti a gyer-

mekre károsnak, de javasolja a tagállamoknak az online tiltott

pornográfia bármiféle megjelenésének – így rajzi, montírozott vagy

egyébként nem létezõ személyt ábrázoló, stilizált kép – kriminalizá-

lását is.13 Ezzel kifejezésre juttatja, hogy a cselekmény nem csupán

az ábrázolt egyént érinti, hanem általában a fiatalkorúak erkölcsi fej-

lõdésére káros, az egészséges erkölcsi fejlõdést veszélyezteti. Mi-

vel azonban a gyermekpornográfia visszaélést jelent a gyermek

védtelen, kiszolgáltatott helyzetével, így nemcsak az ábrázolt sze-

mély, hanem egyben a gyermekek jogai általánosságban sérülnek.

A gyermekekrõl készült pornográf felvételek nagy nyilvánosság

számára hozzáférhetõvé tétele becsületében elsõsorban az ábrá-

zolt egyént sérti. Másodsorban minden gyermeket sért, aki megné-

zi a felvételt – egészséges erkölcsi fejlõdéshez való jogában. Har-

madsorban minden gyermeket sért – méltányos bánásmódhoz

való jogában, valamint emberi jogában. Végül pedig minden, a fel-

vételt megnézõ felnõtt egyént is érint – amennyiben a közmorált

sérti. Kriminológiai értelemben tehát a tiltott pornográf felvételek

13 A cybercrime-egyezmény tiltott pornográfiára vonatkozó elképzeléseit
késõbb az Európai Unió Tanácsa is megerõsíti a gyermekek szexuális ki-
zsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni küzfdelemrõl szóló
2004/68/IB kerethatározatában. Lásd bõvebben A gyermekpornográfia
elleni nemzetközi fellépés címû fejezetben.
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közzététele a gyermekek szexuális kizsákmányolására irányuló

cselekmény, ahol nem csupán az ábrázolt gyerek, hanem – közve-

tetten – minden gyermek sértett, nem korlátozva a kört a felvételt

megtekintõ fiatalkorúakra vagy az ábrázolt gyermekre. Ebben a tág

felfogásban, a védendõ jogtárgyra tekintettel, a cselekmény14 tárgya

a nem létezõ személyt ábrázoló kép és a montázs is.

Igaz, a hazai tényállás csak az ábrázolt személyek szûk körét te-

kinti a bûncselekmény passzív alanyának, azonban a pornográfiá-

nak a nemi erkölcs elleni bûncselekményekkel rokon meghatározá-

sa arra utal, hogy a jogalkotó nem csupán az egészséges fejlõdés

biztosítására kívánt ügyelni. A pornográfia fogalmi meghatározásá-

nál a jogalkotó a nemi erkölcs elleni bûncselekményeknél már adott

fajtalanság-definíciót hívta segítségül. A súlyos szeméremsértés, va-

lamint a nemi vágy felkeltésére irányuló célzat a pornográfiának épp-

úgy eleme, mint az a meghatározás, amelyet a jogalkalmazó a sze-

mérem elleni erõszak, az üzletszerû kéjelgés elõsegítése, vagy a

természet elleni fajtalanság értelmezéséhez hívott segítségül.15 A

jogalkotó azzal, hogy a pornográfia fogalmi meghatározásába beépí-

tette a nemi erkölcs elleni bûncselekményeknél alkalmazott definí-

ció elemeit, kifejezte arra irányuló szándékát, hogy a tényállással

nemcsak az egészséges fejlõdéshez való jogot, hanem a szexuális

önrendelkezési jogot is védeni kívánja. Bár a tényállásnak a házas-

ság, a család és az ifjúság elleni bûncselekmények címében elhe-

lyezésével elõtérbe kerültek a gyermeki jogok (családhoz tartozás

joga, gondoskodáshoz való jog), azért az legalább ennyire vonatko-

zik a gyermeket megilletõ emberi jogok körében a szexuális önren-

delkezési jog védelmére is.

14 A mondat szándékosan nem bûncselekményt említ, hiszen a bûncselek-
mény jellemzõit meghatározó hatályos törvényi tényállás sértetti köre
ennél szûkebb. 

15 A nemi erkölcs elleni bûncselekmények címének értelmezésére szolgá-
ló fogalmat a Btk. 210/A § (2) bek. tartalmazza. E szerint fajtalanság: „a
közösülés kivételével minden súlyosan szeméremsértõ cselekmény,
amely a nemi vágy felkeltésére vagy kielégítésére szolgál”.
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Elkövetési magatartásokElkövetési magatartásokElkövetési magatartásokElkövetési magatartások

Az elkövetési magatartásokat osztályozhatjuk világhálós és hagyo-

mányos környezetre jellemzõ elõfordulás szerint. A pornográf felvé-

teleknek csak elenyészõ hányada kerül világhálóra az áldozat és az

elkövetõ interperszonális viszonya következtében. A hálón óriási

mennyiségû illegális anyag található, amely bárki által elérhetõ. A

legtöbb lefoglalt kép, video- és egyéb felvétel ebbõl a mindenki ál-

tal szabadon elérhetõ adathalmazból kerül ki, így nem meglepõ,

hogy egymástól független büntetõeljárásokban a lefoglalt anyagok-

ban átfedések vannak, néha több száz kép is megegyezik. Vannak

olyan elkövetõk, akik a világ különbözõ tájain, internetes kapcsola-

tot létesítõ számítógépük segítségével ugyanazon weboldal ugyan-

azon képanyagát töltik le. E képek között találhatunk nem létezõ

személyeket ábrázoló montázsokat, illetve olyan sértetteket, akik-

nek személyazonossága nem megállapítható. Az internetes porno-

gráfia megfoghatatlansága éppen abban áll, hogy ha a sértett léte-

zik is valahol a Föld másik féltekéjén, személye nem azonosítható,

és vele nagy valószínûséggel az elkövetõ sem találkozik. A vizsgá-

latban szereplõ elkövetõk legtöbbször nyilvánosan elérhetõ

weboldalakról töltöttek le kész összeállításokat, és azokat – terje-

delmük miatt – végig sem böngészték. Jóval kevesebben tömörül-

tek kisebb-nagyobb, zárt levelezõcsoportokba (mailing list, news-

group), és ennél is kevesebben osztották meg a birtokukba került

anyagokat fájlmegosztó szoftver16 útján. Az internetes gyermekpor-

nográfiához kapcsolódó elkövetõi magatartások tehát leginkább a

megszerzés, a kereskedelem és a nagy nyilvánosság számára hoz-

záférhetõvé tétel, legkevésbé pedig a továbbítás és az átadás.

16 A „fájlmegosztó” program a szoftvert telepítõ összes felhasználó számí-
tógépének tartományában keres, és lehetõvé teszi a megosztott tarto-
mányokból adatok automatikus letöltését, azok kicserélését. Nem szük-
séges, hogy a felhasználók kommunikáljanak egymással, sõt az sem,
hogy ismerjék egymást: a program minden számítógép állományában
adatszûrést és letöltéseket végez, amelyekre telepítették.
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Mivel az internetes böngészõk túlnyomó része a már meglévõ

tartalomból gazdálkodik, ilyen vonatkozásban az interneten megje-

lenõ anyagok elsõsorban nem az ábrázolt egyén jogait (egészsé-

ges testi és erkölcsi fejlõdését, becsületét stb.), hanem általános-

ságban az emberi méltósághoz való jogot sértik.

A meglévõ tartalom vonatkozásában tehát az internet kevésbé

veszélyes a szûkebb sértetti körre, hiszen a megjelenés helye nél-

külözi a közvetlen tettes–sértett kapcsolatokat.17 Másfelõl viszont

éppen azért veszélyesebb, mert a hálóra egyszer felkerülõ tartalom

akár évekig, évtizedekig fent maradhat, az egész világon elterjed-

het, és ismertté válhat. Az internet ebben a megközelítésben rom-

boló hatású – ami a szexuális önrendelkezési jogot, az egészséges

fejlõdéshez való jogot illeti –, valamint visszafordíthatatlan átalaku-

láshoz vezet a közvélekedés és a közmorál területén.

A jogalkotó a nagy nyilvánosság számára hozzáférhetõvé tétel

magatartásának büntetendõvé tételével utalt arra, hogy az internet

nyújtotta „nagy nyilvánosság” a gyermekpornográf-felvételek egyre

szélesebb körének ad teret. A kínálás, az átadás, a forgalomba ho-

zatal, a kereskedés, valamint a mûsorban szerepeltetés büntetendõ

magatartása a „hagyományos közegben” kifejtett, anyagi haszon-

szerzési vagy egyéb célú cselekményekre vonatkozik, amelyek

több személyt érintenek. A megszerzés és a tartás azonban önma-

gában nem veszélyes az ábrázolt személyre. A képfelvétel készítõ-

jét, disztribútorát, egyéb átadóját külön is büntetni rendeli a tényál-

lás, ezek súlyosabban minõsülõ tényállási alakzatok. Felmerül a

kérdés, hogy miután a törvényalkotó gondoskodott arról, hogy a

sértettel közvetlen kapcsolatot kialakító „készítõ” és a bûnös maga-

tartás elterjesztésén, a gyermekpornográfképek popularizálásán

dolgozó forgalomba hozó és terjesztõ elnyerje méltó büntetését,

miért van szükség ezen túl a megszerzõ és a birtokban tartó maga-

tartásának pönalizálására is. A tényállás sértettje közvetlenül az áb-

rázolt személy, akinek egészséges testi és erkölcsi fejlõdését sérti,

17 Ebben a vonatkozásban a pornográfia is a viktimológia „sértett nélküli
bûncselekmény” kategóriájába tartozik.
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illetve veszélyezteti az, ha róla képet készítenek, azt közzéteszik, és

valamilyen módon továbbítják. Ha valaki ilyen felvételeket megsze-

rez, vagy saját részre birtokban tart – a továbbadás szándéka nél-

kül –, ezzel a magatartásával önmagában még nem veszélyezteti

az ábrázolt személy jogait. Legalábbis nem azokat a jogokat, ame-

lyeket a hazai jogszabály védeni célzott. Természetesen ekkor is

sérülhetnek a gyermek jogai – a szexuális önrendelkezéshez, a be-

csülethez és a személyiségi jogok tiszteletben tartásához fûzõdõ

jogok –, azonban csak kriminológiai, illetve emberi jogi értelemben,

amely jogok védelme azonban a magyar büntetõjogi tényállásnak

nem célja. Mi célja lehetett akkor a jogalkotónak a birtokbavétel és

a birtoklás büntetendõvé tételével?

A tartás és a megszerzés csak abban az esetben fejtheti ki ká-

ros (illetve veszélyeztetõ) hatását, ha vélelmezünk valamiféle, a

pönalizált cselekményen túlmutató, annak következményeként elõ-

álló hatást, magatartást. A pszichológia nem ad egyértelmû magya-

rázatot a gyermekek iránti szexuális vonzódásra, és feltétlen tettle-

gességben megmutatkozó következményt sem fûz a szexuális

aberrációnak ehhez a formájához. Egyetlen ismert kutatás sem iga-

zolja, hogy a valóban „pedofil”, beteg személyek gyermekek iránti

szexuális vonzódását a képnézegetés felerõsítené – igaz, azt sem,

hogy redukálná. Bizonyos nézetek szerint a szexuális aberrációban

szenvedõk túlnyomó többsége vágyait éppen a képek nézegetésé-

ben éli ki, és nem „vált át” valóságos, fizikailag létezõ, hús-vér áldo-

zatokra.18 Ezek szerint a felvételek saját részre történõ megszerzése

vagy tartása nemhogy veszélyes, de egyenesen preventív hatású

lehet. Ha elfogadjuk, hogy a gyermekekre – legalábbis a hazai jog

által védett lelki fejlõdésre – önmagában a képek nézegetése nem

veszélyes, úgy a jogalkotó fölöslegesen rendelte büntetni a (hang-

súlyozom: saját részre történõ) megszerzést és birtoklást. Ebben a

18 Nincs garancia arra, hogy a nézegetés nem fejlõdik tettlegességgé, de
az sem bizonyított, hogy a nézegetés visszatartana az esetleges fizikai
megnyilvánulásoktól. Lásd Szelezsán Annamária: A gyermekek sérel-
mére elkövetett nemi erkölcs elleni bûncselekmény. Ügyészek Lapja,
2005/4., 21–31. o.
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felfogásban, csak akkor volna helye a megszerzés és a tartás pöna-

lizálásának, amennyiben a jogalkotó a nem létezõ gyermekrõl ké-

szült, illetve a gyermeknek tûnõ személyt ábrázoló képi és egyéb

(rajzi vagy pszeudo-) ábrázolásokat is a tiltott felvételek körébe von-

ta volna. Ennek hiányában a megszerzés és a tartás büntetendõvé

tételét az a jogalkotói vélelem alapozhatta meg, hogy aki birtokol

ilyen anyagot, az olykor-olykor meg is szokta azt nézni. (A bûncse-

lekmény csak szándékosan követhetõ el, tehát a véletlenszerû –

gondatlan – megszerzés vagy tartás nem büntetendõ.) Az elkövetõ

a képek megtekintésével közmorálellenes, épp ezért a társadalom-

ra veszélyes magatartást tanúsít, egyúttal növeli az ilyen anyagok

iránti keresletet.19

A képek megtekintése – még ha illegálisan elkészített és terjesz-

tett anyagról van is szó – csak akkor veszélyezteti az ábrázolt sze-

mély, illetõleg más, hasonló kvalitásokkal rendelkezõ gyermekkorú

fejlõdését, hogyha vélelmezzük a képeken látottak realizálását, illetve

azt, hogy a képnézegetés egyszer majd akár készítésben, továbbí-

tásban, kereskedelemben vagy egyéb népszerûsítõ magatartásban

kumulálódik. Még ha elfogadjuk is, hogy a felvételek nézegetése

gerjesztõleg hat a további kapcsolódó magatartások tanúsítására,

az absztrakt veszélyeztetõ magatartáshoz vezetõ cselekmény kor-

látozása akkor sem büntetõjogi szabályozás tárgya. A tartás és a

megszerzés magatartásának büntetendõsége csak azokra a valóban

beteg emberekre vonatkozik, akik saját használatra tartják a felvétele-

ket – anélkül, hogy azokat anyagi haszonszerzési céllal kínálnák,

vagy továbbadnák. A nem haszonszerzési célú átadás természete-

sen éppúgy leginkább a szexuális aberrációban szenvedõk (egy-

más közötti) magatartása, itt azonban a jogalkotó már alappal felté-

telezheti a népszerûsítési célzatot, amely egyre tágabb teret enged

19 A tiltott pornográfia iránti keresletet tápláló internetes szörfözõ ebben a
megközelítésben a prostitúció iránti keresletet „gerjesztõ” klienssel mu-
tat analógiát. A pornográf anyagot az interneten elhelyezõ pedig a futta-
tóval, aki a kínálat bõvítésével kielégíti a keresleti oldal igényeit. A tyúk
vagy a tojás elsõbbségének dilemmája továbbra sem bizonyított, min-
denesetre egymás nélkül nem létezhetnének.
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a súlyosabb elkövetési magatartások (mint a továbbítás, kereske-

dés, forgalomba hozatal, közzététel) elharapódzásának. Mindazonál-

tal, a büntetõjog alkalmazhat olyan eszközöket, amelyek prevenciós

hatása nem igazolt – mint amilyen a szabadságvesztés-büntetés,

vagy esetünkben a súlyosabb elkövetési magatartásokat vélelme-

zetten megelõzõ cselekmények szankcióval fenyegetése –, azon-

ban a büntetõjog még a prevenció égisze alatt sem korlátozhatja az

alkotmányos állampolgári jogokat. Helytelen és nem célravezetõ

stratégia, ha az állam polgárai magánéletét olyan emberijogsértõ

elõírásokkal kívánja korlátozni, mint a lelkiismereti szabadság meg-

szorítása. A közízlés és a morál büntetõjogi eszközökkel való for-

málása alkotmányosan aggályos és nem utolsósorban, lehetetlen.20

A törvényalkotó a 2002-ben hatályba lépõ új tényállást helyesen

bõvítette ki az internetes megjelenítés magatartásának büntetendõ-

vé tételével, azonban a tartás és a megszerzés magatartása fölös-

leges és bizonyos megközelítésben alkotmányellenes, illetõleg

csak a sértetti kör kibõvítésével lehetne elfogadható és átgondoltan

preventív.

Életkori határokÉletkori határokÉletkori határokÉletkori határok

Az utóbbi idõk általános, pozitív tendenciája, hogy a társadalom na-

gyobb toleranciát mutat a másság – így a származásbeli, életvitel-

beli vagy akár a szexuális másság – iránt. A szexualitás megítélésé-

nek átalakulása a törvényalkotásban is megmutatkozik.

A 2005. évi XCI. törvény liberálisan közelíti a meg a szexuális

magatartásokat, amennyiben megengedetté teszi a homoszexuális

fiatalok kapcsolatát. A 2005. szeptember 1-jén hatályba lépett jog-

20 Az alkotmányos aggályokat nem a tiltott pornográfiával kapcsolatban
gyakran emlegetett szólás- és véleményszabadság sérelmében látom,
hanem a lelkiismereti szabadságba való büntetõjogi beavatkozásban. A
szükségességi–arányossági teszt itt akképpen fogalmazódik meg, hogy
szükséges és célravezetõ-e a puszta birtoklásban kifejezõdõ egyéni lel-
kiismereti meggyõzõdésbe büntetõjogi eszközökkel beavatkozni, illetve
e beavatkozás nem okozza-e az említett alkotmányos alapjog aránytalan
sérelmét a büntetõjogi védelem céljához képest.
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szabály átalakította az erõszakos közösülés és a szemérem elleni

erõszak tényállásait. Míg korábban a 12 évesnél fiatalabbal, annak

beleegyezésével való közösülés vagy fajtalanság a tényállások leg-

súlyosabb alakzatát valósította meg, addig a módosítás értelmében

az életkoránál fogva védekezésre képtelennek számító, 12. életévét

be nem töltött személlyel való közösülés vagy fajtalanság már csak

az adott bûncselekmény alapesetét valósítja meg, ha az a passzív

alany beleegyezésével történik. A 12. életév be nem töltése csak

abban az esetben minõsít súlyosabban, ha a cselekmény kvalifikált

erõszakkal vagy fenyegetéssel párosul.21 Az Alkotmánybíróság már

ezt megelõzõen, 2002-ben felismerte és határozati formában ki-

mondta, hogy a szexuális irányultság az emberi méltóság lényegi

része, és ezért nincs alkotmányos alapja a homoszexuális szemé-

lyek emberi méltósága szexuális irányultság szerinti eltérõ kezelé-

sének. A 37/2002. (IX. 4.) AB határozat megsemmisítette a Btk. ter-

mészet elleni erõszakos fajtalanságra vonatkozó tényállását, amely

a 14 évnél idõsebb, de 18 évnél fiatalabb, azonos nemû személlyel

folytatott, konszenzuális nemi cselekményt büntette.

A jogalkotó tehát elismerte az azonos nemûek szexuális önren-

delkezési jogát, amely ezzel a heteroszexuálisok nemi önrendelke-

zési jogával egyenértékûvé vált.

A 14. életévét betöltött kiskorúval, annak beleegyezésével létesí-

tett szexuális kapcsolat nem büntetendõ. Legfeljebb kiskorú veszé-

lyeztetéséért felelhet az a felnõtt, aki gondozói-nevelõi-felügyelõi

pozícióját felhasználva például iskolakerülésre, rendszeres szexuá-

lis élet gyakorlására, azaz „züllött életmód folytatására” bírja rá a kis-

korút. Önmagában a szexuális kapcsolat konszenzuson alapuló lé-

tesítése nem képezi bûncselekmény tárgyát. 14 éven felüliek tehát

szabadon létesíthetnek szexuális kapcsolatot. A törvényalkotó kife-

jezésre juttatta, hogy a szexuális kapcsolat önmagában nem veszé-

lyezteti a kiskorú egészséges fejlõdését. A kiskorút ez a jog éppúgy

megilleti, mint a felnõtteket. A pornográf felvételek készítésénél azon-

21 2005. évi CXI. törvény a büntetõ törvénykönyv módosításáról, 5. §. Ha-
tályos 2005. szeptember 1-jétõl.
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ban más a helyzet: a 14. évét betöltött kiskorú, aki – a szexuális

együttlét alkalmával társáról vagy az aktusról – fotókat készít, elkö-

veti a bûncselekményt, még akkor is, hogyha abba a partnere be-

leegyezett. A tiltott pornográf felvétellel visszaélés tényállása „kisko-

rú” személyrõl beszél, tehát a korengedménnyel, a 16. életéve

betöltését követõen házasságra lépett személy nem lehet a bûn-

cselekmény passzív alanya, így õt megilleti a felvételkészítés joga

is. Természetesen, mivel a passzív alany polgári jogi értelemben

nagykorú, így az ilyen felvételek továbbítása, kínálása, átadása, ke-

reskedelme, közzététele is legális. Amennyiben ez a világhálón tör-

ténik, az eset értékelése nem ilyen egyszerû.

Az internet produkál egy, az online közeg kvalitásai által létreho-

zott jelenséget, amit egyszerûen csak „a 16 évesek dilemmájának”

nevezhetnénk. A házasságkötés útján nagykorúvá vált személyrõl

készült és internetes weboldalon közzétett képekhez általában nem

mellékelik egyben a büntetlenséget igazoló házasságlevelet is.

Amennyiben a képen szereplõk életkora laikus számára is világosan

láthatóan alacsonyabb 18-nál, és az ábrázolt személyek személy-

azonosságára nem derül fény, úgy a fotó letöltõjének, megszerzõjé-

nek, továbbítójának stb. felelõssége ugyanúgy megállapítható, mint

ha valóban gyermeket (nem pedig polgári jogi értelemben felnõttet)

ábrázolna a kép. Amennyiben a személyazonosság ismertté válik,

nincs bûncselekmény, erre azonban éppúgy nincs garancia, mint

ahogy arra sem, hogy a magas szoftvertechnológiával elõállított

montázsról észreveszik22, hogy ténylegesen nem valódi személy

szerepel a képen.

Meghatározott alkotmányos jogok, így például a választójog, a

szociális ellátás joga, az egyesülési és gyülekezési jog, csak bizo-

nyos életkor betöltésével gyakorolhatók. Ilyen a személyes önren-

delkezési jog is, amely a gyermek egészséges fejlõdését a szülõ, a

22 A montázsgyanús felvételt informatikai szakértõ vizsgálja, miután az
adathordozó elsõdleges tartalmi ellenõrzése során felismerték a képma-
nipuláció lehetõségét. Gyakorta azonban ez az elsõdleges vizsgálat
technikailag nem alkalmas arra, hogy észleljék, ha valamely felvétel nem
valóságos – hanem montírozott – szereplõt ábrázol.
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gondviselõ, a nevelõ felelõsségévé teszi. A gyermekvédelem kere-

tében megfogalmazást nyert egészséges fejlõdéshez való jog, va-

lamint az emberi méltósághoz való jog körébe tartozó személyes,

illetve szexuális önrendelkezési jog is életkorhoz kötött: az egész-

séges fejlõdés joga megelõzi a véleménynyilvánítás jogát, ameny-

nyiben a gyermek szabadon nem dönthet például úgy, hogy

megörökíti szexuális aktusát – még akkor sem, ha abba partnere

beleegyezik. További anomália, hogy az elkövetõnek a saját magá-

ról készített képe nem valósít meg bûncselekményt – ilyen esetben

a sértett és az elkövetõ személye megegyezik. Ellenben, ha az

ilyen, saját készítésû képet bárki megszerzi vagy magánál tartja, az-

zal kereskedik vagy forgalmazza, illetve bármilyen tilalmazott maga-

tartást ûz vele kapcsolatban, megvalósítja a bûncselekményt.

Az elõbbiek ismeretében megfogalmazódik a kérdés: mennyivel

elõbbre való – a kiskorúak esetében – a szexuális önrendelkezési

jog a szólás és véleménynyilvánítás szabadságánál? Mennyiben

veszélyesebb a társadalomra – illetve a sértett gyermekre nézve –

az, ha a kiskorú saját szexuális cselekményeit meg is örökíti, mint

ha csupán szexuális kapcsolatot létesít? Ha a társadalmi tolerancia

megengedi a szexualitást, akkor miért tilt bizonyos, hozzá tartozó,

belõle eredõ magatartásokat, illetve azokat miért csak bizonyos

életkorban tiltja?

Az internetes tiltott pornográfia speciális jellegeAz internetes tiltott pornográfia speciális jellegeAz internetes tiltott pornográfia speciális jellegeAz internetes tiltott pornográfia speciális jellege

A pornográfia fogalma, tartalma különbözõ lehet, az anyag megje-

lenésének helye (sajtó, tévé, videó, internet) szerint. Míg a hagyo-

mányos média meglehetõsen szûk körnek szól – gondoljunk példá-

ul a felnõtteknek szóló videokölcsönzõk kínálatára vagy a szexuális

töltetû képeket, írásokat tartalmazó folyóiratokra –, addig az inter-

neten minden megtalálható, ami egyébként csak egy szûk vevõkör

ízlésével találkozna. Az internet közkinccsé teszi azokat az extrém

tartalmakat is, amelyek korábban, az internet megjelenése elõtt

csak a társadalom egy bizonyos körének a figyelmét keltették fel,

csak ennek a célközönségnek szóltak. Mivel pedig mindenki által
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elérhetõvé válnak, ezek a szélsõséges ízlést tükrözõ anyagok las-

sanként elvesztik extremitásukat. Ebben áll az internet mint új mé-

dium elsöprõ közízlésformáló ereje. Az internet – minden elõnye

mellett – erkölcslazító hatalom (is).

Valójában azoknak a felvételeknek a „pornográf” jellege kérdé-

ses, amelyek csupán utalnak bizonyos mozzanatokban a gyerme-

kek szexuális kizsákmányolására. Így a meztelenség vagy az eroti-

kus ábrázolás „pornográf” jellege csak a felvételek környezetébõl

lesz eldönthetõ, illetve csak akkor tiltott pornográf, hogyha az illet-

lenség vagy a durva, támadó magatartás valamelyik eleme benne

felfedezhetõ. Így a környezet lesz a meghatározó az „illetlenség” és

a „durvaság” eldöntésében (objektív feltétel).

Egy gyermeket hiányos öltözetben vagy éppenséggel meztelenül

ábrázoló fotó önmagában még nem ad okot a gyanúra. Azonban, ha

a fotó olyan internetes weboldal vagy galéria része, amely hasonló

gyermekfotók tömkelegét tartalmazza, és a pornográf történeteket tar-

talmazó szöveges állomány a gyermekeket is bevonja az elbeszélés-

be, akkor a képek a tiltott pornográfia minõsítése alá eshetnek. Dacá-

ra annak, hogy a gyermekpornográfia szöveges megjelenése (és

képfelvételeken kívüli egyéb ábrázolása) nem büntetendõ, a gyer-

mekfotók ebben a kontextusban büntetõeljárás alapjául szolgálhat-

nak. Egy másik gyakori eset, a teljes gyermekpornográf oldalak letöl-

tésénél áll elõ, ilyenkor ugyanis a képek közé néhány ártalmatlan is

kerülhet: például gyermekeket meztelenül, de nem pózolva ábrázoló

képek, vagy olyan képek, amelyek a pornográf képsor elsõ egységei-

ként a sorozatban szereplõ gyermekeket felöltözve, vagy csupán hiá-

nyos öltözetben ábrázolják. Ezek a – pornográf anyagba „véletlenül

keveredõ” vagy sorozatok elsõ elemeiként megjelenõ – felvételek ön-

magukban nem irányulnának szexuális vágy felkeltésére, csak a ga-

léria vagy a sorozat többi elemével együttesen. Mivel azonban a ké-

szítõ/közzétevõ szándéka feltehetõleg e felvételekre is kiterjedõen, a

szexuális érdeklõdés felkeltésére irányult, így az önmagukban ártal-

matlan képek külön is kimerítik/kimeríthetik a pornográfia fogalmát.

A felvételek környezetének súlyozásával kapcsolatban létezik

egy másik elmélet is, mégpedig éppen a környezet ignorálását
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hangsúlyozó. E szerint, csak abban az esetben állapítható meg (til-

tott) pornográfia, ha az adott felvétel a környezetében található

egyéb képfelvételektõl és szöveges állománytól függetlenül is vise-

li a pornográfia jellemzõit. Ebben az értelmezésben a gyermek-

pornográf-felvételeket tartalmazó galéria egyes, nem kimondottan

pornográf beállítású és célzatú képei kiesnek a kategóriából, vala-

mint a gyermekpornográf-novellákkal tarkított weboldalon szereplõ,

egyébként „ártatlan” képek sem adnak okot a weboldal letiltására és

a büntetõeljárásra. A felvételek eme szoros megítélése mellett szól,

hogy ilyen módon elkerülhetõ a gyermekekrõl készült képek stig-

matizálása. A környezet ugyanis sokszor félrevezetõ lehet, illetõleg

a szubjektív, a tapasztalati, ha úgy tetszik, elõítéletes szemléletbõl

fakadó hibákat erõsítheti föl. Kontinentális jogunk az általánosra,

nem pedig az egyedi esetre vonatkozik, ennél fogva valamely cse-

lekmény, tárgy, esemény akkor képezheti büntetõeljárás alapját, ha

önmagában hordozza a törvény által megkívánt elemeket, önmagá-

ban megfelel a törvényi tényállásban leírt feltételeknek.

A pedofília büntethetõségének kérdéseA pedofília büntethetõségének kérdéseA pedofília büntethetõségének kérdéseA pedofília büntethetõségének kérdése

A vizsgálati anyagba került elkövetõk alig egyharmada keresett ki-

fejezetten szexuális kielégülést. A pszichológus és az elmeorvos

szakértõ közülük egy esetben állapított meg szexuális aberrációt.

Értelmezésemben a társadalomra legveszélyesebb a szexuális

aberrációban szenvedõk rétege, akiket nem a könnyû pénzszerzés,

nem is az ismertté válás reménye mozgat, és a jelenség iránti kí-

váncsiság kifejezésén is túl vannak már. E nagyon szûk, valódi pe-

dofil hajlamú elkövetõi réteggel kapcsolatban merülhet fel a bünte-

tendõség és/vagy kezelendõség dilemmája.

A kutatások azt mutatják, hogy a szexuális aberrációban szen-

vedõ elkövetõk száma igen alacsony – vagy legalábbis, a pedofil

személyek rejtõzködõ magatartása, illetve az áldozatok szégyenér-

zete miatt az ilyen személyek ritkán kerülnek az igazságszolgáltatás

látókörébe. A szexuális zavarokkal küzdõ elkövetõk szûk rétegével

azonban mégis külön kell foglalkoznunk, mert a jelenség értelmezé-
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se a pszichológiai gyakorlatban nem egységes, továbbá büntetõ

anyagi, végrehajtási jogi és nyomozástaktikai kérdéseket is maga

után von.

A pedofília büntethetõségének kérdése a kóros elmeállapotú –

éppen ezért gyógykezelést, speciális ellátást igénylõ – elkövetõk

esetében merül fel. Amennyiben ténylegesen pszichikai elváltozás-

ról, netán egyenesen betegségrõl van szó, akkor az elkövetõt kezel-

ni kell, nem pedig börtönbe zárni. De mennyiben bizonyos az or-

vostudomány a pedofília (gyógyítható-gyógyítandó) betegség

mivoltában, illetõleg mennyiben képezi a jogalkalmazó felelõsségét

a „beteg” emberrel szemben az egészségesekkel azonos, differen-

ciálatlan szankció alkalmazása?

A pszichológia szerint a pedofília a szexuális zavarok egy fajtá-

ja. Mint szexuális zavar a parafíliák közé sorolható, azaz egyfajta

rendszeresen visszatérõ, erõteljes szexuális sürgetés, fantázia

vagy viselkedésforma, amely a társadalom által nem elfogadott tár-

gyakhoz vagy helyzetekhez kapcsolódik. A „pedofíl” szó görög ere-

detû, jelentése gyermekszeretõ. A pedofil emberek serdülõkorukat

még el nem ért, általában 13 évesnél fiatalabb gyermekek nézege-

tésétõl, érintésétõl vagy különféle szexuális cselekményekre bírá-

sától kerülnek szexuális izgalomba. A szakirodalom különbséget

tesz exkluzív típusú, azaz csak gyermekek iránt vonzódó, és non-

exkluzív, azaz felnõttek iránt is vonzódó pedofília között.23

A szexuális aberráció olyan kérdés, amelynek eldöntése klinikai

pszichológusi hatáskörbe tartozik. A kóros szexuális irányultság ér-

tékelésére nem kerül sor a büntetõeljárásban, eldöntését mégis

sztereotip kérdésként teszik fel a szakértõnek. A szakértõ vélemé-

nye – mivel nem differenciálja az elkövetõvel szemben kiszabható

és végrehajtható szankciókat – nem releváns, de megjegyzem, nem

is megbízható, tekintve, hogy a vizsgált esetekben megközelítõleg

hasonló elkövetõi magatartásokból – a veszélyességet tekintve – lé-

nyegileg különbözõ véleményt építettek föl a szakértõk. Például az

23 Ronald J. Comer: A lélek betegségei. Pszichopatológia. Osiris Kiadó, Bu-
dapest, 2003, 425., 449. o.
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a körülmény, hogy az elkövetõ eddig csak egy bizonyos gyermek-

kel létesített szexuális kapcsolatot, az egyik szakértõ véleményében

a nemi identitás zavarára nem engedett következtetni, hiszen „a sér-

tett gyermekkel szembeni szexuális töltetû magatartás egyedi, elszi-

getelt eset, […] a vizsgált személynek voltak korábban felnõtt nõkkel

folytatott szexuális kapcsolatai, […] [ezzel] bizonyította, hogy képes

egészséges szexuális kapcsolatok kialakítására. Környezetére nem

veszélyes.” (Pszichológiai szakvélemény, részlet.) Egy másik szakér-

tõ viszont ugyanezen magatartást egyértelmûen kórosnak és veszé-

lyesnek tekintette, mondván, a vizsgált személy cselekményét ké-

sõbb, más gyermekekkel szemben megismételheti.

A szexuális parafíliák – amilyen a pedofília is – definíciói inkább

a mindenkor érvényes társadalmi normákon alapulnak, mintsem

egyértelmû orvosi kritériumrendszeren. A pszichológia és az orvos-

tudomány általános álláspontja szerint a parafíliás viselkedésmódok

– amennyiben nem sértenek másokat – nem tekinthetõk betegség-

nek.24 Ebbõl az következik, hogy ha viszont a parafíliás viselkedés

valamely büntetõjogilag értékelendõ cselekményt valósít meg, úgy

ezt a tényt igenis számításba kell (kellene) venni a büntetés kisza-

básánál, de legalább a végrehajtásánál. Tehát, a pedofília éppen

büntetõjogi vonatkozásában betegség – igaz, ezt nem a joggyakor-

lat, hanem csak az orvostudomány állítja.

A büntetõjogi gyakorlat szerint a klasszikus pedofília – amennyi-

ben nem társul más kóros elváltozással – nem tekinthetõ a kóros

elmeállapot folyományának, és a pedofil elkövetõre a büntetés-vég-

rehajtási jog sem tartalmaz semmiféle (például az elhelyezéssel, a

pszichológiai, pszichiátriai kezeléssel kapcsolatos) speciális sza-

bályt. Ugyanakkor felmerülhet a kérdés: ha a büntetés-végrehajtás

során a kezelés feltételei adottak lennének, vajon milyen ered-

ményre számíthatnánk? Változtatna-e valamit az elkövetõ késõbbi,

gyermekekkel szembeni magatartásán a rendszeres és szisztema-

tikus kezelés? Egyáltalán: milyen kezelést tenne lehetõvé a kisza-

24 James Henderson Brown – Paul Henteleff – Samia Barakat – Cheryl June
Rowe: Is it normal for terminally ill patients to desire death? American
Journal of Psychiatry, vol. 143., no. 2., February 1986, pp. 208–211.
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bott büntetés, és milyen kezelés lenne megfelelõ? Létezik-e ideális

megoldás az – immár kimondottan – betegség generálta magatar-

tás kezelésére? Az elõbb megfogalmazott kérdések természetesen

csak teoretikus jellegûek, mivel – ha ténylegesen betegségrõl van

szó – a pedofil személynek ugyanúgy joga van – a szabadságvesz-

tés alatti vagy attól független – gyógykezelésre, mint az autoag-

resszív jeleket mutató, a társaira veszélyt jelentõ, vagy akár a beil-

leszkedési zavarokkal küzdõ fogvatartottnak.

A pedofília elõbbiekben tisztázott fogalmából három kérdés kö-

vetkezik: 1) Ha a pedofília szexuális zavar, akkor miért nem kezeljük

a szabadságelvonás-büntetés mellett – vagy helyett? 2) Ha az exk-

luzív és a nonexkluzív fajtája is veszélyt jelent a gyermekekre, ak-

kor miért szerepel a pedofília egyes szakvéleményekben társada-

lomra veszélyes, másokban viszont ártalmatlan magatartásként? 3)

Ha a pedofil elkövetõre vonatkozóan sem a büntetõjog, sem a bün-

tetés-végrehajtási jog nem tartalmaz speciális szabályokat, akkor

miért szerepel mégis a szexuális aberráció meglétének szakértõi

vizsgálata a büntetõeljárásban?

Nyilvánvaló, hogy az egyes eseteket önállóan, jellegzetességei-

ket figyelembe véve kell értelmezni, azonban az egységes értelme-

zési kritériumok kidolgozása is elengedhetetlen megbízhatóan egy-

séges pszichológiai kórisme felállításához. A tudomány máig nem

dolgozott ki sikeres kezelési módszert a pedofil betegek számára

(mindenesetre nem igazolt a módszerek hatékonysága)25, más kér-

dés azonban, hogy valamiféle szexuálpszichológiai kezelést bizto-

sítani kellene azok számára, akik szexuális kielégülési céllal követik el

a bûncselekményt – és itt nem csak a kóros elmeállapotú elköve-

tõkrõl van szó. Az egységes szempontokon alapuló szakértõi vizs-

gálatot megfelelõ – büntetõjogi, illetve büntetés-végrehajtási – vá-

laszlépésnek kellene követnie, amivel elejét lehetne venni a

szexuális indítékú bûnelkövetés megismétlésének.

25 A pedofília fogalmáról és büntetõjogi értelmezésérõl lásd Szelezsán An-
namária: i. m.
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Záró gondolatokZáró gondolatokZáró gondolatokZáró gondolatok

Az interneten megjelenõ illegális tartalmak sorában nagyságrendjét

és veszélyességét tekintve elsõ helyen említendõ a tiltott pornográ-

fia, amely az ábrázolt és a szemlélõ személye vonatkozásában is

éppúgy ártalmas lehet. Az internetes pornográfia általában nem fel-

tételez közvetlen kapcsolatot a tettes és a sértett között, a könnyû

és gyors elterjedés azonban hozzájárulhat a jelenség híveinek gya-

rapodásához – mind számbeli, mind anyagi értelemben –, a keres-

let növeléséhez, és ezáltal az emberi jogok szélesebb körû sérelmét

okozhatja. Az internetes elkövetés terjedése ugyanakkor a jogalkal-

mazással szemben újszerû, sokrétû feladatokat támaszt – elsõsor-

ban a bûncselekmény felderítésével, a bizonyítékszerzéssel és

nem utolsósorban a pornográf jelleg meghatározásával kapcsolat-

ban. A felvételek stigmatizálása és a lelkiismereti szabadság ész-

szerûtlen korlátozása jogbizonytalansághoz és az alkotmányos

alapjogok csorbulásához vezethet, miközben azért nem árt a jelen-

leginél nagyobb erõfeszítéseket tenni gyermekeink biztonsága és a

bûnözés visszaszorítása, netán megelõzése érdekében.
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Antal Szilvia – Vig Dávid*

A fiatalkorú fogvatartottakkal való
bánásmód empirikus vizsgálata

A büntetés-végrehajtás helyzetérõl sokféle véleményt hallani. Van, aki sze-

rint tûrhetetlen, embertelen állapotok uralkodnak a börtönökben, mások

szerint túl jó körülmények között töltik mindennapjaikat a fogvatartottak.

Az Országos Kriminológiai Intézet kutatásában objektíven próbálta a kér-

dést megközelíteni, és a nemzetközi dokumentumok bázisára építve vizs-

gálta a hazai helyzetet a fiatalkorú férfiak büntetés-végrehajtási intézetei-

ben (az alábbi témakörökben: fogadás, besorolás, elosztás, nyilvántartás,

orvosi és pszichológiai vizsgálat, munka, oktatás, szabadidõ eltöltése, kap-

csolattartás, lelkiismereti és vallásszabadság, fegyelmi büntetések, sze-

mélyzethez való viszony, felkészülés a szabadulásra). A tanulmány a ku-

tatás teljes folyamát nem képes felölelni, a kialakított kérdõívre érkezett

válaszok feldolgozását, az intézetek alkalmazottainak véleményét, illetve

a leszûrt tapasztalatokat azonban – ha sûrítve is, de – tartalmazza.

A 2005-ben lefolytatott empirikus felméréssel a fiatalkorú fogvatar-

tottakkal való bánásmódra vonatkozó nemzetközi dokumentumok

érvényesülését vizsgáltuk két intézetben: a Fiatalkorúak Tököli Bün-

tetés-végrehajtási Intézetében, illetve a Fiatalkorúak Regionális Bünte-

tés-végrehajtási Intézetében, Szirmabesenyõn. Vizsgálódásaink nem

kizárólag a Magyar Köztársaságban törvényben kihirdetett egyez-

ményekre terjedtek ki, így olyan dokumentumok rendelkezéseit is

beépítettük a kutatási kérdõívbe, amelyeket a hatályos joganyag

nem tartalmaz, viszont kifejezésre juttatják a nemzetközi szerveze-

tek elvárásait.
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* Vig Dávid az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának harmadéves és a
Corvinus Egyetem elsõéves hallgatója.



A kutatásban használt kérdõív 112 kérdést tartalmazott, és a fe-

jezetek beosztása az Európai Börtönszabályok tematikáját követte.

A feltett kérdéseket – a legtöbb esetben – úgynevezett zárt kérdés-

ként fogalmaztuk meg, és ügyeltünk arra, hogy a lehetõ legszéle-

sebb módon behatároljuk az adható válaszok körét is.1 A kérdõív

felvétele elõtt felhívtuk a megkérdezettek figyelmét arra, hogy egyik

kérdésre sem kötelezõ válaszolniuk, és arra, hogy a kérdõív ano-

nim. A joghallgató kérdezõbiztosokat arra kértük, hogy mindent írja-

nak le, amit a fogvatartottak a kérdõívre válaszoláskor mondtak.

Azoknál a kérdéseknél, ahol valamilyen fogalom fordult elõ, a kér-

dõívben is szerepelt a fogalom magyarázata, és arra kértük a

kérdezõbiztosokat, hogy a meghatározásokat is olvassák fel, illetve

szükség esetén magyarázzák is el. 

Tökölön összesen 116, míg Szirmabesenyõn 52 kérdõívet töltöttek

ki a fogvatartottak. Tökölön a megkérdezettek valamivel több mint

egyharmada (52 fõ) még elõzetesben van, míg Szirmabesenyõn ez

az arány a megkérdezettek kétharmadához (35 fõ) közelít. Az, hogy

Szirmabesenyõn mi az átlagosnál magasabb arányt kaptunk az elõ-

zetesekre, feltehetõen annak is köszönhetõ, hogy csak egyszer tud-

tunk odautazni, és kérdõívet kitölteni, s több fiatal – akik már jogerõs

büntetésüket töltik – dolgozott, vagy iskolában volt, s csak a zárkájuk-

ban tartózkodó elõzetesben lévõ fogvatartottak értek rá.

Az empirikus kutatás és az eredmények feldolgozása után a tö-

köli büntetés-végrehajtási intézet parancsnokával, egy nevelõjével

és a pszichológussal vettünk fel mélyinterjút, mivel úgy gondoltuk,

nem hagyatkozhatunk kizárólag a fogvatartotti beszámolókra a vég-

sõ konklúziónk megállapításakor. Az általuk mondottakat beleszõt-

tük a kérdõívek elemzésébe.

A hazai és a nemzetközi2 dokumentumok feldolgozása alapján

a következõ csoportba rendeztük az elítélteket megilletõ jogokat: 

1 A kérdezõknek elmondtuk, hogy minden esetben olvassák fel a kérdé-
seket és az opcionális válaszokat is.

2 A dokumentumok felsorolását lásd az irodalomjegyzékben.
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Általánosságban megfogalmazható jogok:

1. Az élethez és emberi méltósághoz való jog.

2. Az ártatlanság vélelme.

3. Diszkrimináció tilalma.

4. Gondolat-, lelkiismereti és vallásszabadság.

5. A büntetés célja a nevelés.

6. Törvényességi felügyelet, bizottsági látogatások.

Speciális jogok:

– Befogadás és nyilvántartás.

– Elosztás és besorolás.

– Elszállásolás.

– Személyes higiénia.

– A ruházat és az ágy.

– Étkeztetés.

– Egészségügyi ellátás.

– Fegyelmezés és büntetés.

– Információszerzés és panasztétel.

– A kapcsolattartás joga.

– A lelkiismereti gondozás.

– Szállítás.

– Munka, oktatás.

– Testnevelés, sport, mozgás.

– A szabad levegõn való tartózkodás.

– A szabadulás elõkészítése.

– Az elõzetesen fogva tartottakra vonatkozó speciális szabályok.

A vizsgált minta általános jellemzõiA vizsgált minta általános jellemzõiA vizsgált minta általános jellemzõiA vizsgált minta általános jellemzõi

A tököli büntetés-végrehajtási intézetben 116, Szirmabesenyõn 52

fogvatartott fiatalkorúval vettünk fel kérdõívet, a teljes minta tehát

összesen 168 személyt jelent. Tökölön a megkérdezettek valamivel

több mint egyharmada (52 fõ) még elõzetes letartóztatásban volt a

felmérés idején, míg Szirmabesenyõn ez az arány a megkérdezet-

tek kétharmadához (35 fõ) közelített (1. számú ábra).



A fogvatartottak életkori megoszlásukat tekintve 15 és 22 év között

vannak (2. számú ábra). A büntethetõség alsó határa 14 év, de a tet-

tes elfogásáig, esetleg a jogerõs ítélet meghozataláig általában

hosszú idõ szükséges. Ezért van az, hogy egyik intézetben sincs

olyan fiatal, aki nem töltötte még be a 15. életévét. A felsõ korhatár

a fiatalkorúak büntetés-végrehajtási intézetében elméletileg 18 év,

azonban van lehetõség arra, hogy – amennyiben az a fiatal felnõtt

fejlõdését szolgálja – legfeljebb 21 éves koráig maradhasson a fiatal-

korúak között. Ha 21 éves koráig nem tölti le a fiatalkorú fogvatartott

a büntetését, akkor „az intézet legalább harminc nappal azelõtt [ti.: a
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21. életév betöltése elõtt] elõterjesztést tesz a bv. bírónak az új vég-

rehajtási fokozat megállapítására” [6/1996. (VII. 12.) IM rendelet 217. §].

Az elkövetett cselekmények tekintetében a vagyon elleni bûn-

cselekmények abszolút dominanciája figyelhetõ meg: 74,4%-os volt

az arányuk az összes elkövetésen belül, míg a második leggyak-

rabban elõforduló élet elleni cselekmények elkövetõi is csak 11,3%-

kal szerepeltek a mintában. A vagyon elleni bûncselekményeken

belül leggyakrabban lopást, betöréses lopást, rablást, ritkábban

csalást követtek el a vizsgált fiatalkorúak.

Az általunk megkérdezett fogvatartottak több mint 95%-a magyar

anyanyelvûnek vallotta magát. Többször szembesültünk azzal a

helyzettel, hogy egy roma fiatal nem tudta pontosan megmondani,

oláh, beás vagy magyar cigány-e.

Befogadás, besorolás, elosztásBefogadás, besorolás, elosztásBefogadás, besorolás, elosztásBefogadás, besorolás, elosztás

A fogvatartottakat érintõ eljárásról való tájékoztatás az esetek 86,3%-

ában írásban történt, az intézmény fegyelmi szabályait 91,6%-ban kap-

ták meg írásban3, 76,9%-os volt az információszerzés engedélyezett

módjairól való tájékoztatás esetében az írásbeliség, míg az egyéb

jogoknál és kötelezettségeknél ez az arány 83%-os. Ahol nem kap-

tak a fogvatartottak írásbeli tájékoztatást, a legtöbbször szóban ér-

tesültek jogaikról, kötelezettségeikrõl.

A besorolással és elosztással kapcsolatos kérdéseknél arra vol-

tunk kíváncsiak, mennyire szeparálják egymástól az elsõ bûnténye-

seket és a visszaesõket, a jogerõsen elítélteket és az elõzetesben

lévõket, illetve a különbözõ típusú bûncselekményt elkövetõket. A

vizsgálat adatai szerint 37 olyan eset volt, ahol a zárkatársak egyi-

ke élet elleni, míg a többi például vagyon elleni bûncselekményt kö-

vetett el. Meg kell jegyeznünk, hogy a 37 eset között átfedések is

elõfordulhattak, hiszen ugyanabból a zárkából többen is részt ve-

hettek a kérdõív kitöltésében. 

3 Tökölön az intézeti szabályzat 27 nyelvre lefordítva áll készen a fog-
vatartottak érkezésekor.



A parancsnokkal lefolytatott beszélgetéseink nyomán kiderült,

hogy a legszigorúbban elkülönítik egymástól az elõzetesben lévõket

a jogerõs büntetésüket töltõ fogvatartottaktól. Ahol találkozhatnak, az

az intézet által biztosított különbözõ foglalkozások köre, illetve bizo-

nyos – szûk – körben a munkahelyen. Az általunk feldolgozott ese-

tek majdnem 70%-ában a fogvatartottaknak jogerõsen elítélt zárka-

társai vannak. Akiknek nem jogerõsek a zárkatársai, maguk sem

jogerõs büntetésüket töltik. A megkérdezett fiatalkorúak 69,5%-a el-

sõ bûntényes (ami fiatal korukra tekintettel nem meglepõ), 16%-uk

többszörös, míg 13,6%-uk különös visszaesõ. Az eredményeket tor-

zíthatja, hogy a fiatalok – törekvéseink ellenére – gyakran nem is-

merték a fogalmak közötti különbségeket.

A fogva tartás körülményeiA fogva tartás körülményeiA fogva tartás körülményeiA fogva tartás körülményei

A fogva tartás körülményeivel kapcsolatos kérdések elsõsorban a

körlet állapotára és a megkérdezettek személyi higiéniájára vonat-

koztak. Az intézetek közötti szállítás körülményeivel kapcsolatos

kérdésnél a megkérdezettek majdnem 70%-a megfelelõnek tartotta

a szállítás körülményeit. Akik nem, azok a rabomobil koszosságá-

ra, bûzére, illetve arra panaszkodtak, hogy indokolatlanul szorosan

bilincselték meg õket, túlzsúfolták a jármûvet, vagy a szükségesnél

hosszabb ideig tartották õket az autóban.

Mindkét intézményben megfelelõek a zárkákra vonatkozó elõírá-

sok a természetes fényre, és a mesterséges világításra vonatkozó-

an. Minden fogvatartottnak van saját ágya, az ágyon pedig saját

matraca, szivacsa, pokróca, párnája és huzata. Többen, körülbelül

tízen jelezték, hogy az intézettõl kapott „zöld” pokróctól kaptak el

valamilyen bõrbetegséget (rüh, kiütés, lapostetû).

A mellékhelyiség a zárkákban található mindkét vizsgált intéz-

ményben, de a vécéhasználathoz kapcsolódó visszaélésekrõl szóló

jelzéssel nem találkoztunk a felmérés során. A megkérdezettek na-

gyobb hányada szerint a felügyelõk éjszakánként Szirmabesenyõn

negyed-, Tökölön félóránként ellenõrzik a zárkákat. A tököli válasz-

adók majdnem fele szerint azonban két óránál ritkábban vagy sosem

ellenõriznek.
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„A fiatalkorú elítéltek részére – amennyiben annak feltételei biztosí-

tottak – naponta lehetõvé kell tenni a meleg vizes fürdést (zuhanyo-

zást)” – mondja ki a 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet 210/A §-a. Az egyik in-

tézet tudja biztosítani fogvatartottai számára azt, hogy naponta meleg

vízzel is tusolhassanak, míg a másik helyen ez csak a dolgozó fiata-

lok privilégiuma, a nem dolgozók eddig kedd–csütörtök–szombat

napokon tudtak meleg vízzel mosakodni, de anyagi okok miatt a lehe-

tõségek száma kettõre csökkent. Noha a financiális problémák megol-

dására kidolgozott kényszerintézkedések bevezetésének szükséges-

ségét elfogadjuk, azt azonban fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy

véleményünk szerint a fiatalkorúak esetében különösen nagy szükség

lenne a személyi higiénia napi gyakorlattá tételére.

Az intézet által biztosított tisztálkodási szerekkel mennyiségileg és

minõségileg is elégedettek aránya Szirmabesenyõn 38%, akik pedig

csak minõségi kifogást támasztanak, 36%. (Azaz a mennyiséggel a

fogvatartottak majdnem háromnegyede elégedett. A juttatandó

tisztálkodószerek kvótáját rendelet határozza meg.4) A megkérdezet-

tek 24%-a minõségi és mennyiségi kifogással is élt. Tökölön szintén

a többség (40%) mind minõségileg, mind mennyiségileg elfogadható-

nak tartja az intézet által biztosított tisztálkodószereket. Itt azonban

már sokan voltak olyanok is (29 fõ; 30%), akik sem a minõségi, sem

a mennyiségi jellemzõket nem tartották megfelelõnek. Ebben az in-

tézetben is azok a fogvatartottak voltak többen, akiket inkább a

tisztálkodószerek minõsége zavart5, nem pedig a mennyisége.

A zárkákat, a körletet, a mellékhelyiségeket és az adminisztráci-

ós helyiségeket (mint például a nevelõi irodát) mindkét helyen a fog-

vatartottak takarítják, ahogy ezt a büntetés-végrehajtási (bv.) kódex

szabályai is lehetõvé teszik: „Az elítélt köteles a büntetés-végrehaj-

tási intézet tisztán tartását és ellátását szolgáló munkában díjazás

4 A 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet értelmében négy tekercs vécépapír, négy
darab borotvapenge, egy borotvakrém, egy pamacs, 2 dl sampon/2 hét,
egy szappan, egy fogkrém és egy fogkefe jár egy fogvatartottnak egy hó-
napban. Míg a saját szükségletû mosáshoz a mosószert magának kell
megvennie.

5 A kifogások között szerepelt: „büdös”, ócska a minõsége”, „nem viszi le
a koszt”. 



nélkül, alkalomszerûen […] részt venni” [1979. évi 11. tvr. 33. § (1) bek.

e) pont]. Az ágynemûket és a formaruhákat az intézet mosodájában

mossák, az alsónemûket azonban mindenki saját maga tartja

tisztán.6 Tökölön az ágynemût – szintén a megkérdezetti válaszok-

ra hagyatkozva – kéthetente, Szirmabesenyõn 2-4 hetente mossák.

„Az elítéltet az évszaknak megfelelõ formaruhával, alsóruhával és

lábbelivel kell ellátni. […] A formaruha nem lehet megalázó vagy leala-

csonyító” [1979. évi 11. tvr. 148. § (1), (3) bek.]. A kérdésre válaszolók

csupán fele nem tartja megalázónak azt a ruhát, amit az intézet biz-

tosít a számára, 45,3% szerint viszont az. Az indokok között többek

között a ruha divatosságával, anyagával, színével, formaruha jellegé-

vel kapcsolatos kifogások érkeztek. Az elõzetesben lévõ fiatalok nem

kötelesek formaruhát viselni, illetve „...az intézetben a saját ruháját vi-

selheti, az évszaknak megfelelõ ruházatból és lábbelibõl egy váltásra

valót folyamatosan magánál tarthat” [1979. évi 11. tvr. 250. § (1) bek.].

Az étel mennyiségével is fele-fele arányban elégedettek a megkér-

dezettek (bár kaptunk olyan válaszokat is, hogy „a kaja mennyisége

arra elég, hogy ne haljunk éhen”).7 A gyümölcs mennyiségét azonban

mindkét intézetben kevésnek tartják. Szirmabesenyõn az 52 megkér-

dezett közül senki nem válaszolt úgy, hogy naponta kap gyümölcsöt

(Tökölön is csak ketten a 116-ból). Szirmabesenyõn egyharmad–egy-

harmad arányban vallják, hogy hetente többször, vagy legalább heti

egyszer ehetnek gyümölcsöt, míg Tökölön ez az arány 17, illetve 34%.

Orvosi ellátásOrvosi ellátásOrvosi ellátásOrvosi ellátás

A válaszok alapján a befogadás utáni orvosi vizsgálatra a megkér-

dezettek majdnem felénél azonnal sor került, másik negyedüknél a

befogadást követõ egy-két órán belül, illetve azon a napon megtör-

tént. A személyzet tájékoztatása szerint az ápolói befogadás mindig

rögtön zajlik, míg a részletes orvosi befogadásra 24 órán belül kerül

6 84%-ban naponta vesznek fel tiszta alsónemût a fogvatartottak saját be-
vallásuk szerint.

7 A fiatalkorúakra vonatkozó egy napra esõ élelmezési normát a 6/1996.
(VII. 12.) IM rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.
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sor. Az állandó orvosi ügyeletrõl a fogvatartottak legtöbbje tud. Az

ehhez kapcsolódó jogi elõírásokat a 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet 20.

§-a tartalmazza.8 Fogorvosi problémáikkal is bármikor tudnak szak-

emberhez fordulni a fogvatartottak, s errõl a jogukról is megfelelõen

tájékozottak. Tudják, hogy fel kell iratkozniuk egy listára, s másnap

megvizsgálja õket a fogorvos. A fogorvosi gyógyítás a társadalom-

biztosítási szabályoknak megfelelõen zajlik, ugyanazokat az ellátá-

sokat kaphatják meg ingyen a betegek. Lehetõségük van arra is,

hogy saját költségen más/jobb szolgáltatást vegyenek igénybe.

A megkérdezettek 57,3%-a mondta azt, hogy volt már beteg az

intézeti tartózkodása alatt. A betegségek közül leggyakrabban a

megfázás és a láz fordult elõ. Tökölön a betegségek sorrendjét ta-

pasztalataik alapján a következõképp állították fel: Elsõ helyen a tö-

réses sérülések állnak – a fiatalkorúak életkori sajátosságaiból kifo-

lyólag. Hasonló okok miatt nagyon sok a pszichésen sérült beteg

(hetente körülbelül 15 fiatalt kell hogy megvizsgáljon az Igazságügyi

Megfigyelõ és Elmegyógyító Intézet [IMEI] szakorvosa az intézet fa-

lain belül), illetve befolyásolja a betegként való jelentkezést a nõvér

személye is. Arra a kérdésre, hogy meggyógyította-e betegségüket

az orvos, 52%-ban igennel válaszoltak, s 36,9%-ban válaszolták azt,

hogy a betegségüknek megfelelõ élelmet is megkapták.

Az összesített adatok alapján 28,6%-ban válaszolták azt a fog-

vatartottak, hogy miután jelezték a nevelõnek vagy a felügyelõnek,

hogy betegek, csak másnap látta õket orvos. 27,5% volt azoknak az

aránya, akiket azonnal megvizsgáltak, 17,6%-ban válaszolták azt,

hogy több mint egy napot kellett várniuk a vizsgálatig, de többen vol-

tak olyanok is, akik nem jelezték problémájukat a szakembereknek.

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy kerültek-e már kórházba meg-

kérdezettjeink falcolás9 miatt. 90%fölött volt azok aránya, akik nem

falcoltak még, és tapasztalataink szerint a kérdést magát is hol sér-

8 „Az intézetbe befogadott elítéltet a közösségbe elhelyezés elõtt egész-
ségügyi szempontból meg kell vizsgálni.”

9 A falcolás egy olyan fajtája az önkárosításnak, amikor a fogvatartott ön-
gyilkosságot színlel (látszólag felvágja az ereit), a valódi célja azonban az,
hogy felhívja magára a figyelmet (csak felületi hámsérüléseket szenved).



tõnek, hol ostobának találták. Néhányan megsértõdve, mások elné-

zõ mosollyal válaszolták szinte egyöntetûen azt, hogy õk ilyen

módszerekkel nem élnek. A szakemberekkel történt beszélgetésbõl

az is kiderült, hogy megvan az a néhány személy, aki erre alkatá-

nál, jelleménél, pszichés tulajdonságainál fogva hajlamos (a mi

vizsgálatunk szerint arányuk 8,7%), õk divathullámszerûen havi há-

rom-négy alkalommal falcolnak, de jellemzõen náluk sem öngyil-

kossági szándékot kell a háttérben keresni, hanem csak így akarják

magukra felhívni a figyelmet.

Fegyelmi büntetésFegyelmi büntetésFegyelmi büntetésFegyelmi büntetés

A testi fenyítések jelentik talán a leginkább kézzelfogható jogsérel-

met a fogvatartottak számára. Azok a helyzetek, amelyekben testi

fenyítés alkalmazására kerül sor, a mindennapi súrlódások során

jönnek létre. Ez jelenik meg a válaszadók kiemelkedõ aktivitásában

a téma kapcsán. Az elõbbiek is azt magyarázzák, hogy a fogvatar-

tottak és a személyzet válaszai e kérdésekben a leginkább ellent-

mondók. A kérdésfeltevések során azonban több hibát is elkövet-

tünk: a kérdõívnek ebben a részében sikerültek legkevésbé a

fogalmi elhatárolások, és itt éreztük a legnagyobb hátrányát annak,

hogy egyetemista kérdezõbiztosok vették fel a kérdõíveket. Sok

kérdésre – az általános aktivitás ellenére – csak kevés értékelhetõ

válasz érkezett. Ezért itt csak néhány megállapításra szorítkozunk,

de úgy véljük, hogy a kérdés megalapozottabb vizsgálatát el kelle-

ne végezni. 

1. A teljes mintában a válaszadók 48,5%-a állította, hogy volt már valaha

fogdán. Szirmabesenyõn a fogdára került megkérdezettek 55,5%-a

mondta azt, hogy nem látta õt orvos, mialatt a magánelzárásban volt,

és csupán 44,5% nyilatkozott úgy, hogy egyáltalán találkozott orvossal

a fogdán töltött idõ alatt. Tökölön a fogvatartottak 37,5%-a emlékszik

úgy, hogy látta õt orvos a magánelzárásban. Meg kell azonban azt is

jegyeznünk, hogy a kapott adatokat nem vetettük össze a büntetés-

végrehajtási intézetben rendelkezésre álló dokumentumokkal, ezek te-

hát kizárólag a válaszadók által adott információkat tartalmazzák.
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2. Sok esetben gondot jelent a felügyelõk viselkedése. A megkérdezettek

szerint gyakori „viccelõdési” forma, hogy a felügyelõk heccelik az elítél-

teket, provokálják egymást, majd a felügyelõk „bokszolnak”. Egy másik

– többször felbukkanó – történet szerint hetente több alkalommal jelen-

nek meg éjjel úgynevezett kutyás kommandósok a körleteken abból a

célból, hogy az elítélteket megalázzák. A fiúkat a zárkából kirángatják a

folyosóra, ruháikat, személyes használati tárgyaikat széttúrják, a földre

ledobálják. Ha valaki ellenállást tanúsít, azt megverik, illetve a kutyákat

rájuk engedik, hiszen azok gyakran szájkosár nélkül kerülnek a körletre.

A személyzet és a fogvatartottak között lehetséges konfliktusok elkerülé-

se érdekében szükség lenne a személyzet jogismeretét bõvíteni, felhívni

figyelmét az alapjogokra. Hasznos lenne, ha a személyzet rendszeresen

konfliktuskezelõ tréningeken venne részt, ahol szociálpszichológusok ta-

níthatnák õket az agresszió kezelésére.

3. A megkérdezett fiatalkorúak körében viszonylag magas azoknak az

aránya, akiknél elõfordult már olyan fegyelmi büntetés, amelyrõl – állí-

tásuk szerint – nem tudták, hogy miért kapták (3. számú ábra). A 159

válaszadó majdnem ötödével történt már ilyen eset. Azt természete-

sen nem tudjuk, hogy a megkérdezett fiatalkorúak válaszai mennyire

megbízhatóak, illetve mennyiben volt szubjektív ok a megértés akadá-

lya. Nem feltételezzük, hogy az érintett fiatalkorúaknál ok nélkül került

sor a fegyelmi büntetés alkalmazására. A fiatalkorúak válaszai azt azon-

ban mindenképpen jelzik, hogy a fegyelmi büntetés alkalmazása ese-

3. számú ábra

„Mialatt büntetését töltötte, részesítették már olyan fegyelmi büntetésben, „Mialatt büntetését töltötte, részesítették már olyan fegyelmi büntetésben, „Mialatt büntetését töltötte, részesítették már olyan fegyelmi büntetésben, „Mialatt büntetését töltötte, részesítették már olyan fegyelmi büntetésben, 

amelyrõl nem tudta, hogy miért volt?” (N = 159)amelyrõl nem tudta, hogy miért volt?” (N = 159)amelyrõl nem tudta, hogy miért volt?” (N = 159)amelyrõl nem tudta, hogy miért volt?” (N = 159)
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tén jobban kell arra törekedni, hogy a büntetés alkalmazásának indoko-

lása illeszkedjék a fiatalkorú megértési képességéhez, hogy valóban

megértse a szabályszegés és a fegyelmi büntetés kapcsolatának és in-

dokoltságának összefüggését, mert a fegyelmi büntetés is csak így ér-

heti el a célját.

Az elõzõ kérdésre igennel válaszolók körében tettük fel azt a kérdést,

hogy „elmondhatta-e, hogy miért nem igaz, amivel vádolják?” A kérdés-

re adott harminc válaszból 15-en azt mondták, hogy nem hallgatták

meg õket. Ezek a válaszok arra utalnak, hogy több esetben a személy-

zet a fegyelmi büntetés alkalmazásánál nem hallgatta meg a fogvatar-

tott álláspontját, noha a nemzetközi egyezmények kiemelik, hogy fe-

gyelmi büntetést nem szabad a fiatal meghallgatása, illetve elõadott

szempontjainak mérlegelése nélkül alkalmazni. Ezért (is) kiemelkedõen

fontos, hogy minden olyan esetben, amikor a fegyelmi büntetés alkal-

mazásának szükségessége felmerül, a fogva tartott fiatal álláspontját is

meghallgatva döntsenek a fegyelmi büntetés alkalmazásáról.

4. Az egyezmények külön rendelkeznek a kollektív büntetésekrõl és a sö-

tét zárkákról, illetve a kínzásról, a megalázó és lealacsonyító bünteté-

sek tilalmáról. Ezek alkalmazása minden körülmények között tilos. A

megkérdezettek 40%-a állította, hogy már volt része kollektív büntetés-

ben. A tököli intézetben a 161 megkérdezettbõl 18-an azt nyilatkozták,

hogy vele rendszeresen történik kollektív büntetés (4. számú ábra). El-

mondták, hogy elterjedt büntetés például a tévékészülék elvétele, ha

az egyik zárkatárs a „szobaszemlére” nem készíti el rendesen az ágyát:
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hiszen ekkor nemcsak õt zárják ki a televíziózásból, hanem a többieket

is. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy egy-egy „kollektív kedvezmény”

(például a zárkában tartható tévékészülék) megvonása is értelmezõd-

hetett a megkérdezettek számára „kollektív büntetésként”. 

5. A szóbeli bántalmazással kapcsolatos kérdésre a 161 megkérdezettbõl

82 személy mondta azt, hogy vele szemben már használtak agresszív

vagy lealacsonyító kifejezést. A két intézetet külön vizsgálva azt az

eredményt kaptuk, hogy a tököli intézetben a megkérdezettek 60%-át

érte már szóbeli bántalmazás. A személyzet attitûdjének eltérését mu-

tatja például, hogy míg Szirmabesenyõn az állomány magázódik a fog-

vatartottakkal – ezzel is jelezve, hogy tiszteletben tartja a másik ember

személyét –, addig Tökölön nem. Ki kell azonban emelni azt is, hogy a

borsodi intézet válaszadóinak harmada szintén beszámolt szóbeli bán-

talmazásról.

A válaszadók majdnem ötöde (22,5%) nem tudta megmondani, mi-

ért bántalmazták verbálisan, de 15%-uk úgy gondolta, hogy a nem-

zetiséghez tartozása miatt, néhány válaszadó szerint szellemi ké-

pességei, illetve testi jegyei miatt.

Az elítéltek kapcsolattartásaAz elítéltek kapcsolattartásaAz elítéltek kapcsolattartásaAz elítéltek kapcsolattartása

A jogszabályokkal kapcsolatban három szabályozási problémára

szeretnénk felhívni a figyelmet.

1. Indokolt lenne a Bv. tvr.-ben olvasható „jogosult legalább havonta láto-

gató fogadására” [36. § (1) bek. c) pont] fordulatot módosítani, mert ez

nem teszi lehetõvé a rendszeres, folyamatos és kielégítõ érintkezést a

családdal, még akkor sem, ha levél írására elvileg bármikor lenne lehe-

tõség. 

2. A Bv.-kódex 36. § (5) bek. e) pontjának megfogalmazása nem pontos,

hiszen a tételes jogi szabály nyelvtani értelmezése során arra a meg-

állapításra kell jutnunk, hogy ellenõrizni a telefonbeszélgetést nem le-

het, csak az ellenõrizhetõ, hogy jogosult-e a távbeszélõ használatára

az intézet lehetõségei szerint, ez pedig ebben az esetben nem esik

egybe a jogalkotó akaratával. Úgy gondoljuk, hogy egyértelmûbb len-



ne a következõ megfogalmazás: „e) távbeszélõ használatára a bünte-

tés-végrehajtási intézet lehetõségei szerint jogosult, de a beszélgetése

a büntetés-végrehajtási intézet biztonsága szempontjából ellenõrizhe-

tõ, az ellenõrzés lehetõségérõl az elítéltet elõzetesen tájékoztatni kell”.

A 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet 92. §-a már egyértelmûvé teszi a jogalko-

tó akaratát. 

3. Az elõzetes letartóztatottakkal kapcsolatban számos törvényi korláto-

zás él, így például levelezési, látogatófogadási, csomagküldeményhez

való joguk a büntetõeljárás eredményessége érdekében korlátozható.

Sajnálatos módon a tvr. nem határozza meg egyértelmûen azokat az

eseteket, amikor ezek a jogok korlátozhatók.

A válaszadók néhány kivétellel azt mondták, hogy tarthatják a kap-

csolatot a családjukkal. A kérdés nem a tényleges kapcsolat tartásá-

ra vonatkozott, hanem annak elvi lehetõségére. Így azt feltételezhet-

jük, hogy többen vannak, akik ténylegesen nem tartanak, vagy csak

kevéssé intenzív kapcsolatot tartanak családjukkal, viszont nem az

elvi lehetõség hiánya miatt, hanem más, a családdal összefüggõ

problémák miatt. Ezt a feltételezésünket több interjú is igazolta.

Szirmabesenyõn a megkérdezettek több mint fele mondta, hogy

bármikor küldhet levelet, és viszonylag nagyobb csoport válaszolt

úgy, hogy erre hetente többször vagy akár naponta is van lehetõ-

ség. Természetesen számolnunk kell azzal, hogy a válaszadók bi-

zonyos százaléka ennél a kérdésnél nem arra adott választ, hogy

milyen gyakorisággal küldhet levelet, hanem arra, hogy milyen gya-

korisággal küld ténylegesen levelet.

Tökölön – érdekes módon – nyolc fogvatartott állította, hogy bár-

mikor küldhet csomagot, elõzetesek, jogerõsek egyaránt. Tökölön

a többség hetente, Szirmabesenyõn kéthetente élhet csomagkül-

déshez való jogával, mindkét esetben az elítéltek közel felérõl van

szó. 5-7% havi rendszerességnél ritkábban küldhet csomagot. Ha-

bár ez kis elemszámot jelent, azért megjegyezzük, hogy bármilyen

marginális csoportról lehet is itt szó, mégsem elhanyagolható az a

veszély, amit a csomagküldeményekhez való jog – esetleg bünte-

tésként való – megvonása jelenthet. Speciális helyzetben vannak a
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Szirmabesenyõn elhelyezett, drogprevenciós csoportokban lévõ fi-

atalok, hiszen õk a többieknél gyakrabban küldhetnek csomagot,

többek válasza alapján havonta hármat.

A beszélõ különös jelentõsége miatt fennállhat a veszélye an-

nak, hogy az intézetekben fegyelmi büntetésként a beszélõ megvo-

nását használják, amit rendkívül káros gyakorlatnak tartanánk. Az

adatokból mindenesetre az látszik, hogy Szirmabesenyõn vélhetõ-

en jobban felismerték, hogy a beszélõ a fiatalkorú személyiségfejlõ-

dése szempontjából is fontos, hiszen itt az összes válaszadó (47 fõ)

70%-a kéthetente mehet beszélõre, míg Tökölön ez az arány 73%

(76 fõ), csak itt a havonta engedélyezett beszélõket jelöli. Tökölön

13-an azt mondták, hogy soha nem mehetnek beszélõre. Szirmabe-

senyõn 8%, Tökölön pedig 16% azoknak az aránya, akik az elmon-

dásuk alapján a Bv. tvr.-ben foglaltnál ritkábban érintkezhetnek sze-

mélyesen családtagjaikkal (5. számú ábra).

A negyvenegy szirmabesenyõi válaszadó több mint fele hasz-

nálhatja a telefont hetente több alkalommal, míg Tökölön ez az

arány 22%. Figyelemre méltó, hogy mindkét intézetben a fogvatar-

tottak több mint 85%-a használhatja a telefont hetente. Kérdéses

persze, hogy mennyire szakítja ki a családi környezetbõl a bünte-

tés-végrehajtás azt a fiatalkorút, aki csak hetente egyszer beszélhet

rokonaival telefonon és ekkor is korlátozott hosszúsággal (Tökölön:

64, Szirmabesenyõn 34%). Tökölön nyolcan, Szirmabesenyõn ket-

5. számú ábra

„Milyen gyakran mehet beszélõre?”„Milyen gyakran mehet beszélõre?”„Milyen gyakran mehet beszélõre?”„Milyen gyakran mehet beszélõre?”
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ten számoltak be arról, hogy soha nem használhatják a telefonké-

szüléket, ez részben – ismét utalva a korábban elmondottakra – azt

jelentheti, hogy valójában nem használja, de használhatná. Ennek

oka inkább a kapcsolat megszakadásában vagy az anyagi szûkös-

ségben keresendõ, mint a tényleges korlátozásban, de a korlátozás

lehetõsége sem kizárt.

Az internet lehetõségeinek kihasználására sajnos még nincsen

példa, holott a tököli iskola rendelkezik egy számítógépteremmel,

bár anyagi és biztonságtechnikai okokból Tökölön csak a parancs-

noki épületben van internet-hozzáférés. Jelenleg nincs meg a szük-

séges infrastruktúra a levelezés vagy a VoIP-rendszerû telefonálás

ellenõrzésére sem.

A jutalomként adható rövid tartamú eltávozás számos esetben le-

hetne hatékony a fiatalkorú társadalomi dezintegrálódásának megállí-

tására vagy lassítására. Ezt felismerve az országban 2000–2001-ig

viszonylag nagyobb számban részesülhettek az elítéltek ebben a ju-

talomban. Manapság kivételesnek mondható ennek a nevelési esz-

köznek az alkalmazása. Az egész mintában 10 fõ (6%) állította, hogy ka-

pott már rövid tartamú eltávozást, közülük nyolcan a tököli intézetbõl.

A BörtönÚjságot az elítéltek – lehetõségeik szerint – rendszeresen

olvassák. Tökölön egy 70-80 fõs körletre három példány jut, illetve

megtalálható az újság a könyvtárban is. A tököli fiatalok 63, a

szirmabesenyõiek 44%-a olvassa a BörtönÚjságot. Mindkét intézetben

volt, aki azt mondta, hogy az újság már egy éve nincs, illetve abból

neki nem adnak. A tököli intézet biztosítja az Ifjúsági Magazin, a Bravo

és a Népszabadság olvasását. A fiatalok érdeklõdésére még számot

tarthat a Penthouse (legfrissebb szám: 2001. évi), a CKM (legfrissebb

szám: 2002. évi) és más férfilapok is, amelyekbõl egy-egy ajándékpél-

dánnyal gazdagodott a könyvtár az elmúlt években. A tendencia kívá-

natos, ugyanakkor a könyvtárban majdnem kétszer annyi volt az

olyan periodikák száma, amelyek a fiatalkorúakat nyilvánvalóan nem

érdekelték. A probléma megoldásának tartanánk, ha az intézetek –

egy kis erõfeszítéssel – felvennék a kapcsolatot a kiadókkal, hogy

azok rendszeresen küldjenek ingyenes példányokat. Ez a kiadók szá-

mára is kívánatos lenne, hiszen „piacot szerezhetnének” maguknak.
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169 válaszadó közül 53 nem olvassa sem a BörtönÚjságot, sem

a bv. által biztosított lapokat, és újságot sem járat (Tökölön: 32, Szir-

mabesenyõn: 21 fõ). Sajnálatos, hogy Szirmabesenyõn 40, Tökölön

27% nem jut hozzá, vagy nem olvas semmilyen újságot sem, ami

véleményünk szerint nagyon magas arány.

Tévét gyakorlatilag mindennap lehet nézni, mindkét intézet eseté-

ben a válaszadók nyolcada mondta, hogy csak meghatározott idõben

engedélyezett a tévénézés. Összességében Tökölön nagyobb sza-

badságot élveznek a fiatalkorúak a televíziózás tekintetében. Csak né-

hány fiatal számolt be arról, hogy a készülékeket csak hetente vagy

ennél is ritkábban nézhetné. Gyakorlatilag minden zárkában van tele-

vízió, de ahol nincs, ott is van lehetõség televíziózásra a közös helyi-

ségben. A 168 fõs mintából három tököli és egy szirmabesenyõi fog-

vatartott nyilatkozta azt, hogy nincs számára elérhetõ tévé. Szintén

négyük szerint a közös helyiségben van a készülék. 

A tököli parancsnok elmondása alapján a készülékek egy része

intézeti (7 db), a többi pedig magántulajdonú. Az utóbbi csoportba

tartozó készülékek elvételét természetesen nem alkalmazzák, mert

nem alkalmazhatják. 92 tököli fogvatartott nyilatkozta, hogy a sze-

mélyzet alkalmazza büntetésként a készülék elvételét, ami a nem-

zetközi dokumentumok szerint a nevelésnek nem lehet eszköze.

Az érkezett válaszok alapján a magántulajdonú készülékek elvéte-

lére is sor kerül (6. számú ábra).

6. számú ábra

„Alkalmazza a személyzet büntetésként a tévékészülék elvételét?” (N = 153)„Alkalmazza a személyzet büntetésként a tévékészülék elvételét?” (N = 153)„Alkalmazza a személyzet büntetésként a tévékészülék elvételét?” (N = 153)„Alkalmazza a személyzet büntetésként a tévékészülék elvételét?” (N = 153)
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A készülékek elvétele a fegyelmezésnek, büntetésnek szerencsétlen

eszköze, valószínûleg a személyiségfejlõdésre gyakorolt hatása sem

kedvezõ, és a polgári jog szerint is aggályos megoldás. [A 6/1996.

(VII. 12.) IM rendelet 1. számú melléklete szerint az elítélt birtokában

tartható egy, maximum 37 cm-es képátmérõjû, hordozható, teletext

nélküli tévékészülék, illetve a Bv. tvr. 36. § (1) bekezdésének i) pontja

szerint az elítélt jogosult a személyi tulajdonához fûzõdõ jogainak vé-

delmére.] Nem tartjuk célszerûnek a tévék elvételének gyakorlatát.

Az elítéltek lelkiismereti és vallásszabadságaAz elítéltek lelkiismereti és vallásszabadságaAz elítéltek lelkiismereti és vallásszabadságaAz elítéltek lelkiismereti és vallásszabadsága

A különbözõ vallási eredetû események szerepet játszanak a bün-

tetés-végrehajtás életének megszervezésében. Az elítéltek jelentõs

része az istentisztelet elõtt zuhanyozik, illetve karácsonykor, húsvét-

kor az intézetek rendjét és a szabadságvesztés-büntetés céljait leg-

inkább szem elõtt tartó egy-két elítélt akár otthonába is hazatérhet.

A különbözõ egyházak szerepe a büntetés céljának elérésében,

az intézetbeli élet megkönnyítésében is kiemelkedõ lehet, ezért lá-

togathatják és látogatják az intézeteket különbözõ felekezetek kép-

viselõi. Az anyagi jog területén nem mutatkoznak hiányosságok, az

elítélteknek joguk van mindarra, amit számukra a nemzetközi szer-

zõdések elõírnak.

A felmérés során megállapítottuk, hogy a 168 megkérdezett je-

lentõs része valamilyen valláshoz tartozónak vallja magát. Mivel az
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elítéltek nagy része nem ismerte fel a különbséget az ateista és a

vallástalan kategóriák között, így a feldolgozás során ezeket egy ka-

tegóriába soroltuk. A válaszolók ötöde nem tartozik felekezethez,

hatan közülük ateisták. Azok közül, akik valamilyen felekezethez

tartozónak vallották magukat, 71% állította, hogy római katolikus (7.

számú ábra). Ebbe a 71%-ba tartoznak azok a válaszadók is, akik a

katolikus vallásúak közé sorolandók, de saját vallásukat „takelikus”,

illetve más hasonló módon jelölték meg. Volt, aki „sátánistának” ne-

vezte magát, találkoztunk „pünkösdistával” és „szabad hívõvel” is.

Ketten a „hiszek Istenben” kifejezéssel éltek.

A válaszadók kilenctizede (139 fõ) állítja, hogy az intézetekben

szabadon gyakorolhatja vallását, és arányuk mindkét intézetben

megegyezik. Tizenketten azonban azt mondták, hogy ezt nem tehe-

tik meg, közülük nyolc római, egy görög katolikus, illetve egy refor-

mátus. Szintén egyvalaki nem nevezte meg vallását, egy pedig val-

lástalan ugyan, de állítja: „vallása nem megengedett a bv. szabályai

szerint” (8. számú ábra). A 147 válaszadó több mint kilenctizede talál-

kozhat rendszeresen a vallásának megfelelõ felekezet képviselõjével,

olvashat vallási tárgyú könyveket, illetve vehet részt istentiszteleten.

A tököli parancsnok elmondása alapján több mint tíz szervezet

képviselõje, börtönlelkésze járja rendszeresen az intézetet, minden-

ki részese lehet annak a közösségi élménynek, amely zömmel a kö-

zös éneklésben manifesztálódik. A kis felekezetekhez tartozókat el-

vétve érintõ korlátozások ellenére elmondható, hogy a lelkiismereti

8. számú ábra
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és vallásszabadság maradéktalanul érvényesül. Örvendetes, hogy

az intézetek felismerik a vallás szerepét az elítéltek életében:

– rendszeres találkozás biztosítása egy „külsõ” személlyel,

– közösségi program, élmény nyújtása,

– idõtöltés, „teljen az idõ”

– énektanulás, 

– viselkedési kultúra elsajátítása, szocializáció, nevelés.

Munka, oktatás, szabadidõ eltöltéseMunka, oktatás, szabadidõ eltöltéseMunka, oktatás, szabadidõ eltöltéseMunka, oktatás, szabadidõ eltöltése

A munka, oktatás, szabadidõ eltöltése nagyon fontos területe a fia-

talkorúak büntetés-végrehajtásának. A Btk. 108. § (1) bekezdése sze-

rint „a fiatalkorúval szemben alkalmazott büntetés vagy intézkedés

célja elsõsorban az, hogy a fiatalkorú helyes irányba fejlõdjék, és a

társadalom hasznos tagjává váljék”, a Bv.-kódex, 48. § (2) bekezdé-

se pedig kimondja, hogy a „szabadságvesztés végrehajtása során

különös gondot kell fordítani a fiatalkorú nevelésére, oktatására, sze-

mélyiségének fejlesztésére és a testi fejlõdésére”.

A témakörön belül az elsõ kérdésünkkel arra kívántunk választ

kapni, mekkora azoknak a fiataloknak az aránya, akik tudnak

(és/vagy akarnak) dolgozni az intézet falain belül. Szirmabesenyõn

az általunk megkérdezettek közül 50 fiatal adott értékelhetõ választ

a kérdésre. Közülük, egy kivételtõl eltekintve, senki sem dolgozik.

Tökölön valamivel jobb az arány, ott 19 fiatal dolgozik (17%), szem-

ben a 93 nem dolgozó társukkal. Életkori sajátosságaiknál fogva e

fiatalok esetében elsõdleges cél az, hogy tanuljanak, azonban –

ahogy azt az elõbbiekben láttuk – sokan már átlépték a tanköteles

kort, így az õ esetükben fontos lenne a hasznos munkavégzés. 

A megkérdezettek közül sokan tanulnak: az arányuk Szirmabese-

nyõn 32,6, míg Tökölön 55,7% (9. számú ábra). A fiatalkorúak iskolai

képzésben való kötelezõ részvétele 18 éves korukig tart, a büntetés-

végrehajtási intézeteknek azonban feladata, hogy a fogvatartottakat

további tanulásra ösztönözzék. A képzés kereteit az adott intézet

szabja meg, azonban a legfontosabb minden esetben az általános is-

kolai tanulmányok elvégzése. Szirmabesenyõn a 16 tanuló közül
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nyolcan járnak általános iskolába (ezen belül egyikük hetedikes, ket-

tõ pedig nyolcadikos). Tökölön 48-an végzik az általános iskola külön-

bözõ osztályait (legtöbben, 16-an, nyolcadik osztályosok). Közülük

ketten magántanulók, a többiek a tököli általános iskola pecsétjével

kapják majd meg bizonyítványukat. (Amin természetesen sehol nem

lesz feltüntetve, hogy a büntetés-végrehajtási intézetben végezték ta-

nulmányaikat, nehogy emiatt hátrányos megkülönböztetést kelljen el-

szenvedniük.)

Az általános iskolai rendszerû oktatás mellett lehetõség van szak-

munkás- vagy betanítottmunkás-képzésre10, azonban a gyakorlat-

ban, a szûkös anyagi keretek miatt, ez kis számban fordul elõ, illet-

ve a fiatalkorúak gyakran nem töltenek annyi idõt az intézetben,

hogy egy – akár három évig is eltartó – képzésben eredményesen

részt tudjanak venni. Éppen ezért alakult ki az a gyakorlat a fiatalko-

rúak büntetés-végrehajtási intézeteiben, hogy rövid, maximum 3-6

hónapig tartó tanfolyamokat, illetve OKJ-s bizonyítványt nyújtó kép-

zéseket szerveznek számukra. Azonban ezt sem tudnák az intéze-

tek önerõbõl finanszírozni, így gazdasági társaságokkal együttmû-

ködve társpályázatokat nyújtanak be, s pályázati pénzekbõl indítják

el a maximum 10-15 fõ oktatására hitelesített tanfolyamokat.

10 „Biztosítani kell, hogy a fiatalkorú szakmunkás-, illetõleg betanítottmun-
kás-képzésben vegyen részt, és lehetõvé kell tenni, hogy középfokú ta-
nulmányokat folytasson” [Bv.-kódex 50. § (1) bek.].

9. számú ábra
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A heti kötelezõ munkaidõ tekintetében nem kellõen tájékozottak

a fogvatartottak, amit részben az is indokol, hogy különbözõ idõsá-

vokban foglalkoztatják azokat, akik iskolai képzésben is részt vesz-

nek. Õk a munkanapokon 12–13 óráig tanulnak, s csak délután dol-

goznak, míg társaik már délelõtt is munkában vannak. A ledolgozott

munkaórák száma sem egységes, ugyanis azok, akik tanulnak,

nem kell hogy a fennmaradó idõben ugyanúgy 8 órát dolgozzanak

naponta, mint azok, akik nem vesznek részt semmilyen oktatásban.

A megkérdezettek válaszai alapján a munkáért járó juttatás 10–15

ezer forint között mozog egy hónapban. A hatályos szabályok szerint

„a teljes munkaidõben foglalkoztatott elítélt részére havi munkadíjként

a kifizetés évét megelõzõ év elsõ napján a munkaviszonyban álló dol-

gozókra megállapított kötelezõ legkisebb munkabér (minimálbér) ösz-

szegének legalább egyharmada jár” [Bv.-szabályzat 124. § (2) bek.]. Ez

– ha figyelembe vesszük, hogy a válaszadók 60%-a szerint 40 órás

munkahetet jelent Tökölön – nem tér el a törvényi elõírásoktól.

A keresett pénz egy részét a fogvatartottak mindkét intézetben

saját, személyes használatú tárgyak vásárlására fordíthatják, illetve

a válaszadók 75%-a szerint lehetõségük van arra is, hogy az összeg

egy bizonyos hányadát családjuknak vagy más személynek eljut-

tassák. 12,5-12,5%-ban mondták azt a megkérdezettek, hogy erre

nincs lehetõségük, illetve nem tudnak arról, hogy küldhetnének

pénzt hozzátartozóiknak. 77%-ban állították azt a fiatalkorúak, hogy

az intézet letétbe tesz egy részt a megkeresett pénzükbõl, az ösz-

szegrõl, vagy legalábbis az arányokról azonban már nagyon eltérõ

válaszok születtek („az egészet”, „15%-ot”, „2-3000 forintot”).

A tanulás mellett a szellemi frissességet, a kulturális többletet a

fogvatartottak az olvasásból, a különbözõ öntevékeny, mûkedvelõ

csoportok, szakkörök tagjaiként szerezhetik meg. A könyvtárhasz-

nálat rendjérõl a fogvatartottak befogadásukkor tájékozódnak, ha-

sonlóan a szakkörök létérõl, a csatlakozás feltételeirõl. A könyvtár

látogatásának joga mindenkit megillet, de fegyelmi okokból ettõl

idõlegesen megfosztható a fogvatartott. A renitens fiatalkorú kultú-

rához való joga azonban ilyen esetben sem csorbulhat, ekkor kéré-

sére a zárkájába viszik fel neki a kért könyvet. A megkérdezettek
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válaszai alapján ilyen fegyelmi büntetést Szirmabesenyõn gyakrab-

ban alkalmaznak.

A fogvatartottaknak lehetõségük van sport-, társadalmi, oktatási

tisztség betöltésére a törvény erejénél fogva – két megszorítással.

Egyik, hogy a tisztségviselõk utasítási joggal nem rendelkeznek (Bv.-

szabályzat 77. §), míg a másik, hogy a fiatalkorúak öntevékeny szer-

vezetei felügyelet mellett mûködnek (Bv.-szabályzat 212. §). E lehetõ-

ség biztosítása szintén azt a célt szolgálja, hogy hasznosan töltsék

el a fogvatartottak a végrehajtási intézetben az idejüket, egyéni ké-

pességeiket fejlesszék, illetve szocializálódjanak. A megkérdezettek

36,6%-a mégis úgy tudja, hogy nincs lehetõségük ilyen tisztség be-

töltésére, míg további 7,4% nem tudta, lehet-e társadalmi tisztséget

betölteni. Szirmabesenyõn egy megkérdezett fogvatartott töltött be

tisztséget: zárka- és fürdõfelelõs, míg Tökölön kilenc fiatal látott el

hasonló feladatot. Az õ megbízatásaik többek között: zárkafelelõs,

színjátszóköri tag, ebédosztó, felügyelõnek segítõ.

A sport lehetõsége kiemelkedõen fontos valamennyi (fiatal) fog-

vatartott számára. Az õ mozgásigényük még sokkal nagyobb, mint a

felnõtteké, illetve a monotónia megtörésének egyik olyan útja, ahol ak-

tívabb fizikai megterhelésnek vethetik alá magukat, mint a bezártságu-

kat megtörõ más események alkalmával. Emellett a sporttevékenysé-

gek a fogvatartott fizikai és pszichikai állapotára is igen kedvezõ hatást

gyakorolnak, és a társas kapcsolatok megtanulásának is terepet bizto-

sító lehetõségekkel rendelkeznek. Éppen ezért mindkét intézet széles

terepet biztosít a sporttevékenységeknek. A szirmabesenyõi megkér-

dezettek 41%-a szerint heti egy, míg további 30%-a szerint heti több al-

kalommal van lehetõségük sportolni. Tökölön 62,5% mondta azt,

hogy hetente többször, és 35,6%, hogy egyszer egy héten mehetnek

sportolni.11 Alkalmanként egy-egy órát tölthetnek a sportpályákon, de

ezt az intervallumot és gyakoriságot szinte mindenki kevesellte. A

sportfajták kínálatával elégedettek voltak, a legtöbben focizni és/vagy

gyúrni akarnak. Nagyon pontos rendben mennek a fogvatartottak a

11 A téma érdekességét jelzi, hogy Tökölön ez volt szinte az egyetlen kér-
dés, amire minden megkérdezett válaszolt.



sportfoglalkozásokra. A sportfelelõs tiszt osztja be a zárkák sportolási

alkalmait, emellett felügyeli a rendet a tornateremben és a pályán. Aki-

nek szüksége van rá, egészségi állapotának megfelelõ testnevelési

foglalkozáson vagy gyógykezelésen is részt vehet. A kérdõívre vála-

szolók között azonban ilyen személy nem volt.

A másik sarkalatos kérdés a szabad levegõn tartózkodás lehetõsé-

ge. Az elõírások szerint minden fogvatartott jogosult napi egy órát sza-

bad levegõn tartózkodni. Szintén nagyon fontos jog gyakorlásának le-

hetõségérõl van itt szó, hiszen a friss levegõ szintén a testi és lelki

egészség megõrzésének elengedhetetlen eszközei közé tartozik. 

Tökölön a válaszolók 60%-a szerint nem gyakorolhatják mara-

déktalanul ezt a jogukat, mert vagy nem mehetnek ki mindennap,

vagy nem tartózkodhatnak a szabad levegõn egy órát (10. számú

ábra). A magyarázatok között elsõsorban az szerepelt, hogy nincs

elég felügyelõ, aki kivinné õket, vagy esik az esõ, és azért nem

mennek ki. Amikor utólag erre a visszásságra rákérdeztünk, azt a

választ kaptuk, hogy a fogvatartottak maguk nem akarnak kimenni

(„mert esik az esõ”, „mert még tart a kedvenc sorozat a tévében”).

KonklúzióKonklúzióKonklúzióKonklúzió

A felmérés eredményeibõl látható, hogy a bv. anyagi jog már átvet-

te a nemzetközi egyezményekben foglalt jogok döntõ részét. A jog-

szabályok, illetve az intézetek házirendjei nem kizárólag a ratifikált
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szerzõdéseket építették be a joganyagba, hanem eleget tesznek a

többi dokumentum elvárásainak is. A hazai büntetés-végrehajtás te-

hát a jogszabályok szintjén eleget tesz a nemzetközi elvárásoknak.

– A gyakorlatban azonban számos eltérés tapasztalható, ami el-

sõsorban nem az állomány „rabellenes” attitûdjére vezethetõ

vissza, hanem a forráshiányra. Meg kell azonban jegyeznünk,

hogy a vizsgált jogok egy részében teljesülnek a nemzetközi

elvárások, itt hiányosságot csak kis mértékben tapasztaltunk. 

– Az örömteli esetek ellenére a jogok egy része sérelmet szen-

ved. A zsúfoltság, az állomány tagjainak folyamatos fizikai és

lelki megterhelése, a személyi juttatások alacsony volta rá-

nyomja bélyegét a bv. hatékonyságára és ezen belül az embe-

ri jogok védelmére is; a jogvédelemhez tehát az állomány tag-

jain keresztül vezet az út, õk azok, akik kulcsszerepet töltenek

be e jogok érvényesülésénél.

– Szükséges az állomány tagjainak továbbképzése (agressziókeze-

lés, roma kultúra és hagyományok megismerése, jogszabály-is-

mertetés), folyamatos szakmai és emberi elõmenetelének bizto-

sítása. Minden dolgozó számára megfelelõ munkakörülményeket

és rekreációs lehetõségeket célszerû biztosítani. 

– Hasznos lehet az intézetek közötti tapasztalatcsere, akár bel-

földön, akár külföldön, ez segíthet a már bevált elképzelések el-

terjesztésében, illetve a jogsértõ gyakorlatok felszámolásában

is, nem beszélve az állományra gyakorolt pozitív hatásokról.

– Az állomány olykor-olykor rasszista megnyilvánulásai nem

szüntethetõk meg pusztán költségvetési forrásokkal. Szüksé-

ges részvételük különbözõ toleranciatréningeken is, illetve

olyan képzéseken, amelyek nyilvánvalóvá teszik a büntetés-

végrehajtás célját és helyét a modern demokráciában.

– A költségvetési források jelentik a jogérvényesülés másik pillé-

rét. Források nélkül nem lehet több orvost, pszichológust, szo-

ciális munkást alkalmazni, nem lehet nagyobb könyvtárat üze-

meltetni, több gyümölcsöt adni az ebédhez. 

– Az oktatás – különösen a fiatalkorúak esetében – rendkívüli sú-

lyú, ezért az intézeti iskolák támogatását célszerû jelentõs mér-



tékben megemelni, hiszen az oktatás az emberi jogi eszme

terjedésének kulcsa lehet. Az említett, az állománynak szerve-

zett képzések színhelye is lehet akár az iskola, ami esetleg ön-

magában csökkentené a személyzet és a fogvatartottak közöt-

ti szembenállást.

– Szükséges annak tudatosítása, hogy a másik fél megalázása,

legyen az akár szóbeli, akár tettleges, csak tovább mélyíti a

konfliktusokat. A kölcsönös tisztelet, egymás megismerése se-

gítheti a problémák megoldását.
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Kerezsi Klára

Vélemények 
a bûnrõl és a büntetésrõl
– egy lakossági attitûdvizsgálat 
tapasztalatai*

A tanulmány 2005 tavaszán, 1200 fõs reprezentatív lakossági mintán le-

kérdezett kérdõíves felmérés eredményeit mutatja be. Az kutatás kérdõ-

íves módszerrel tárta fel azokat az attitûdöket, amelyek az emberek közöt-

ti bizalom érvényesülését, a jogkövetéshez, a jogsértéshez, illetve az

erkölcsi szabályokhoz való viszonyt mutatják. A tanulmány feltárja, hogy

a konzervatív–liberális attitûd befolyással van-e egyes társadalmi problé-

mák és társadalompolitikai kérdések megítélésére. Az empirikus adatfel-

vétel eredményei alapján a szerzõ bemutatja, hogy az emberek mit tud-

nak a bûnözés és a büntetõ jogalkalmazás „valóságáról”, mit várnak el a

büntetõ igazságszolgáltatás mûködésétõl, továbbá azt, hogy mit gondol-

nak a helyreállító igazságszolgáltatás eszközrendszerérõl. A tanulmány

bemutatja és elemzi, hogy az emberek miként vélekednek a büntetõjogi

szankciókról, mit gondolnak a büntetéskiszabás és a bûnözés alakulásá-

nak összefüggéseirõl, valamint a szabadságvesztés tényleges szerepérõl.

A közbiztonság megerõsítésének szükségessége, a büntetésrõl és a

büntetõ igazságszolgáltatásról zajló viták átpolitizálódása, a börtön-

népesség megnövekedése, illetve a sértett szerepének megerõsödé-

se és a helyreállító igazságszolgáltatási eszközök terjedésének

egyidõben zajló folyamatai azt jelzik, hogy változóban van a bûnö-

zésre adott állami és társadalmi reakció. A jogalkotók egyre gyakrab-
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* A tanulmány A helyreállító igazságszolgáltatás lehetõségei a bûnözés
kezelésében címû OTKA-kutatás keretében készült (nyilvántartási szám:
T 037854).  



ban éltek a jogalkalmazók diszkrecionális jogkörének korlátozásával,

fokozatosan „visszaveszik” a büntetés tartalma meghatározásának

hatalmát a szakemberektõl, ezzel a társadalomtudományi szakérte-

lem befolyása fokozatosan csökken a bûnözéskezelés rendszerében. 

A kutatás elméleti háttereA kutatás elméleti háttereA kutatás elméleti háttereA kutatás elméleti háttere

Az elmúlt 10-15 évben a helyreállító igazságszolgáltatás gondolata

világosabban illeszkedik a kriminológiai gondolkodásba, köszönhe-

tõen Braithwaite, Umbreit vagy Zehr munkáinak1, akik – a tradicio-

nális rehabilitáció vagy a megtorlás elvével szemben – egy újabb

paradigmát tettek értelmezhetõvé a büntetõ igazságszolgáltatás te-

rületén. A helyreállító igazságszolgáltatás nem egyszerûen egy

mód a büntetõ igazságszolgáltatási rendszer megreformálására, ha-

nem olyan holisztikus elvek rendszere, amely azt a változást jelzi,

ahogy a világban az igazság mûködik – írja Braithwaite.2 Johnstone

szerint az igazságról alkotott felfogásában is különbözik a hagyomá-

nyos igazságszolgáltatástól.3 A bûnelkövetés hagyományos felfogá-

sában a bûn valamilyen kivételes esemény, cselekmény, amelynek

nincs köze a napi élet konfliktusaihoz, és a büntetés is „valahonnan

felülrõl” jár és jön érte. Valószínûleg ez a magyarázata annak, hogy

az emberek egy része a bûnelkövetésért járó büntetést „purgatóriu-

1 John Braithwaite: Crime, Shame and Reintegration. Cambridge University
Press, New York, 1989; Mark S. Umbreit: Victim Meets Offender: The Impact
of Restorative Justice and Mediation. Willow Tree Press, Monsey, New York,
1994; Howard Zehr: Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice.
Herald Press, Scottdale, 1990. Idézi: Margaret Shaw – Frederick Jané:
Restorative Justice and Policing in Canada. Final Report, Royal Canadian
Mounted Police, August, 1998, p. 33.

2 John Braithwaite: Principles of Retorative Justice. In: Andrew von Hirsch –
Julian V. Roberts – Anthony E. Bottoms – Kent Roach – Mara Schiff (eds.):
Restorative Justice and Criminal Justice: Competing or Reconcilable
Paradigms. Hart Publishing, Oxford, 2003

3 Gerry Johnstone: How and what terms, should restorative justice be con-
ceived? In: Howard Zehr – Barb Toews (eds.): Critical Issues in
Restorative Justice. Criminal Justice Press and Willan Publishing, Monsey,
New York and Cullompton, Devon, UK, 2004, p. 6.
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mi szenvedés”-ként tudja csak elképzelni, amely tökéletesen kire-

keszti a sértett szempontjainak érvényesítését a rendszerbõl.4 A

gondolat azt sugallja, mintha a hagyományos büntetõ igazságszol-

gáltatás kizárólagosan a keresztény büntetés–bûnhõdés relációjá-

ban mûködhetne csak, ahol van egy közvetítõ személy (például a

pap = bíró), aki megítéli a tettet, és kiszabja a penitenciát. Ezzel szem-

ben a keresztény vallás is hisz abban, hogy a bûnre adott válasz

nem feltétlenül „arányos”, hiszen például a paráznaságért vagy

egyéb keresztényi erkölcsöt sértõ bûnökért elfogadja a bûnbánatot

mint a bûnbocsánat elnyerésének feltételét. Nyilván azért, mert az

az alapfeltételezése, hogy a bûnbocsánatért esedezõ valóban meg-

bánta a tettet, és szeretné elnyerni az elkövetett bûn megbocsátá-

sát. Úgy látom, hogy a hagyományos igazságszolgáltatásból éppen

ez az elõfeltételezés hiányzik, ezért a lelkileg és lelkiismeretileg „el-

lenálló” (értsd: a bûnét be nem látó) tettest „purgatóriumi” eszközök-

kel akarja megbüntetni. Éppen ebben áll a helyreállító igazságszol-

gáltatás újdonsága azzal, hogy ezt a „lelkiismereti/pszichológiai

elemet” erõsíti a büntetésben, bízva abban, hogy fel lehet kelteni a

tettesben a bûnbocsánat elnyerésének õszinte szándékát. A jogi

elemek helyett tehát a pszichológiai elemekre helyezi a hangsúlyt. 

A közvélemény-kutatási adatokból tudjuk, hogy az emberek

szükségesnek tartják a bûnelkövetõk megbüntetését, és azt is,

hogy az emberek többsége számára a büntetést a börtön jelenti. A

felmérések ugyanakkor azt is jelzik, hogy az emberek számára a

büntetés többet jelent az egyszerû semlegesítésnél. Kutatások so-

ra jelzi, hogy a közvélemény egyaránt fontosnak tartja a büntetést

és a rehabilitációt. Azaz olyan kiegyensúlyozott megoldást kíván-

nak, amely figyelemmel van a megelõzésre, a kezelésre, a rehabili-

tációra, ugyanakkor keményen bánik az erõszakos és a veszélyes

bûnelkövetõkkel. Számos kutatási eredmény jelzi, hogy az embe-

rek a helytelen nevelésre, a kedvezõtlen szociális helyzetre, a sze-

génységre, a munkanélküliségre, az erkölcsi szabályok értékének

csökkenésére, a médiaerõszakra és az illegális drogok elérhetõsé-

4 Uo. 8. o.



gére vezetik vissza a bûnelkövetés okait5, és nem a bûnözést tart-

ják az elsõdleges társadalmi problémának.6 Az Egyesült Királyság-

ban lefolytatott közvélemény-kutatás szerint az állampolgárok a

büntetõ igazságszolgáltatás következõ öt funkcióját tartják alapve-

tõnek. 1) Segítse egy olyan társadalom mûködését, amelyben az

emberek biztonságban érzik magukat. 2) Csökkentse a bûnözést. 3)

Akadályozza meg, hogy az elkövetõk folytassák a bûnelkövetést. 4)

Kezelje hatékonyan az utcai bûnözést, és a rablást, illetve 5) a bûn-

elkövetõket haladéktalanul állítsa a büntetõ igazságszolgáltatás szí-

ne elé.7 Ugyanakkor a vizsgálatok eredményei azt is jelzik, hogy

azokban a rendszerekben, amelyek a normakövetést a bizalom és

a legitimáció fenntartására alapozzák – nem a félelemre és az elret-

tentésre –, mintha enyhébb súlyú jogkövetkezmények alkalmazásá-

val is el tudnák ezt érni. Lappi-Seppälä kutatásai szerint a szabad-

ságvesztés alkalmazása nem a legsikeresebb útja a bizalom

elérésének, a legitimáció erõsítésének, ugyanis éppen azokban az

országokban magas a börtönnépességi ráta, amelyekben az embe-

rek a legkevésbé bíznak saját országuk jogrendszerében.8

Napjainkban tehát állampolgárt és szakembert egyaránt foglal-

koztat, hogy miként reagáljon a büntetõpolitika és a társadalom a

bûnözés alakulására: a büntetõjog szankciórendszerének szigorítá-

sával, a büntetõ igazságszolgáltatás hagyományos eszközeinek

megreformálásával, a bûnmegelõzéssel – esetleg mindhárommal.

A társadalomtudományi kutatások is keresik az utat az elméleti is-

meretek közvetlen gyakorlati hasznosítására. Lefolytatott kutatá-

5 Karin Stein: Public perception of crime and justice in Canada: A review
of opinion polls. RR2001-1e. Research and Statistics Division,
Department of Justice Canada, 2001

6 Karin Stein: Uo.; Kerezsi Klára (2004a): A bûnmegelõzés különbözõ di-
menzióinak megjelenése egy attitûdvizsgálatban. In: Irk Ferenc (szerk.):
Áldozatok és vélemények I–II. OKRI, Budapest, 2004, 121–155. o.;
Eurobarometer. Spring, 2004. Public Opinion in the European Union.
Standard Eurobarometer, European Commission, 2004

7 Ben Page – Rhonda Wake – Ashley Ames: Public confidence in the crimi-
nal justice system. Findings 221. Home Office, London, 2004

8 Tappio Lappi-Seppälä: Penal Policy and Prison Rates: Long-Term
Experiences from Finland. Manuscript, October 2004 (draft) 
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sunk is ebbe a vonulatba illeszkedik. Azt szerettük volna ugyanis bi-

zonyítani, hogy az átlagemberek többsége nem utasítja el a helyre-

állító igazságszolgáltatási eszközök alkalmazásának lehetõségét –

amennyiben azok megnyugtató megoldást kínálnak a bûncselek-

ményben megnyilvánuló konfliktus kezelésére. 

A kutatás célkitûzései, A kutatás célkitûzései, A kutatás célkitûzései, A kutatás célkitûzései, 

a mintaválasztás és a kutatási módszereka mintaválasztás és a kutatási módszereka mintaválasztás és a kutatási módszereka mintaválasztás és a kutatási módszerek

A kriminálpolitika alakításáért felelõs szereplõknek alapos ismeretek-

kel kell bírniuk arról, hogy a bûnözés milyen hatást gyakorol a társada-

lomra. Ennek az ismeretrendszernek fontos eleme, hogy az emberek

mit gondolnak a bûnözésrõl, a büntetésrõl és a büntetõ igazságszol-

gáltatás mûködésérõl. A British Crime Survey (BCS) 1982 óta folytat

vizsgálatokat a latens bûnözésrõl, illetve a bûnözéssel és a bünte-

tõ igazságszolgáltatás mûködésével kapcsolatos lakossági vélemé-

nyek alakulásáról. Nem tekinthettünk el attól sem, hogy hazánkban

2003-ban sor került az elsõ nagymintás latenciavizsgálat9 lebonyo-

lítására, amelynek kérdései számos vonatkozásban átfedést mutat-

nak a BCS kérdéseivel. Jelen kutatásunkban ezért inkább azokat az

attitûdöket mértük fel, amelyek az emberek közötti bizalom érvé-

nyesülését, a jogkövetéshez, illetve a jogsértéshez való viszonyt

mutatják. Kíváncsiak voltunk a büntetõ igazságszolgáltatás felada-

tairól alkotott véleményekre, illetve a magyar lakosoknak a bûnö-

zéssel és a büntetéskiszabással kapcsolatos általános ismereteire.

Kérdéseink nem tértek ki a bûnözés leküzdésére alkalmas eszkö-

zökkel kapcsolatos attitûdökre, különösen arra tekintettel, hogy

több ilyen kérdés is elõfordult a nagymintás latenciavizsgálatban.  

A kutatás empirikus adatfelvételi szakaszában 1200 fõs repre-

zentatív lakossági mintán kérdõív lekérdezésére került sor. A több-

lépcsõs, rétegzett mintavételi eljárással kiválasztott minta pontosan

tükrözi az ország szavazókorú lakosságának településtípus, nem,

életkor és iskolai végzettség szerinti összetételét. A közölt adatok

9 Irk Ferenc (szerk.): i. m.



hibahatára az adott kérdésre válaszolók számától függõen +3-5 szá-

zalék volt. A terepmunka lefolytatására 2005. március 11–15. között

került sor.

Az empirikus vizsgálat során 38 + 24 kérdésbõl álló kérdõív lekér-

dezésére került sor, amelynek elsõ blokkja a demográfiai és területi

jellemzõkkel, a megkérdezettek politikai preferenciáival, vallásgyakor-

lásával, továbbá konzervatív–liberális, illetve jobboldali–baloldali felfo-

gásával kapcsolatos kérdéseket tartalmazott.10 A kérdõív speciális ré-

szét képezte az a 24 – többségében összetett – kérdésbõl álló

kérdõívblokk, amely a következõ kérdéscsoportok köré szervezõdött:

1. A jog- és szabálykövetéssel kapcsolatos attitûdök, például, hogy miért

tartja be az emberek többsége a törvényeket; mely szocializációs és

társadalmi intézményeknek van a legnagyobb szerepük a szabálykö-

vetés megerõsítésében; illetve mely körülmények teszik vagy tehetik a

jog- és szabálykövetést plauzibilissá (1., 3., 4. számú kérdés).

2. A megkérdezettek életszemlélete, az emberek megbízhatóságáról alko-

tott kép, a sikeresség tényezõi, a rossz helyzetû társadalmi csoportok-

kal kapcsolatos attitûdök, illetve egyes társadalmi csoportokkal szem-

beni diszkriminációval kapcsolatos kérdések (5–10. számú kérdések).

3. A biztonság kérdéskörében mi a legfontosabb elem a megkérdezettek

számára, és mit gondolnak a büntetõ igazságszolgáltatás feladatairól

(2. és 11. számú kérdés).

4. Ismeretek a létezõ bûnözés „valóságáról”, azaz ismert-e, hogy milyen

nagyságrendû a hazai erõszakos bûnözés, hogyan változott a bûncse-

lekmények száma, illetve, hogy hogyan vélekednek az egyes bûncse-

lekmény-kategóriák súlyosságáról, továbbá arról, hogy mit gondolnak

a bûnözés és a bûnelkövetés okairól (12., 13., 14., 17. számú kérdések).

5. A büntetõjogi jogkövetkezményekkel kapcsolatos attitûdök. Ezen belül: a

megkérdezettek mit tudnak a létezõ büntetéskiszabási gyakorlatról, példá-

ul a szabadságvesztés alkalmazási gyakoriságáról az egyes bûncselek-

ményi kategóriákban. A büntetõjogi szankciókhoz kapcsolódóan milyen

következményeket tekintenek a legsúlyosabbnak a jogkövetkezmények

10 Az omnibuszban szereplõ blokkok: „Médiafogyasztás”; „Politikai kérdé-
sek: pártpreferencia, politikusok népszerûsége”; „Csokoládéfogyasztás”;
„Büntetõjog megítélése”; „Telekommunikációs ellátottság”.
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rendszerében. Helyeslik-e a halálbüntetést, mit gondolnak a büntetéski-

szabás és a bûnözés alakulásának összefüggéseirõl, a szabadságvesz-

tés tényleges szerepérõl, illetve, hogy milyen tényezõket tartanának szem

elõtt, ha nekik kellene ítélkezniük (15–16., 18–23. számú kérdések). 

A kérdésekre adott válaszokat egy adatbázisba rendeztük, és az

adatokat matematikai, statisztikai eszközökkel elemeztük.

A kutatás eredményei A kutatás eredményei A kutatás eredményei A kutatás eredményei 

A kutatási program tervezésekor azzal a feltételezéssel éltünk, hogy

a magyar lakosság konzervatív–liberális irányultsága hatással van a

büntetõ igazságszolgáltatással kapcsolatos kérdésekre adott vála-

szaikra. E megosztottságot számos politilógiai munka jelzi, és a

közvélemény-kutatások adatai is alátámasztják. Saját – más terüle-

ten folytatott – kutatásaink, illetve külföldi kutatási tapasztalatok is

igazolták, hogy a konzervatív–liberális attitûd befolyással van szá-

mos társadalmi probléma, illetve társadalompolitikai kérdés

megítélésére.11 A büntetõ igazságszolgáltatás és a bûnözéskontroll

kérdésköréhez sokféle módon kapcsolódó kutatási eredményeket,

a konzervatív–liberális értékválasztást jelzõ kérdések fényében is

vizsgáltuk, feltárva azt az összefüggést, amely a különbözõ attitû-

dök és a bûnözés állapotáról, illetve annak kezelésérõl alkotott vé-

lemények között állhat fenn. 

A konzervatív–liberális, illetve jobboldali–baloldali attitûdskálát

olyan fontos háttérváltozóknak tekintettük a kutatás eredményeinek

feldolgozásakor, hogy szinte minden összefüggés értékelésénél

számba vettünk. Az 1200 megkérdezett közül 10 fõ nem válaszolt er-

re a kérdésre, 83 személy pedig nem tudta megmondani, hogy hova

helyezné el a saját nézeteit a liberális–konzervatív skálán. Mint az

11 Kerezsi Klára (2004b): Kontroll vagy támogatás: az alternatív szankciók
dilemmája napjaink büntetõpolitikájában. Akadémiai doktori értekezés.
Kézirat, 2004; Ulla V. Bondeson: Nordic Moral Climate. Value Continuities
and Disconiniuties in Denmark, Finland, Norway, and Sweden. Transac-
tion Publisher, London, 2003



Ha az iménti eredményeket az életkori megoszlás adataival összefüg-

gésben vizsgáljuk, jól látható, hogy kutatási eredményeink összhang-

ban vannak az egyéb közvélemény-kutatási vizsgálatok tapasztala-

taival. E szerint az egyes generációk eltérõ politikai neveltetését,

politikai élettapasztalatát, valamint az ezekbõl fakadó eltérõ világ-

szemléletét jelzi, hogy minél idõsebb generációkat vizsgálunk, an-

nál kevesebben vannak az adott generációban a magukat „liberális

gondolkodásúnak” vallók, viszont egyre többen a magukat „konzer-

vatív gondolkodásúként” meghatározók.12 A baloldali–jobboldali hét-

1. számú ábrán látható, a válaszolók majd 40%-a „középre húz”, vagyis

semleges erõtérben helyezi el nézeteit. Ezért a büntetõ igazságszol-

gáltatással, bûnözéssel, bûnözéskontrollal kapcsolatos kérdésekre

adott válaszok értékelésénél szûkítést végeztünk, leválogatva azokat

a személyeket, akik „semlegesek” az alábbi kérdésben, annak érdeké-

ben, hogy összefüggéseket keressünk a liberális–konzervatív nézetek

és a bûnözéskontroll megfelelõségérõl alkotott vélemények között.

12 Lásd hasonlóan: Kovács András: Generációk, értékek, szavazótáborok.
www.gallup.hu/Gallup/self/polls/nepszava/nepszava2.html

210
Kerezsi Klára: Vélemények a bûnrõl és a büntetésrõl

1. számú ábra

Hol helyezné el saját nézeteit a liberális–konzervatív, Hol helyezné el saját nézeteit a liberális–konzervatív, Hol helyezné el saját nézeteit a liberális–konzervatív, Hol helyezné el saját nézeteit a liberális–konzervatív, 

illetve a baloldali–jobboldali skálán? (%) (N = 1186)illetve a baloldali–jobboldali skálán? (%) (N = 1186)illetve a baloldali–jobboldali skálán? (%) (N = 1186)illetve a baloldali–jobboldali skálán? (%) (N = 1186)

8,0
9,4

11,3

35,9

12,6

8,7
7,2

10,5

13,0

36,3

8,5

13,8

5,65,4
0

5

10

15

20

25

30

35

40

1 2 3 4 5 6 7

baloldal_jobboldal liberális_konzervatívbaloldal–jobboldal liberális–konzervatív



211
Kriminológiai Tanulmányok, 43.

elemû attitûdskálán a megkérdezettek nagyjából középen helyez-

ték el magukat (M = 3,75). Hasonlóan a konzervatív–liberális skálán

is a többség középre helyezte magát (M = 3,75). A politikai nevelte-

téssel és a világszemlélettel kapcsolatos kérdéseket a balolda-

li–jobboldali értékválasztási dichotómia összefüggésében is meg-

vizsgáltuk, és azt tapasztaltuk, hogy a „baloldali” és a konzervatív

értékválasztási attitûdök inkább az idõsebb, míg a „jobboldali” és li-

berális értékválasztások inkább a fiatalabb korosztályt jellemzik. A

2. számú ábrán a kérdõívben szereplõ hételemû liberális–konzerva-

tív attitûdskála középsõ értékét és a „nem tudom” válaszokat figyel-

men kívül hagyva, a három-három szélsõ százalékérték összesített

megoszlását ábrázoltuk. 

2. számú ábra

A megkérdezettek konzervatív–liberális, illetve baloldali–jobboldali értékválasztása, A megkérdezettek konzervatív–liberális, illetve baloldali–jobboldali értékválasztása, A megkérdezettek konzervatív–liberális, illetve baloldali–jobboldali értékválasztása, A megkérdezettek konzervatív–liberális, illetve baloldali–jobboldali értékválasztása, 
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A teljes minta válaszai alapján úgy tûnik, hogy a jogkövetést alap-

vetõen három tényezõre vezetik vissza a megkérdezettek:

1. a félelemre („… mert félnek attól, hogy elkapják és megbüntetik õket”),

2. a konformitásra („… mert a jogszabályokat követni kell”) és

3. a meggyõzõdésre („… mert az emberek a helyes utat akarják követni”).

18–29 éves 30–39 éves 40–49 éves 50–59 éves 60 év felett



Szinte elhanyagolható arányban (0,7%) gondolták úgy a megkérde-

zettek, hogy egyéb ok miatt tartják be az emberek a törvényeket, és

viszonylag alacsony (4,0%) volt azoknak a válaszadóknak a meg-

oszlása, akik pusztán pszichológiai okot („… mert el akarják kerülni

a lelkiismeret-furdalást”) választottak a jogkövetés motívumaként. 

Úgy tûnik, hogy a lebukástól, a következményektõl való félelem-

nek jelentõs hatást tulajdonítanak a megkérdezettek (3. számú ábra).
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3. számú ábra
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Az elõbbi kérdés életkori csoportok szerinti vizsgálata azt mutatja,

hogy az idõsebb életkori csoportokra már jellemzõbb a normák

bensõvé válása, ezért a megkérdezettek kisebb arányban válasz-

tották a lebukástól való félelmet mint válaszlehetõséget. Mindez

azonban amellett történik, hogy minden életkori csoportban tovább-

ra is a leggyakoribb tényezõ marad a következményektõl való féle-

lem mint motívum. 

A kérdések között – viszonylag általánosan – megfogalmaztunk

néhány olyan témakört is, amelyrõl úgy gondoltuk, hogy választá-

suk összefüggésben lehet azzal, miként vélekednek a megkérde-



Jól látható, hogy az elsõ helyen történõ választásoknál két témakör

szerepel: 1) a jog és rend fenntartása, illetve 2) a magasabb életszín-

vonal biztosítása mindenkinek. Ebbõl természetesen az is követke-

zik, hogy az élet- és vagyonbiztonság és a megélhetés biztonsága

a két alapvetõ érték, amelyet az emberek fontosnak tartanak. A má-

sodik helyen történõ választásoknál már kiegyenlítettebbek a téma-

körök, és a társadalmi egyenlõség erõsítése is hangsúlyosabbá

vált a választások között. Ezek az eredmények összhangban van-

nak az Országos Kriminológiai Intézet által lefolytatott nagymintás

attitûdvizsgálat megállapításaival13, amelyek jelezték, hogy a bizton-
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zettek a hazai büntetõ igazságszolgáltatás egyes kérdéseirõl. A

vizsgált személyek (a továbbiakban: vsz) külön kártyán kapták meg

a válaszlehetõségeket, és ezek közül kellett kiválasztaniuk a szá-

mukra elsõsorban fontosat, illetve a második legfontosabbat. A 4.

számú ábra a teljes minta adatait tartalmazza, külön tartva az elsõ

helyen és a második helyen történt kiválasztásokat. 

13 Irk Ferenc (szerk.): i. m.
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ságérzet hiánya áthatóan jelen van a mai magyar társadalomban. E

biztonságérzet-hiány forrása azonban elsõsorban nem a bûnözés

alakulása, hanem a megélhetési problémák, a szociális körülmé-

nyek, a munkaerõ-piaci kiszolgáltatottság.14 Ugyanakkor az is kitûnt,

hogy a 60 éven felüli korosztály a közbiztonsággal kapcsolatos kér-

déseket kiemelt problémának tekinti.15 Ezt a jellegzetességet jelen

kutatásunk eredményei is visszaigazolják: a teljes mintában a 60

éven felüliek korcsoportjában a „jog és a rend fenntartása” a legfon-

tosabb elvárás a lehetséges választások között. (Bár a második he-

lyi választásoknál már nagyobb arányban tekintették az idõskorúak

is a magasabb életszínvonalat a legfontosabb értéknek.) Egyik kor-

osztály számára sem jelentett kiemelkedõen fontos értéket a „na-

gyobb beleszólás a politikai döntések meghozatalába”, sem a „vé-

leménynyilvánítás szabadsága”.  

Az arra a kérdésre adott válaszok, hogy mely tényezõknek van

a legnagyobb szerepe abban, hogy az emberek betartják az erköl-

csi szabályokat, voltaképpen a várt eredményt hozták. A a megkér-

14 Kó József: A bûnözéstõl való félelem. In: Irk Ferenc (szerk.): i. m. 57–84. o. 
15 Kerezsi Klára (2004b): i. m. 125. o.
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5. számú ábra
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dezettek 72%-a a család szerepét tartja elõdlegesnek az erkölcsi

szabályok betartásában, ugyanakkor feltûnõ, hogy relatíve sokan

hisznek a jog erejében (17,4%), és kevesen a vallás erkölcsi szabá-

lyokat megerõsítõ szerepében (1,9%) (5. számú ábra).

Ha az adatokat az életkori megoszlásokra is figyelemmel vizsgál-

juk, határozott trend bontakozik ki, amely szerint minél idõsebb a

megkérdezett, annál nagyobb valószínûséggel gondolja úgy, hogy

az erkölcsi szabályok követésére tanítás elsõdleges színtere a csa-

lád. Ugyanakkor érdekes, hogy a fiatalabb korosztályok (18–29, illetve

30–39 évesek) a vártnál nagyobb jelentõséget tulajdonítanak a jogi

eszközöknek ebben a folyamatban. A vallás erkölcserõsítõ szerepét

a megkérdezettek körében különösen a legfiatalabbak (18–29 éve-

sek) és a legidõsebbek (60 éven felüliek) tartják fontosnak.  

A morális és a jogi – különösen a büntetõjogi – szabályoknak szá-

mos kapcsolódási pontjuk van. A szabályszegéshez és a szabálykö-

vetéshez való viszonyt különbözõ állításokkal történõ egyetértés vagy

elutasítás alapján vizsgáltuk. A kérdések között szerepeltettünk olyan

állításokat, amelyek alkalmasak lehetnek a kriminális attitûd mérésére.

A megkérdezettek 60,7%-a egyetértett azzal az állítással, hogy „a jog-

szabályok adta kiskapuk mindaddig kihasználhatók, amíg ténylege-

sen meg nem sértjük a jogi elõírásokat”. Talán nem járunk messze az

igazságtól, ha feltételezzük, hogy az e „kiskapus” válasszal egyetértõk

magas aránya azt is jelzi, hogy az emberek bizonytalanok a jogi és er-

kölcsi szabályok kollíziója esetén. Magasnak tûnik azoknak az aránya,

akik még azzal az állítással is egyetértettek, hogy „mindaddig meg le-

het sérteni a jogi elõírásokat, amíg rajta nem kapnak” (15,3%). 

Az e kérdésekre adott válaszokat életkori bontásban vizsgálva

úgy tûnik, hogy a középgenerációba tartozók mutatnak erõsebb kri-

minális attitûdöket. Például azzal az állítással, hogy „a jogszabályok

adta kiskapuk mindaddig kihasználhatók, amíg ténylegesen meg

nem sértjük a jogi elõírásokat” a 40–49 évesek majd háromnegyede

értett egyet, a 18–39 évesek kétharmada, illetve a 60 éven felülieknek

valamivel több mint 40%-a. A megkérdezettek többsége tehát „bízik”

abban, hogy a jog kifejezett tiltásának hiányában sem kerül összeüt-

közésbe az erkölcsi szabályokkal. A „mindaddig meg lehet sérteni



a jogi elõírásokat, amíg rajta nem kapnak” állítással is a 40–49 éves

korosztály tagjainak 20%-a értett egyet, míg a legfiatalabb ketegóriába

tartozók 15, míg a 60 éven felülieknek pedig 10%-a.

A konzervatív–liberális attitûd a „kiskapus” kérdésnél mutat ösz-

szefüggést. E szerint a magukat konzervatív meggyõzõdésûnek tar-

tók ezzel az állítással jellemzõen nem értenek egyet, míg a magukat

liberális elveket vallók közé sorolók nagyobb mértékben értettek

egyet az említett állítással. Várakozásainknak megfelelõen a nõk

mind a „kiskapus”, mind a jogi elõírások megsértésének lehetõsé-

gével kapcsolatos kérdésre nagyobb arányban adtak elutasító vá-

laszt, mint a férfiak. 

Az attitûdvizsgálat egyes kérdései eltérõ életszemléletek válasz-

tását, illetve az ezekkel történõ azonosulás kifejezését tették lehetõ-

vé (7. számú ábra).
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6. számú ábra
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1.  „Dolgozz keményen, és gazdag leszel” (Szorgalmas) 

2. „Vedd komolyan a tanulást, mert így szerzel nevet magadnak” (Köteles-

ségtudó)

3. „Ne gondolj a pénzre és a hírnévre, csak éld az életet, ahogy neked leg-

jobb” (Hedonista)

4. „Használd ki minden nap örömét, könnyen és gondtalanul” (Prakticista)

5.  „Kerüld el a világ csábításait, élj tisztán és tisztességesen” (Aszkéta)

6. „Ne magadra gondolj, hanem arra, hogy mit adhatsz másoknak” (Kö-

zösségi)

Az elsõ két megfogalmazás a „szorgalom meghozza gyümölcsét”-

típusú választást tette lehetõvé, akár munkával, akár tanulással. E

két alternatíva voltaképpen azonos megközelítést takar, a kötelesség-

tudás és a szorgalom tiszteletét és gyakorlását. A 3., illetve a 4. vá-

7. számú ábra
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lasztási lehetõség szintén hasonló csoportba tartozó felfogást jelez,

vagy az önzõ, léha viselkedésformát preferálják, vagy egy olyan

prakticista szemlélet elfogadottságát mutatják, amelyben a jövõ ter-

vezésének kisebb jelentõsége, szerepe van. Az 5. pontban megfo-

galmazott életszemléletet talán aszkéta típusnak nevezhetjük,

amely az erkölcsi értékeket tekinti alapvetõnek. A 6. pont a közös-

ségi típusú életszemléletet fogalmazza meg, amely az individualiz-

mus elutasításával a mások szolgálatát, segítését a saját személyé-

nél és érdekeinél fontosabbnak tartja. 
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8. számú ábra

A megkérdezettek életszemlélet-választásai (%)A megkérdezettek életszemlélet-választásai (%)A megkérdezettek életszemlélet-választásai (%)A megkérdezettek életszemlélet-választásai (%)
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Érdekes, hogy az „aszkéta” életszemléletet választotta az összes

megkérdezett több mint egyharmada (8. számú ábra). Ennek nagy

valószínûséggel oka az is, hogy az elõbbiek szerint az 1–2. és a

3–4-es kategória sok vonatkozásban közel áll egymáshoz. Az élet-

kor szerinti vizsgálat a „várt” megoszlásokat mutatja, hiszen a „he-

donista, prakticista” életszemlélet a fiatalabb életkorokban jellemzõ,

míg az „aszkétizmus” az életkor elõrehaladtával növekszik. Feltûnõ

ugyanakkor, hogy a szorgalomra, kötelességtudásra építõ, illetve a

közösségi életszemlélet a 40–60 éves korosztályban mintha kisebb

gyakoriságú lenne, mint az ennél fiatalabb vagy az ennél idõsebb

életkorokban. Ha a település nagysága szerint vizsgáljuk a kapott

válaszokat, azt tapasztaljuk, hogy a fõvárosban a szorgalomra, kö-

telességtudatra épülõ elõrehaladás tisztelete éppen úgy jellemzõ,

mint az „élj a mának” szemlélet. A közösségi szemlélet a százezer

lakosnál nagyobb településekre jellemzõbb, hasonlóan az aszkéta

szemlélethez, és itt feltûnõen alacsony megoszlással szerepelnek

a hedonista–prakticista típusú válaszok. A községekben (10 ezer la-
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kos alatt) a legjellemzõbb az aszkéta szemlélet. Ennek nagy való-

színûséggel az életmódbeli különbségek mellett az is oka, hogy a

kistelepülésekrõl a fiatalabb népesség elvándorol.  

Siker – bizalom – emberi megbízhatóságSiker – bizalom – emberi megbízhatóságSiker – bizalom – emberi megbízhatóságSiker – bizalom – emberi megbízhatóság

Az elsõ hazai országos reprezentatív mintán végzett viktimizációs

felmérés adatait elemzõ korábbi tanulmányunkban már foglalkoz-

tunk a bizalom kérdésével.16 Jelen vizsgálatunkban a megkérdezettek

mások iráni bizalmát a következõ kérdéssel vizsgáltuk: „Általában ön

szerint 1) az emberek többsége megbízható, vagy 2) az emberek ki-

sebb része megbízható, illetve 3) szinte alig van megbízható em-

ber”? (9. számú ábra.) A megkérdezettek kevesebb mint 40%-a érez

bizalmat az emberek többsége iránt, 45%-uk az embereknek csak

egy részében bízik, míg 16%-uk erõsen szelektálva, kivételesnek tart-

ja azokat az embereket, akikben meg lehet bízni. Az eredmény kü-

lönösen azért szembetûnõ, mert a 2004-es Eurobarometer-felmérés

tapasztalatai szerint az emberekkel kapcsolatos bizalomnál maga-

sabb az intézményekkel kapcsolatos bizalom az országban. A

rendõrségbe vetett bizalom az összes volt szocialista ország közül

16 Kerezsi Klára: A bûnmegelõzés és a biztonságérzet területi összetevõi.
In: Irk Ferenc (szerk.): Kriminológiai Tanulmányok, 42. OKRI, Budapest,
2005, 11–40. o.

9. számú ábra

Lehet-e bízni az emberekben? (%)Lehet-e bízni az emberekben? (%)Lehet-e bízni az emberekben? (%)Lehet-e bízni az emberekben? (%)
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Magyarországon volt a legmagasabb (54%). A hadsereg és a jóté-

konysági vagy önkéntes szervezetek szintén több mint 50%-os bizal-

mat élveztek a magyarok körében (52, illetve 50%).17

Az életkori megoszlás szerinti vizsgálat azt mutatja, hogy a

18–29 éves korosztály „bizonytalan”, bár mintha a többségük még-

is úgy gondolná, hogy az emberek kisebb része megbízható. A kö-

zépgeneráció (30–49 évesek) jellemzõen „szelektív módon” bízik az

emberekben, csupán az 50–59 éves korosztálynál tapasztaljuk azt,

hogy a mért adatok magasabbak a vártnál az „emberek többsége

megbízható” kategóriában. Tény, hogy idõsebb korban a biztonság-

érzet-hiány kifejezettebb, és ezt az adatok is alátámasztják, hiszen

a mért és a várt eredmények különbsége a „szinte alig van megbíz-

ható ember” választásnál a legnagyobb.

Érdekesek az eredmények az urbánus és falusi megoszlás sze-

rint is. Azt vártuk, hogy a szociális problémák és a nagyobb bûnö-

zési fertõzöttség miatt a városi, illetve nagyvárosi településeken ki-

sebb mértékû lesz a másokkal szembeni bizalom. Ezzel szemben

az adatok azt mutatják, hogy elsõsorban Budapesten és a városok-

ban laknak azok a megkérdezettek, akik szerint az emberek többsé-

ge megbízható, míg a falusi településeken a válaszadók elsõsorban

a másokkal szembeni bizalmatlanságuknak adtak hangot. A városi

és vidéki településekkel kapcsolatosan hasonló eredményeket mu-

tatnak a négy skandináv országban végzett kutatás eredményei is.18

A kisközösségi tér: A kisközösségi tér: A kisközösségi tér: A kisközösségi tér: 

kiket nem látna szívesen a szomszédságábankiket nem látna szívesen a szomszédságábankiket nem látna szívesen a szomszédságábankiket nem látna szívesen a szomszédságában

A felmérés során néhány kérdéssel teszteltük a megkérdezettek

személyes toleranciaküszöbét és elõítéleteit. A megkérdezettnek 11

17 Közvélemény-kutatás a tagjelölt és csatlakozó országokban. 2004. ta-
vasz, Nemzeti Jelentés: Magyarország. Candidate Countries Eurobaro-
meter Tavasz, 2004.1., Magyar Gallup Intézet 
http://www.gallup.hu/Gallup/release/eurobarometer/cceb_2004_1_nat_
hu.pdf

18 Ulla V. Bondeson: i. m. 56. o.
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elembõl álló kártyáról kellett kiválasztania azokat, akiket nem szíve-

sen látna a szomszédságában. A listáról történõ választások száma

nem volt korlátozva. 

A lekérdezett személycsoportok jellemzõi szerint több kategóriá-

ba oszthatók: 1) deviánsnak tekinthetõk (például kábítószer-fogyasz-

tók, prostituáltak, alkoholisták, büntetett elõéletûek), 2) bevándorlók,

3) különféle ideológiai nézeteket vallók, 4) fogyatékosok (fizikai és ér-

telmi). A választások rangsorát és százalékos megoszlását mutatja a

10. számú ábra. 

A megkérdezettek legnagyobb mértékben a kábítószer-fogyasz-

tókat utasítják el, de más, deviánsnak tekinthetõ személyeket sem

látnának szívesen a szomszédságukban. A megkérdezettek számá-

ra – életkortól függetlenül – öt olyan személycsoport létezik, akiket

nem szívesen látnak a szomszédságukban: 1) a kábítószer-fogyasz-

tó, 2) a prostituált, 3) az alkoholista, 4) a büntetett elõéletû és 5) a

HIV-/AIDS-pozitív személy. A migránsokkal szemben megnyilvánu-

10. számú ábra

Kit nem látna szívesen a szomszédai között? (%)Kit nem látna szívesen a szomszédai között? (%)Kit nem látna szívesen a szomszédai között? (%)Kit nem látna szívesen a szomszédai között? (%)
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ló tolerancia nagy valószínûséggel arra vezethetõ vissza, hogy Ma-

gyarország nem bevándorlási célország, talán csak a 40–49 éves

korosztály érez valamivel erõsebb elutasítást, mint a többi életkori

csoport. Sem a fogyatékosok, sem a vallási vagy politikai szélsõség

megnyilvánulása nem jelent a megkérdezettek számára olyan

problémát, amellyel nem tud „együttélni”, ha ilyennel találkozik a

szomszédságában.  

Az igazságszolgáltatás feladataiAz igazságszolgáltatás feladataiAz igazságszolgáltatás feladataiAz igazságszolgáltatás feladatai

A 2005. évi Eurobarometer-felmérés szerint a „hazai igazságszol-

gáltatásban minden második magyar inkább bízik, ez az arány

megegyezik az EU tagországainak átlagával”.19 Mielõtt a megkérde-

zetteknek a büntetõ igazságszolgáltatás feladataival kapcsolatos

véleményeit elemeznénk, az egy másik kérdésre adott válaszokat

mutatjuk be – talán azért is, hogy kiderüljön, még az 50% sem tud-

ja, voltaképpen miben bízik. Felmérésünkben a jogszabályokkal, a

büntetõjoggal, illetve a büntetõeljárással kapcsolatos kérdéseknél

feltûnõ, hogy a megkérdezettek alig több mint 50%-a értett egyet az-

zal az állítással, hogy „a jogszabályok tükrözik az emberek vélemé-

nyét arról, hogy mi a jó és mi a rossz”, és csak a megkérdezettek

kétharmada szerint általánosan rendelkezésre álló ismeret, hogy

milyen büntetés várható bûncselekmény elkövetése esetén. Az

igazságszolgáltatásba és a jogrendszerbe vetett bizalmat erõsen

megkérdõjelezheti, hogy reprezentatív felmérésünkben a megkér-

dezettek háromnegyede egyetértett azzal, hogy „az emberek általá-

ban keveset tudnak arról, hogy mi történik a büntetõeljárás során”. 

A felmérés során a büntetõ igazságszolgáltatás lehetséges fel-

adatait – különös tekintettel a helyreállító igazságszolgáltatási fel-

adatokra – egy blokkba foglaltuk, és arra kértük a vizsgálati szemé-

lyeket, egy ötfokozatú skálán jelöljék meg, hogy az adott állításban

19 Közvélemény-kutatás az Európai Unióban, 2005. tavasz. Nemzeti jelen-
tés: Magyarország. Standard Eurobarometer 63.4/Spring 2005, p. 8. 
http://europa.eu.int/comm/public_opinion/archives/eb/eb63/eb63_nat_
hu.pdf
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megfogalmazott feladatokkal egyetértenek-e vagy sem (12. számú

ábra). A kérdõívben a következõ felsorolás szerepelt:

– Az igazságszolgáltatásnak nem az elkövetõ büntetésére, ha-

nem inkább a bûncselekménnyel okozott kár helyreállítására

kellene figyelnie.

– Az igazságszolgáltatásnak egyformán kell figyelnie az elköve-

tõ és a sértett szükségleteire.

– Az igazságszolgáltatás feladata a sértettnek okozott károk

helyreállítása.

– Az igazságszolgáltatásnak csak az elkövetõ megbüntetése a

feladata.

– Az igazságszolgáltatás feladata az elkövetõ felelõsségérzeté-

nek felkeltése.

– A büntetõeljárás során ösztökélni kell az elkövetõt, hogy állít-

sa helyre az általa okozott kárt.

– Az igazságszolgáltatásban meg kell teremteni a lehetõségét

annak, hogy az elkövetõ és a sértett közvetlenül is megegyez-

hessen a bûncselekménnyel okozott kár helyreállításáról. 

– A helyi közösségnek is szerepet kell adni a bûnelkövetõk fele-

lõsségre vonásában.

11. számú ábra

Mit tudnak a megkérdezettek a büntetõ igazságszolgáltatás mûködésérõl? (%)Mit tudnak a megkérdezettek a büntetõ igazságszolgáltatás mûködésérõl? (%)Mit tudnak a megkérdezettek a büntetõ igazságszolgáltatás mûködésérõl? (%)Mit tudnak a megkérdezettek a büntetõ igazságszolgáltatás mûködésérõl? (%)
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– Az elkövetõ együttmûködésének megnyerése nagyobb való-

színûséggel eredményezi az okozott kár helyreállítását, mint a

kényszer alkalmazása. 

– Az elkövetõ megbüntetése fontosabb, mint az emberi jogok

tiszteletben tartása.

A legnagyobb egyetértést az elkövetõ kármegtérítési hajlandóságá-

nak felkeltésével tapasztaltuk.

A büntetõ igazságszolgáltatás lehetséges feladataival kapcsola-

tos állításokat többféle formában fogalmaztuk meg. Kíváncsiak vol-

tunk arra, hogy van-e támogatottsága annak, hogy a hagyományos

igazságszolgáltatás elveit a helyreállító igazságszolgáltatás elvei

helyettesítsék („Az igazságszolgáltatásnak nem az elkövetõ bünte-

tésére, hanem inkább a bûncselekménnyel okozott kár helyreállítá-

sára kellene figyelnie”). Településtípus szerint vizsgálva a válaszokat,

azt tapasztaltuk, hogy az ekként megfogalmazott feladatot elsõsor-

ban a városlakók utasítják el, de a falun lakók is inkább az elutasí-

tás felé hajlanak. Ugyanakkor a budapesti megkérdezettek körében

talált ez a megfogalmazás a legnagyobb egyetértésre. Az elv a szel-

lemi foglalkozásúak körében is nagyobb támogatottságot élvez,

mint a fizikai foglalkozásúak körében. Nemek szerint vizsgálva a vá-

laszokat, azt tapasztaljuk, hogy a férfiak azok, akik elutasítják az em-

lített formában megfogalmazott feladatot, szemben a nõkkel, akik

határozottan elfogadják ezt az állítást. Az életkori megoszlások azt

mutatják, hogy a 18–29 éves korosztály egyharmada nem alakított

ki határozott véleményt e kérdéssel kapcsolatosan, mégis úgy tû-

nik, hogy az állítást határozottan elutasítók nagyobb gyakorisággal

fordulnak elõ ebben az életkori csoportban. A 60 éven felüliek kor-

csoportjában – bár a többséget itt is az elutasítás jellemzi – az állí-

tással inkább egyetértõk nagyobb számban fordulnak elõ, mint a

többi korcsoportban (13. számú ábra).

A sértett szempontjai erõsebb érvényesítésének szükségessé-

gét fogalmaztuk meg „az igazságszolgáltatásnak egyformán kell fi-

gyelnie az elkövetõ és a sértett szükségleteire” válaszlehetõséggel.

Itt is ugyanolyan jellegzetességet tükröznek a válaszok, mint az
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12. számú ábra

Vélemények a büntetõ igazságszolgáltatás feladatairól (%)Vélemények a büntetõ igazságszolgáltatás feladatairól (%)Vélemények a büntetõ igazságszolgáltatás feladatairól (%)Vélemények a büntetõ igazságszolgáltatás feladatairól (%)
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elõbbi kérdésnél: a városlakók inkább elutasítják, míg a budapesti-

ek határozottan elfogadják az így megfogalmazott feladatot. Az el-

követõ és a sértett szükségleteire figyelés kiegyensúlyozásának

szükségességével a szellemi foglalkozásúak nagyjából hasonló

arányban értenek egyet, illetve utasítják ezt el. Kiemelkedõ a buda-

pesti megkérdezettek között az állítás elfogadottsága, városokban

pedig inkább az egyetértés, míg falun inkább az elutasítás jellemzõ.

A nõk körében határozottabb elvárás ez, mint a férfiaknál, akik jel-

lemzõen határozottabban utasítják el ezt a szempontot. Az iskolai

végzettség szerint a legmagasabb iskolai végzettségûek vagy telje-

sen elutasítják, vagy teljesen magukénak vallják ezt a szempontot,

ugyanakkor a legalacsonyabb iskolai végzettségûeknél inkább az

elfogadás felé hajlás a jellemzõ. A fizikai foglalkozásúak körében in-

kább az elutasítás, vagy a „nem tudom eldönteni” típusú válaszokat

tapasztaltunk, míg a szellemi foglalkozásúaknál a két szélsõ érték (a

teljes elfogadás, illetve a teljes elutasítás) a gyakoribb választás. Az

életkor szerint a 18–29 évesek vagy teljesen elutasítják, vagy telje-

sen elfogadják, a 30–39 évesekre inkább az elfogadás jellemzõ. 

13. számú ábra
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Továbbra is a helyreállító igazságszolgáltatás körében maradtunk,

amikor a leghatározottabban fogalmaztuk meg a büntetõ igazságszol-

gáltatás feladatait a következõképpen: „az igazságszolgáltatás felada-

ta a sértettnek okozott károk helyreállítása”. A válaszok településtípus

szerinti megoszlása láthatóan „felpuhul”, és a városlakók közül is töb-

ben „inkább nem”, mint „egyáltalán nem” értenek vele egyet. Ugyan-

akkor nagyobb arányban hajlanak az elfogadásra a városban és a

falun lakók egyaránt, és a budapestieket ennél a válasznál is a hatá-

rozott egyetértés jellemzi. A válaszokból ismét az rajzolódik ki, hogy

a férfiak elutasítóbbak, mint a nõk. Úgy tûnik, hogy a helyreállító igaz-

ságszolgáltatás bármely aspektusával szemben a férfiak rigidebben

elutasító, míg a nõk rendre elfogadó attitûdöket mutatnak. 

A válaszlehetõségek között szerepelt a hagyományos megtorlási

elmélet álláspontjának megfogalmazása is („Az igazságszolgáltatás-

nak csak az elkövetõ megbüntetése a feladata”). Az erre a kérdésre

érkezõ válaszok harmonizálnak a korábbi kérdésekre adott vála-

szokkal: a budapestiek zöme elutasítja, míg a városiak és a falusi te-

lepülésen lakók egyetértenek vele. Úgy tûnik tehát, hogy a budapes-

ti megkérdezettek választanak jellemzõbben más szempontot (is) a

büntetõ igazságszolgáltatás feladatainak meghatározásánál. Ha a

kérdést nemek szerint vizsgáljuk, az adatok mért, illetve várt elosz-

lásának egybevetésébõl kitûnik, hogy mind a férfiak, mind a nõk egy

része határozott az állítás elutasításában. Egyetértés esetén azon-

ban a férfiak sokkal határozottabbnak tûnnek, mint a nõk. 

Ha a kérdést életkori csoportok szerint vizsgáljuk, látható, hogy

a legfiatalabb korosztály inkább nem ért egyet az állítással, az en-

nél idõsebb korosztályokra inkább az állítással – valamilyen mérték-

ben történõ – egyetértés a jellemzõ (14. számú ábra).

Tapasztalataink szerint a büntetõ felelõsségre vonás csak a ter-

heltek egy részénél képes elérni azt, hogy az elkövetõ szembe is

nézzen az általa elkövetett bûncselekmény következményeivel –

bár csak ez lehet az alapja a károk gyors és teljes körû helyreállítá-

sának. A büntetõ igazságszolgáltatás feladatai körében tehát kíván-

csiak voltunk arra, hogy elvárják-e a megkérdezettek ennek a szem-

pontnak az érvényesítését („Az igazságszolgáltatás feladata az
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elkövetõ felelõsségérzetének felkeltése”). Úgy tûnik, hogy erre a

morális szempontra a budapesti megkérdezettek nem érzékenyek,

viszont a falusi településen lakó megkérdezettek igen határozottan

15. számú ábra

„Az igazságszolgáltatás feladata az elkövetõ felelõsségérzetének felkeltése” „Az igazságszolgáltatás feladata az elkövetõ felelõsségérzetének felkeltése” „Az igazságszolgáltatás feladata az elkövetõ felelõsségérzetének felkeltése” „Az igazságszolgáltatás feladata az elkövetõ felelõsségérzetének felkeltése” 

kérdésre adott válaszok életkori csoportok szerinti százalékos megoszlása (N = 1176)kérdésre adott válaszok életkori csoportok szerinti százalékos megoszlása (N = 1176)kérdésre adott válaszok életkori csoportok szerinti százalékos megoszlása (N = 1176)kérdésre adott válaszok életkori csoportok szerinti százalékos megoszlása (N = 1176)
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„Az igazságszolgáltatásnak csak az elkövetõ megbüntetése a feladata” „Az igazságszolgáltatásnak csak az elkövetõ megbüntetése a feladata” „Az igazságszolgáltatásnak csak az elkövetõ megbüntetése a feladata” „Az igazságszolgáltatásnak csak az elkövetõ megbüntetése a feladata” 

kérdésre adott válaszok életkori csoportok szerinti százalékos megoszlása (N = 1181)kérdésre adott válaszok életkori csoportok szerinti százalékos megoszlása (N = 1181)kérdésre adott válaszok életkori csoportok szerinti százalékos megoszlása (N = 1181)kérdésre adott válaszok életkori csoportok szerinti százalékos megoszlása (N = 1181)
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várnák el e szempontnak az érvényesítését is a büntetõ igazság-

szolgáltatástól. E válaszokból ismét az körvonalazódik, hogy a fér-

fiak kevésbé, a nõk viszont határozottabban értenek egyet az iménti

állítással. Korcsoportok szerint azt tapasztaljuk, hogy a legfiatalabb

korosztály 10%-a teljesen elutasította az állítást, mégis ebben a kor-

csoportban a legnagyobb az állítással inkább egyetértõk megoszlá-

sa. Különösen érdekes, hogy minden korosztályban az inkább

egyetértõk dominálnak, ami közvetve azt jelzi, hogy a helyreállító

igazságszolgáltatás eszközrendszere – amely igen fontosnak tartja

az elkövetõ felelõsségérzetére apellálást – támogatást kaphat ha-

zánkban is. 

A büntetõ igazságszolgáltatásban a károk helyreállításával kap-

csolatos feladatról alkotott vélemények a várt eredményeket hoz-

ták. A megkérdezettek többsége – településtípustól függetlenül – in-

kább egyetértett, vagy határozottan egyetértett azzal az állítással,

hogy a „büntetõeljárás során ösztökélni kell az elkövetõt, hogy állít-

sa helyre az általa okozott kárt”. Nem véletlen, hogy alig volt válasz-

adó, aki ne tartotta volna fontosnak ezt a feladatot. Úgy tûnik, hogy

ez a feladat a budapesti lakosok döntõ többsége által megfogalma-

zott elvárás. 

A kérdéssorban elhelyeztünk egy olyan kérdést is, amellyel kap-

csolatos vélemények különösen fontosnak tûnnek a hazai jogalkal-

mazás szempontjából („Az igazságszolgáltatásban meg kell terem-

teni a lehetõségét annak, hogy az elkövetõ és a sértett közvetlenül

is megegyezhessen a bûncselekménnyel okozott kár helyreállításá-

ról”). Úgy tûnik, hogy ebben a kérdésben a falun lakó megkérdezet-

tek a legbizonytalanabbak, az adatok alapján sem az elutasításra,

sem a támogatásra nem lehet következtetéseket levonni. A mediá-

ció kérdésében a városlakók vagy elfogadják, vagy elutasítják e le-

hetõséget, míg a budapestiek határozottan támogatják a sértett és

az elkövetõ közötti közvetlen megegyezés lehetõségét. A férfiak jel-

lemzõbben inkább nem értenek egyet a közvetlen megegyezés ki-

alakításának feladatával, míg a nõk nagyon határozottan fontosnak

tartják ezt a feladatot. Az életkori csoportok szerinti válaszok jelzik,

hogy elsõsorban az idõsebb korosztály tartja fontosnak ezt a felada-
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tot, míg a legfiatalabb korosztályban relatíve magas az ellenzõk ará-

nya (16. számú ábra). 

Valószínûleg a nagyvárosok zsúfoltsága és a kapcsolatok törede-

zettsége az oka annak, hogy a budapesti és a városi megkérdezet-

tek jelentõs számban nem értettek egyet azzal a felvetéssel, hogy a

„helyi közösségnek is szerepet kell adni a bûnelkövetõk felelõsség-

re vonásában”, míg a falun lakó megkérdezettekre inkább az elfoga-

dás, illetve a határozott egyetértés a jellemzõ. A férfiak e kérdésben

is elutasítóbbnak tûnnek, mint a nõk. Ez utóbbiak jelentõs többsége

fontosnak tartja a helyi közösség bevonódását. „Az elkövetõ együtt-

mûködésének megnyerése nagyobb valószínûséggel eredményezi

az okozott kár helyreállítását, mint a kényszer alkalmazása” állításra

adott válaszokból az a kép rajzolódik ki, hogy elsõsorban a falusi te-

lepülésen lakók nem hisznek az állítás igazságtartalmában – ami ér-

dekes diszkrepanciát jelez a helyi közösség bevonódásának szük-

ségességével adott válaszokhoz viszonyítva. A válaszok azt jelzik,

hogy a városi megkérdezettek inkább, a budapestiek pedig határo-

zottan egyetértenek azzal, hogy kényszer helyett célravezetõbb az

16. számú ábra

„Az igazságszolgáltatásban meg kell teremteni a lehetõségét annak, „Az igazságszolgáltatásban meg kell teremteni a lehetõségét annak, „Az igazságszolgáltatásban meg kell teremteni a lehetõségét annak, „Az igazságszolgáltatásban meg kell teremteni a lehetõségét annak, 

hogy az elkövetõ és a sértett közvetlenül is megegyezhessen hogy az elkövetõ és a sértett közvetlenül is megegyezhessen hogy az elkövetõ és a sértett közvetlenül is megegyezhessen hogy az elkövetõ és a sértett közvetlenül is megegyezhessen 

a bûncselekménnyel okozott kár helyreállításáról” a bûncselekménnyel okozott kár helyreállításáról” a bûncselekménnyel okozott kár helyreállításáról” a bûncselekménnyel okozott kár helyreállításáról” 

kérdésre adott válaszok életkori csoportok szerinti százalékos megoszlása (N = 1155)kérdésre adott válaszok életkori csoportok szerinti százalékos megoszlása (N = 1155)kérdésre adott válaszok életkori csoportok szerinti százalékos megoszlása (N = 1155)kérdésre adott válaszok életkori csoportok szerinti százalékos megoszlása (N = 1155)
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együttmûködés kialakítása az okozott kár helyreállítása érdekében.

Hasonló különbségeket tapasztalunk a férfiak és a nõk között, ugyan-

is a nõk azok, akik inkább úgy gondolják, hogy kényszer helyett

együttmûködéssel lehet elérni a kárhelyreállítást. 

A válaszlehetõségek között szerepeltettük az emberi jogok elis-

mertségével kapcsolatos állítást is („Az elkövetõ megbüntetése fon-

tosabb, mint az emberi jogok tiszteletben tartása”). A válaszok

alapján úgy tûnik, hogy a budapesti és a városi megkérdezettek el-

kötelezettebbek az emberi jogok tiszteletben tartása iránt, mint a fa-

lusi településen élõ válaszadók. A válaszok voltaképpen rímelnek

a korábbi megoszlásokra, hiszen ennél a kérdésnél a budapestiek

és a városlakók voltak azok, akik határozottan nem értettek egyet

az állítással, a falun élõk többsége viszont hajlott az egyetértésre,

vagy határozottan egyetértett az elõbbi állítással. A nõk többsége

nem ért egyet azzal, hogy az elkövetõ megbüntetésénél nem kell

maradéktalanul tiszteletben tartani az emberi jogokat, míg a férfiak

azok, akik nagyobb gyakorisággal adtak határozottan egyetértõ vá-

laszokat. 

17. számú ábra

„Az elkövetõ megbüntetése fontosabb, mint az emberi jogok tiszteletben tartása” „Az elkövetõ megbüntetése fontosabb, mint az emberi jogok tiszteletben tartása” „Az elkövetõ megbüntetése fontosabb, mint az emberi jogok tiszteletben tartása” „Az elkövetõ megbüntetése fontosabb, mint az emberi jogok tiszteletben tartása” 

kérdésre adott válaszok kérdésre adott válaszok kérdésre adott válaszok kérdésre adott válaszok 

életkori csoportok szerinti százalékos megoszlása (N = 1176)életkori csoportok szerinti százalékos megoszlása (N = 1176)életkori csoportok szerinti százalékos megoszlása (N = 1176)életkori csoportok szerinti százalékos megoszlása (N = 1176)
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Ismeretek a bûnözés Ismeretek a bûnözés Ismeretek a bûnözés Ismeretek a bûnözés 

és a büntetéskiszabási gyakorlat valóságáról és a büntetéskiszabási gyakorlat valóságáról és a büntetéskiszabási gyakorlat valóságáról és a büntetéskiszabási gyakorlat valóságáról 

A büntetõ igazságszolgáltatás feladataival kapcsolatos vélemények

kapcsolatban lehetnek azokkal az ismeretekkel, amelyekkel az em-

berek a „bûnözés valóságáról” rendelkeznek. Vizsgálatunk eredmé-

nyei igazolják a bûnözéssel és a büntetéskiszabási gyakorlattal

kapcsolatos ismeretek hiányát. A megkérdezettek 42,7%-a szerint

az elmúlt két évben valamivel, 20%-uk szerint jelentõsen növeke-

dett a hazai bûnözés. Negyedük gondolta úgy, hogy nagyjából vál-

tozatlan, és 5%volt azoknak az aránya, akik szerint valamivel csök-

kent a hazai bûnözés az elmúlt két évben. 

A felmérés során megkérdeztük a vizsgálati személyeket, hogy

tudomásuk szerint 100 bûncselekménybõl mennyi az erõszakos

vagy erõszakos fenyegetéssel elkövetett cselekmény (18. számú

ábra). A megkérdezetteknek a valóságostól jelentõsen eltérõ isme-

reteik vannak a hazai bûnözés szerkezetérõl. Nagy László Tibor

elemzése szerint „1999-tõl lassú visszarendezési folyamatot figyel-

hetünk meg. Miközben a vagyon elleni bûnözés az ezredfordulót

követõen csökkenõ tendenciát mutat, az erõszakos kriminalitás fo-

kozatosan nõ, és részaránya 2004-ben már elérte a 8%-ot”.20 Azaz

20 Nagy László Tibor: Az erõszakos bûnözés strukturális változásai. Kuta-
tási zárójelentés. OKRI, 2005. Kézirat

18. számú ábra

„Tudomása szerint 100 bûncselekménybõl hány lehet erõszakos „Tudomása szerint 100 bûncselekménybõl hány lehet erõszakos „Tudomása szerint 100 bûncselekménybõl hány lehet erõszakos „Tudomása szerint 100 bûncselekménybõl hány lehet erõszakos 

vagy erõszakkal fenyegetéssel elkövetett cselekmény?” vagy erõszakkal fenyegetéssel elkövetett cselekmény?” vagy erõszakkal fenyegetéssel elkövetett cselekmény?” vagy erõszakkal fenyegetéssel elkövetett cselekmény?” 

kérdésre adott válaszok százalékos megoszlása (N = 1108) kérdésre adott válaszok százalékos megoszlása (N = 1108) kérdésre adott válaszok százalékos megoszlása (N = 1108) kérdésre adott válaszok százalékos megoszlása (N = 1108) 
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a megkérdezetteknek mindössze 5,5%-a jelölte meg helyesen az

erõszakos bûncselekmények arányát a hazai bûnözésen belül. Még

a magasabb iskolai végzettség sem garancia a hiteles ismeretekre,

ugyanis mind az érettségizettek, mind a diplomával rendelkezõk a

megkérdezettek átlagánál is magasabbra becsülték az erõszakos

bûnözés részarányát.

Megkérdeztük, hogy a vizsgálati személyek mit gondolnak arról,

hogy a bûnözés (szerintük) kedvezõ vagy kedvezõtlen alakulásában

játszott-e szerepet a büntetéskiszabási gyakorlat. A megkérdezettek

4,1%-a szerint a büntetéskiszabási gyakorlatnak egyáltalán nincs,

21,1%-uk szerint csak kis mértékben van hatása a bûnözés alakulásá-

ra. A megkérdezettek 48,7%-a szerint a büntetéskiszabás fontos té-

nyezõ a bûnözés változásaiban, de nem a legfontosabb tényezõ,

míg 17,8%-uk a büntetéskiszabási gyakorlatot a bûnözés alakulására

a legfontosabb hatást gyakorló tényezõnek tekinti. Az ez utóbbi cso-

portba tartozók háromnegyede ugyanakkor – egy másik kérdésre

adott válaszában – egyetértett azzal, hogy az „emberek általában ke-

veset tudnak arról, hogy mi történik a büntetõeljárás során”. 

A hazai büntetéskiszabási gyakorlatról a megkérdezettek igen

kedvezõtlenül vélekednek – bár nincs ez másként más országok-

ban sem.

19. számú ábra

A megkérdezettek véleménye a hazai büntetéskiszabási gyakorlatról (N = 1197) (%)A megkérdezettek véleménye a hazai büntetéskiszabási gyakorlatról (N = 1197) (%)A megkérdezettek véleménye a hazai büntetéskiszabási gyakorlatról (N = 1197) (%)A megkérdezettek véleménye a hazai büntetéskiszabási gyakorlatról (N = 1197) (%)
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A hazai büntetéskiszabással szemben megfogalmazódó vélemé-

nyek mellett fontosnak tûnt megkérdezni a vizsgálati személyeket ar-

ról, hogy melyek azok a bûncselekmények, amelyeket enyhébben

vagy súlyosabban büntetnének, vagy amelyeknél megfelelõnek ér-

tékelik a büntetéskiszabási gyakorlat alakulását. A vélemények min-

den bûncselekménnyel kapcsolatosan „globális” szigorítási igényt

jeleznek. Ez alól csak a drogfogyasztás a kivétel, ahol az enyhébb

vagy a sokkal enyhébb ítélkezési gyakorlat iránti igény határozottan

megfogalmazódott (20. számú ábra). 

Az iménti vélemények különösen abból a szempontból figye-

lemre méltók, hogy a megkérdezettek szerint az elmúlt két évben

hogyan alakult a szabadságvesztésre ítélt személyek száma. Bár a

megkérdezettek majdnem fele (28,8%) úgy tudta, hogy a szabadság-
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vesztésre ítélt személyek száma növekedett, 31,8%-uk szerint válto-

zatlan maradt, 3,6%-uk szerint csökkent, míg 15,7%-a bevallotta,

hogy semmilyen ismerete nincsen e körben. Megvizsgáltuk, hogy

vajon azok a személyek értékelik-e a büntetéskiszabási gyakorlatot

enyhének, akik szerint az elmúlt két évben emelkedett a bûnözés.

Az adatok azt mutatják, hogy akik szerint az elmúlt két évben „vala-

mivel növekedett” a bûnözés, azoknak a 22,9%-a, míg azok, akik

szerint a bûnözés „jelentõsen növekedett”, azoknak 53,8%-a tartja a

hazai büntetéskiszabási gyakorlatot túlságosan enyhének. Hasonló

összefüggést tapasztaltunk a szabadságvesztésre ítélt személyek

számának alakulásáról alkotott véleménnyel: azok, akik úgy vélik,

hogy a szabadságvesztésre ítélt személyek száma az elmúlt két év-

ben csökkent, azoknak majdnem 40%-a gondolta azt is, hogy a bün-

tetéskiszabás túlságosan enyhe.

A kutatás során megkérdeztük a vizsgálati személyeket arról,

hogy mi a leginkább és mi a legkevésbé kellemetlen következmé-

nye a bûnelkövetésnek, illetve a szabadságvesztésre ítélésnek (21.

számú ábra). Úgy tûnik, hogy a lebukást, a rendõrségi feljelentést,

illetve a büntetés elviselését érzik a legkellemetlenebb következ-

ménynek, és mintha kevésbé zavarnák õket azok az „erkölcsi” követ-

kezmények, amelyek szükségszerûen együtt járnak a bûnelkövetés

ismertté válásával, vagy az elítéléssel. Úgy tûnik, hogy e válaszok

egy alapvetõbb és általánosabb viszonyulást is jeleznek: „leértéke-

lik” a jogsértõ és az általa elkövetett bûncselekmény közötti pszichi-

kus viszony befolyásolásának lehetõségét. A helyreállító igazság-

szolgáltatás – bármennyire is a helyreállítás a központi fogalma –

elsõsorban a bûnelkövetõ és az általa elkövetett bûncselekmény

közötti kapcsolattal foglalkozik. Antony Duff szerint a reakció nem

arra a kárra reagál, amit a bûncselekmény okozott, hanem inkább

a jogsértõ személyére. Álláspontja szerint ezt a kapcsolatot kell erõ-

síteni azzal, hogy az elkövetõben felkeltik a kár õszinte elismerésé-

nek a képességét, azt a felismerést, hogy ezzel bajt okozott, illetve

felkeltik benne a helyreállítás szándékát. Ugyanis ez a folyamat ké-

pes csak arra, hogy az elkövetõ kapcsolatait megváltoztassa, és
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nem csupán a sértetthez (s nem utolsósorban a sértett viszonyát az

elkövetõhöz), de a közösség többi tagjához is.21

ÖsszegzésÖsszegzésÖsszegzésÖsszegzés

Mindenkinek van véleménye a bûnrõl és a büntetésrõl. Ezek a meg-

közelítések az átlagember számára általában nem dosztojevszkiji

mélységûek, és legtöbbször nem is közvetlenül tapasztalt tényeken

nyugszanak. Inkább általánosságban jelzik az életviszonyokkal, élet-

körülményekkel, a társadalmi rendetlenséggel és rendezetlenség-

gel kapcsolatos aggodalmakat, semmint egyszerûen a bûnnel és a

büntetéssel kapcsolatos megközelítéseket.

21. számú ábra

Mi a leginkább és mi a legkevésbé kellemetlen következménye Mi a leginkább és mi a legkevésbé kellemetlen következménye Mi a leginkább és mi a legkevésbé kellemetlen következménye Mi a leginkább és mi a legkevésbé kellemetlen következménye 

a szabadságvesztésre ítélésnek a megkérdezettek szerint (%)a szabadságvesztésre ítélésnek a megkérdezettek szerint (%)a szabadságvesztésre ítélésnek a megkérdezettek szerint (%)a szabadságvesztésre ítélésnek a megkérdezettek szerint (%)

17,5

15,6

13,2

12,2

10,5

9,4

6,0

5,7

6,9

3,0

1,6

4,4

4,6

5,0

7,9

9,8

11,9

14,5

16,0

24,4

legkevésbé kellemetlen következmény

legkellemetlenebb következmény

maga a büntetés elviselése

a család és a barátok tudomásszerzése 

az elkövetésrõl

lebukás, rendõrségi feljelentés

az állás vagy lakás elvesztése

az eljárás megindulása és az ítélethozatal

az eljárás során szembe kell nézni a sértettel

az okozott kár megtérítésére kötelezés

a médiában tettesként szereplés

szembe kell nézni azzal, hogy másnak kárt, bajt okozott

speciális jogkövetkezmények (pl. a jogosítvány elvétele)

21 Antony Duff: Restorative Punishment and Penal Restoration. 5th Interna-
tional Conference on Restorative Justice – Positioning Restorative Jus-
tice. International Network for Research on Restorative Justice for Juve-
niles, 16–19. September 2001, Leuven, Belgium



237
Kriminológiai Tanulmányok, 43.

Felmérésünk eredményei különösen azt jelzik, hogy

– A konzervatív–liberális, illetve jobboldali–baloldali attitûdskálán

a válaszolók majd 40%-a „középre húz”, vagyis semleges erõ-

térben helyezi el nézeteit, ugyanakkor a „baloldali” és a konzer-

vatív értékválasztási attitûdök inkább az idõsebb, míg a „jobb-

oldali” és liberális értékválasztások inkább a fiatalabb korosztályt

jellemzik. Nincs azonban különbség abban, hogy az élet- és

vagyonbiztonságot, illetve a megélhetés biztonságát tekintik a

megkérdezettek alapvetõen fontosnak, ugyanakkor a 60 éven

felüliek körében a jog és a rend fenntartásával kapcsolatos el-

várás erõsebb, mint a többi korosztályban.

– A megkérdezettek döntõ többsége szerint az erkölcsi szabá-

lyok megtanításának elsõdleges színtere a család. Ugyanakkor

relatíve sokan – különösen a fiatalabb korosztályokból – tulaj-

donítanak nagyobb jelentõséget a jogi eszközöknek ebben a

folyamatban, és relatíve kevesen hisznek a vallás erkölcsi sza-

bályokat megerõsítõ szerepében. Talán ez az oka annak, hogy

az emberek bizonytalanok a jogi és erkölcsi szabályok kollí-

ziója esetén, ugyanis 60,7%-uk úgy vélekedik, hogy „a jogsza-

bályok adta kiskapuk mindaddig kihasználhatók, amíg tényle-

gesen meg nem sértjük a jogi elõírásokat”, és magas azoknak

az aránya is, akik szerint „mindaddig meg lehet sérteni a jogi

elõírásokat, amíg rajta nem kapnak”. Mindezek adnak magya-

rázatot arra az eredményre, hogy a megkérdezettek 40%-a sze-

rint a lebukástól való félelem, 28%-uk szerint a belsõ meggyõ-

zõdés és egynegyedük szerint a konformizmus miatt tartja be

az emberek többsége a törvényeket. 

– A válaszok az emberek között érvényesülõ bizalom alacsony

szintjét jelzik: a megkérdezettek kevesebb mint 40%-a érez bi-

zalmat az emberek többsége iránt, 45%-uk az embereknek

csak egy részében bízik, míg 16%-uk erõsen szelektálva, kivé-

telesnek tartja azokat az embereket, akikben meg lehet bízni.

Figyelemre méltó, hogy elsõsorban a budapesti és a városi la-

kosok szerint megbízható az emberek többsége, míg a falun

lakók elsõsorban a másokkal szembeni bizalmatlanságuknak
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adtak hangot. Öt nagy személycsoport létezik, akikkel nem szí-

vesen élnének az emberek egy szomszédságban, és akiket a

megkérdezettek – életkortól függetlenül – egyaránt elutasítot-

tak: 1) a kábítószer-fogyasztó, 2) a prostituált, 3) az alkoholista,

4) a büntetett elõéletû és 5) a HIV-/AIDS-pozitív személy.

– A büntetõ igazságszolgáltatás lehetséges feladataival kapcso-

latosan a megkérdezettek körében a legnagyobb egyetértést

az elkövetõ kármegtérítési hajlandóságának felkeltésével ta-

pasztaltuk. Nem volt válaszadó, aki ne tartotta volna fontosnak

ezt a feladatot. Ugyanakkor a budapestiek kevésbé látják fon-

tosnak az elkövetõ felelõsségérzetének felkeltését a büntetõ

igazságszolgáltatásban, míg e morális szempont érvényesíté-

sét a falusi településen lakók igen határozottan várnák el. A

mediációval kapcsolatosan a férfiak jellemzõbben fogalmaztak

meg ellenvéleményt, mint a nõk, akik határozottan fontosnak

tartják ezt a feladatot. Az életkori csoportok szerinti válaszok

jelzik, hogy elsõsorban az idõsebb korosztály tartja fontosnak

a sértett–elkövetõ közötti közvetlen kiegyezés gondolatát, míg

a legfiatalabb korosztályban relatíve magas az ellenzõk ará-

nya. A megkérdezettek közül a nõk azok, akik szerint az elkö-

vetõ megbüntetésénél is maradéktalanul tiszteletben kell tarta-

ni az emberi jogokat, míg a férfiak hajlamosabbak arra, hogy a

büntetés alkalmazását fontosabbnak tartsák, mint az emberi

jogok tiszteletét. 

– A szakmai tapasztalatokkal szemben az emberek jelentõs része

úgy véli, hogy gyorsan növekszik a bûnözés. A megkérdezettek

kiemelkedõ mértékben túlbecsülik az erõszakos cselekmények

arányát és gyakoriságát az ismertté vált bûncselekmények köré-

ben: mindössze 5,5%-uk jelölte meg helyesen az erõszakos bûn-

cselekmények arányát a hazai bûnözésen belül. 

– Jelentõs ismerethiányt tudtunk azonosítani a büntetéskiszabá-

si gyakorlattal kapcsolatosan is, amely oka lehet a büntetéski-

szabási gyakorlatról alkotott igen kedvezõtlen véleményeknek.

A büntetéskiszabási gyakorlatról alkotott vélemények szinte

„globális” szigorítási igényt jeleznek, amely alól a drogfogyasz-
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tással kapcsolatos jogalkalmazási gyakorlat megítélése a kivé-

tel. Különösen azok többsége ítéli a hazai büntetéskiszabási

gyakorlatot enyhének, akik szerint az elmúlt két évben a bûnö-

zés jelentõsen növekedett, illetve akik úgy vélik, hogy a sza-

badságvesztésre ítélt személyek száma az elmúlt két évben

csökkent. A felmérés általános tapasztalata, hogy a megkérde-

zettek jelentõsen alábecsülik a súlyos bûncselekmények elkö-

vetése miatt a végrehajtandó szabadságvesztés alkalmazásá-

nak valószínûségét.

– A bûnelkövetés következményei közül a megkérdezettek a le-

bukást, a rendõrségi feljelentést, illetve a büntetés elviselését

érzik a legkellemetlenebb következménynek, és úgy tûnik,

hogy „leértékelik” a jogsértõ és az általa elkövetett bûncselek-

mény közötti pszichikus viszony befolyásolásának lehetõségét.
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Kiss Anna

A közvetítõi eljárásról

A kilencvenes években egyre többen sürgették, hogy a sértett nyerje vissza

méltó helyét és szerepét a büntetõeljárásnak nevezett drámában. Ez pe-

dig csak úgy volt lehetséges, hogy a sértett jogosítványait bõvítették. Az

áldozatok jogi helyzetére vonatkozó nemzetközi dokumentumok is egy-

re inkább felhívták a törvényhozó figyelmét a változtatások megtételére.

Az új évezred hajnalán még mindig vannak a sértett helyzetének jobbí-

tásával kapcsolatos adósságaink. A tanulmány a hazai közvetítõi eljá-

rás bevezetésének esélyeit elemzi, utalva a hagyományos és a resz-

toratív igazságszolgáltatási rendszerek különbözõ szempontjaira.

1999-ben fogadta el az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága a me-

diáció alkalmazásával – mint a problémamegoldó lehetõségek ru-

galmasabb változatával – kapcsolatos ajánlását. A cél az volt, hogy

a büntetõeljárásban aktívan részt vegyenek mindazok, akiket a bûn-

cselekmény valamilyen szinten érintett. Az ajánlás hátterében az ál-

dozat törvényes érdekei állnak: a bûncselekményt elszenvedettnek

joga van arra, hogy az elkövetõvel kommunikáljon, a terhelt tõle bo-

csánatot kérjen, valamint térítse meg az okozott kárt. Az elkövetõ

azzal, hogy felelõsséget vállal a tettéért, és jóváteszi azt, elõsegíti a

késõbbi reintegrációt. Az ajánlás szerint a mediációs eljárás kevés-

bé kirekesztõ, mint a hagyományos büntetõeljárás. Ezért ajánlják a

kormányoknak, hogy a lehetõ legszélesebb körben teremtsenek le-

hetõséget a mediációra a büntetõeljáráson belül, és tegyék elérhe-

tõvé az összes eljárási szakaszban. Kimondja a dokumentum, hogy

a mediációt csak törvényi szabályozás alapján, önkéntes elhatáro-

zásból lehet alkalmazni. A mediátornak – tevékenysége elõtt – spe-

ciális tanfolyamon kell részt vennie, és ott képesítést szereznie. Eh-

hez a munkához tehát különleges szakmai ismeretek szükségesek.

Mivel a mediátornak szüksége van az esetre vonatkozó alapvetõ
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ismeretekre, ezért a hatóságnak biztosítania kell számára a szüksé-

ges dokumentumokat. A mediációt teljesen pártatlanul kell a mediá-

tornak lebonyolítania. Az érintett felek érdekeit mindig figyelembe

kell vennie; tiszteletben kell tartania a felek méltóságát, és biztosíta-

nia kell, hogy egymással is méltósággal bánjanak. A mediációt

lezáró egyezségben a felek önkéntesen állapodnak meg. Az egyez-

ség csak méltányos, indokolt és arányos kötelezettségeket tartal-

mazhat. Eredményes egyezség esetén a megállapodáson alapuló

kötelezettségek ugyanolyan érvényûek, mint a jogerõs bírói dönté-

sek, és a ne bis in idem elvének megfelelõen, késõbb már nem lehet

ismételt bírósági eljárást indítani. Amennyiben a mediáció – ered-

ményét tekintve – nem volt sikeres, az ügynek vissza kell kerülnie

a hagyományos igazságszolgáltatási keretek közé. A mediációs el-

járás folyamán elhangzottakat viszont nem lehet a terhelt ellen a

bûnösség beismeréseként felhasználni.

Az Európai Unió Tanácsának 2001. március 15-én született keret-

határozata szintén a sértett jogállására vonatkozik. A kerethatározat

szerint a tagállamok kötelesek törvényi, rendeleti és közigazgatási

rendelkezéseiket a szükséges mértékben közelíteni egymás jogsza-

bályaihoz; mégpedig azért, hogy a bûncselekmények sértettjei, füg-

getlenül attól, hogy melyik tagállam területén tartózkodnak, minden-

hol magas szintû védelemben részesüljenek. A tagállamoknak a

sértettek igényeit átfogó és összehangolt módon kell megközelíteni-

ük, illetve kezelniük azért, hogy elkerüljék a részleges és következet-

len megoldásokat, valamint a sértettek másodlagos viktimizációját.

A kerethatározat, bár a címe alapján a büntetõeljárásra vonatko-

zik, mégsem korlátozódik a sértett érdekeinek a büntetõeljárás alat-

ti védelmére, hanem kiterjed az azt megelõzõ és az azt követõ in-

tézkedésekre is. A mediációt is érinti azzal a megszorítással, hogy

a közvetítésre vonatkozó rendelkezések kizárólag a bûncselekmé-

nyek esetében érvényesek, és nem érintik a polgári jog világát.

A kerethatározat szerint a sértett csak olyan természetes sze-

mély lehet, aki a bûncselekménnyel ok-okozati kapcsolatban lévõ

károsodást szenvedett. A sérelem lehet testi, szellemi vagy érzelmi

szenvedés, de lehet gazdasági veszteség is.
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A határozat szerint a jogharmonizáció szempontjából legfonto-

sabb jogok a következõk:

– a sértett méltóságát tiszteletben tartó bánásmódhoz való jog;

– a tájékoztatás adásához való jog, és az abban való részesülés

joga;

– a megértéshez és a megértetéshez való jog;

– az eljárás különbözõ szakaszaiban való védelemhez való jog;

– a nehézségek figyelembevételéhez való jog, különös tekintet-

tel arra, ha a bûncselekmény elkövetési helye és a lakóhely

nem ugyanabban a tagállamban van.

Fontos tétele a kerethatározatnak, miszerint rendelkezései nem kö-

telezik a tagállamokat arra, hogy a sértettek számára az eljárásban

szereplõ felekével azonos bánásmódot biztosítsanak.

A kerethatározat a rendelkezések végrehajtásával kapcsolatban

kimondja, hogy a tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi,

rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek

ahhoz, hogy a kerethatározat rendelkezéseinek meghatározott ha-

táridõkön belül megfeleljenek. A legtöbb rendelkezés tekintetében ez

2002. március 22. volt. A kommunikációra és a sértett részére nyúj-

tott különleges támogatásra vonatkozó kérések teljesítésére két év-

vel késõbbi idõpontot állapítanak meg, a büntetõügyekben történõ

közvetítés feltételeinek megteremtése esetében pedig további két

évvel meghosszabbodik a teljesítés végsõ idõpontja. A tanulmány

írásakor a három közül kettõ határideje már lejárt. A mediációval

kapcsolatos „kérés” teljesítési ideje is lassan a végéhez közeledik.

(Amikor ez a tanulmány megjelenik, a határidõ ebben a tekintetben

is lejárt.)

Vajon miért kerültek a XX. század végén elõtérbe a resztoratív

igazságszolgáltatás szempontjai, vajon milyen támadások érik (ér-

ték) a hagyományos igazságszolgáltatást? Tanulmányom követke-

zõ részében ezekre a kérdésekre keresem a választ.
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A tradicionális igazságszolgáltatást ért támadások egy része a bûn-

cselekmény megismerésének módszerével kapcsolatos, más ré-

sze pedig az eljárás rendszerét, felépítését érinti.

A modern igazságelméletek megkérdõjelezik a korrespondencia

tanát. Ez utóbbi tudományterület azt tanítja, hogy az embertõl füg-

getlenül létezõ valóság megismerhetõ. Mivel a büntetõeljárásban is

megismerési folyamat zajlik, ezért az említett kritikai irányzatok itt is

éreztetik hatásukat. A filozófia – mint tudomány – természetesen

nem veti ki hálóját az igazságszolgáltatásra, mégis annyiban hat rá,

hogy felhívja a „figyelmet a perbeli megismerés korlátaira. Ennek

eredményeként az igazság megállapítása követelményének terhé-

re a büntetõ igazságszolgáltatásban az azzal rivalizáló értékek”

felértékelõdnek.1 Az objektív igazság, az anyagi valóság helyébe a

processzuális igazságosság lép.

Az eljárás rendszerét érintõ bírálatok másik része a jogalkalma-

zás szervezetét érinti. A kriminológiai és kriminálpszichológiai tá-

madások többsége a XX. század végén felerõsödött. Többen azt

hitték, hogy az ezredforduló közelsége forradalmat indít a tradicio-

nális területeken is: a hosszú ideje gyökeret vert intézmények eb-

ben a forradalmi hangulatban erejüket veszítve fellazulnak, s így

könnyebben kigyomlálhatók. Az új évezredtõl megváltást reméltek,

s egyre bátrabban, sõt vakmerõbben követelték, hogy a régi rend-

szer adja át helyét az új paradigmának. Nem a meglévõ jobbítását

kívánták, hanem „megkérdõjelezték a kontinentális eljárás tartóosz-

lopait”2. A hagyományos igazságszolgáltatás ellen ható érvek a kö-

vetkezõk:

1 Bárd Károly: Kit illet a tisztességes eljárás? In: Gellér Balázs (szerk.):
Györgyi Kálmán ünnepi kötet. KJK-Kerszöv, Budapest, 2004, 31–32. o.

2 Bárd Károly: A büntetõhatalom megosztásának buktatói. Budapest,
1987, 16. o. Bárd Károly mûvének elsõ fejezete a tárgyalás kontinentális
rendszerének bírálatáról szól. Az itt közölt kritikai megjegyzések adták
az ötletet, hogy a lábjegyzetekben megjelölt szakirodalom egy részét én
is áttanulmányozzam, és ebbõl a szempontból szedjem össze a hagyo-
mányos igazságszolgáltatás elleni érveket.
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1. A kontinentális büntetõeljárás nem képes a modern bûnözésre megfe-

lelõ választ adni, ezért át kell adnia helyét egy olyan rendszernek,

amely képes a változó világ igényeinek megfelelni.

2. A hagyományos igazságszolgáltatás a formális jogegyenlõségbõl kiin-

dulva nem vállal szerepet a szociális problémák megoldásában, pedig

az emberi és az állampolgári jogok védelme érdekében hangoztatott

eljárási garanciák valójában kiszolgáltatottak a szociális értelemben fel-

fogott erõk változásainak. Ezért azok az értékek, amelyek korábban a

közmegegyezésnek megfelelõen mûködhettek, mára elveszítették ere-

jüket. Vagy egyszerûen el kell törölni azokat – hirdetik –, vagy ki kell

mondani, hogy a hétköznapok gyakorlatában formálissá vált a létük. 

3. A XX. század egyik legfontosabb vívmánya, a jogállamiság elve, a szá-

zadfordulóra elavult, és helyette a szociális jóléti állam paradigmája ér-

vényes. Így szakítanunk kell a formális jogegyenlõség elvével, és tekin-

tettel kell lennünk a társadalmi egyenlõtlenségekre.

A korábban keletkezett alapelvek mára elveszítették a nekik szánt sze-

repet. Egyoldalú érvényesítésük annyira gátolja az eljárást, hogy az

igazságszolgáltatás mûködésképtelenné válhat.

4. A laikusok részvétele, annak ellenére, hogy szervezeti alapelvként

még továbbra is szerepel a jogszabályokban, mára formálissá vált. Ta-

lán ennek is köszönhetõ, hogy a jogi normák közérthetõsége eltûnt.

(Az állandó jogszabály-módosítás is növeli a zavart, nem beszélve ar-

ról, hogy a törvényszöveg megfogalmazásában használt passzív szer-

kezetek magyartalanná – értsd: érthetetlenné – teszik sokszor a mon-

dandót.)3

5. A mûködésképtelenséghez járul(hat) hozzá, illetve azt erõsít(het)i az

anyagi erõforrások szûkössége és az igazságszolgáltatás szervezeté-

nek nem megfelelõ kialakítása.4 Szabó Dénes éppen ezért azt gondol-

ja, hogy a modern államgépezet legkorszerûtlenebb – saját szavaival

élve, leghagyományosabb – ága maga az igazságszolgáltatás. Mások

szerint a helyzetet súlyosbítja, hogy a meglévõ anyagi forrást nem jól

3 Itt szeretném felhívni a figyelmet az Ügyészek Lapja Anyanyelvi Ügyelet
rovatára, amely kifejezetten jogászoknak szól.

4 Szabó Dénes: Kriminológia és kriminálpolitika. Budapest, 1981, 268. o.



használják fel. Indokolatlanul bonyolult az eljárás, az egyszerûsített jog-

intézmények ugyanakkor nem a megfelelõ helyen szerepelnek. A tel-

jes körû beismerés esetében is túlbizonyítás folyik, ez pedig – mint tud-

juk – sokba kerül.

6. Az egyszerûsített eljárási formák a valóságban nem is mindig adnak le-

hetõséget arra, hogy az ügyet rövid idõn belül befejezzék. Sokszor

csak az egyik helyrõl kerül át egy másik hatósághoz. (Persze a korábbi

jogalkalmazónál ez befejezett akta lesz.) 

Az egyszerûsített formák ugyanakkor számos más jellegû veszélyt is

magukban hordoznak. Itt ugyanis nem érvényesülnek az eljárási garan-

ciák, vagy legalábbis nem olyan mértékben.

7. A hagyományos jogalkalmazást ért bírálatok között kiemelt helyen sze-

repel az Emberi jogok európai egyezségokmánya 6. cikkének megsér-

tése. E szerint mindenkinek joga van arra, hogy az ellene emelt vádról

ésszerû határidõn belül döntsenek. Az eljárások elhúzódása egyéb-

ként nemcsak a terhelt érdekeit sérti, hanem az eljárás más résztvevõi-

re nézve is hátrányos. A jogalkalmazók a legnehezebb helyzetben a

gazdasági bûncselekmények miatt folytatott eljárásokban vannak.

Ezek bonyolultsága meghaladja a hozzá nem értõk képességeit.

8. Kritika éri a hagyományos igazságszolgáltatást abból a szempontból

is, hogy nehezen engedi be a társadalomtudományi ismereteket, ugyan-

akkor nagy szerepet tulajdonít a bírói intuíciónak. 

9. Vannak, akik Max Weber tételeit használják fel, hogy bírálják a jogalkal-

mazást. Kritikai megjegyzéseik szerint a hétköznapok büntetõeljárása

semmiképpen sem tekinthetõ racionális jogalkalmazásnak, hiszen a bi-

zonyítási eljárás folyamata áttekinthetetlen, ellenõrizhetetlen. A racio-

nális jogszolgáltatás – Weber szerint – mindig tárgyszerû. Ezzel szem-

ben a büntetõeljárások többsége beenged idegen elemeket, jogon

kívüli eszközöket; ezek pedig megkérdõjelezik a jogalkalmazás racio-

nalitását. A döntés valódi motívumai rejtve maradnak, így ellenõrizhe-

tetlenek.

10. A hagyományos igazságszolgáltatás bírálóinak egy része szomorúan

jegyzi meg, hogy mára a jogalkalmazók elveszítették azt a tiszteletet,

amit korábban még élveztek. A tárgyalás maga puszta formaság, hi-

szen a legtöbbször a nyomozás folyamán keletkezett iratok ismerteté-
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se viszi el az idõt. Mint ahogy Bárd Károly is megjegyzi, drámai csatá-

rozásról itt szó sincs. A tárgyalás „ünnepélyessége pedig akár az ipar-

engedély kiváltását célzó hatósági eljárásé”.5

A hagyományos és a resztoratív igazságszolgáltatás A hagyományos és a resztoratív igazságszolgáltatás A hagyományos és a resztoratív igazságszolgáltatás A hagyományos és a resztoratív igazságszolgáltatás 

szempontjainak egybevetéseszempontjainak egybevetéseszempontjainak egybevetéseszempontjainak egybevetése

1. A hagyományos igazságszolgáltatásban a bûncselekmény az állam

rendjét sérti, és a felelõsség alapja az egyén helyett a közösség ellen

elkövetett sérelem. 

A resztoratív igazságszolgáltatás figyelembe veszi, hogy a közösség

rendszerint az egyéni szenvedések közvetítésével támadható, ezért a

bûn itt úgy jelentkezik, mint a terheltnek a sértett elleni támadása.

2. A hagyományos igazságszolgáltatás jogalkalmazóját a megtörtént ese-

mény érdekli, éppen a múltnak az a szelete, amin nem volt jelen; an-

nak megismerésén fáradozik. Az elõtte lévõ jogesetbõl csak a büntetõ-

jogilag releváns tények érdeklik. A tettre koncentrál. A megismerõ

tevékenységbõl ugyanakkor a sértett kimarad. A jogszabály – formális

programjának megadásával – a tények feltáráshoz segítséget nyújt az-

által, hogy a Btk. meghatározza azoknak az emberi magatartásoknak

az általános jellemzõit, amelyek ellen a büntetõjogi védelem indokolt.

A Különös Részben megfogalmazott tényállásokat alapul véve a jogal-

kalmazó a valóságban megtörtént eseményeket igyekszik valamelyik

minõsítésnek megfeleltetni. Lényegében ismeretelméleti tevékenysé-

get végez. A büntetõeljárás megismerési folyamata mégsem azonosít-

ható a filozófiai megismeréssel, mert az igazságszolgáltatásban zajló

folyamatot jellemzõ sajátosságok megakadályozzák az ismeretelméle-

ti kategóriák mechanikus alkalmazását.6 Ezek az eltérések a múltban

megtörtént cselekedet vagy mulasztás jellegével, az eljárási eszközök

mennyiségének korlátozott voltával, az eljárási határidõkkel, az elévü-

léssel stb. függenek össze. A büntetõeljárás akadálypályaként is felfog-

5 Bárd Károly (1987): i. m. 12. o.
6 Részletesen Király Tibor: Büntetõítélet a jog határán. KJK, Budapest,
1972



ható, ahol az emberi jogok és a történelemben hosszú küzdelem útján

kivívott garanciák nehezítik a jogalkalmazó munkáját.

Az elõbbiekkel szemben a resztoratív igazságszolgáltatás a bûncselek-

ménnyel okozott kárra irányul, és az elkövetõ, valamint az áldozat kö-

zötti konfliktust kívánja feloldani úgy, hogy a problémamegoldásra kon-

centrál, és nem a jogszabályban tilalmazott – múltban megtörtént –

magatartásra. Itt inkább a jövõbeli tennivalók kerülnek elõtérbe. A kér-

dés nem a „mi történt?”, hanem sokkal inkább a „minek kell történnie?”.

Persze, itt is fontos lesz a múlt, de csak abból a szempontból, hogy

vizsgálni fogják, vajon milyen okok hozták létre a konfliktust.

3. A hagyományos igazságszolgáltatás stigmatizáló hatása kétségtelen.

A múltban megtörtént pillanatnyi magatartás állandósul, és azt az elkö-

vetõ a jövõben is bélyegként viseli magán. A bûn tudati lenyomata el-

távolíthatatlan. A jogalkalmazót kizárólag a bûncselekmény érdekli, a

tényállás rekonstruálása folyamán kirekeszt minden más mozzanatot.

Nem érdeklik sem a sértett, sem a vádlott személyes motívumai. Mivel

kizárólag a jogellenes magatartásra összpontosít, ez késõbb, a döntés

után is kialakítja a deviáns azonosságtudatot.7

A resztoratív igazságszolgáltatásban a helyreállító folyamatnak köszön-

hetõen a bûn nem stigmatizál. A cél a megbánás elõsegítése. A hang-

súly a párbeszéden és az egyeztetésen van. Az elkövetõre úgy tekin-

tenek, mint aki képes a kárt helyreállítani. A formális ceremónia helyett

az eljárás a racionális párbeszéd színtere lehet. A bûncselekmény mel-

lett megjelenik a vádlott és a sértett élettörténetének vizsgálata. Ezáltal

a felek az arisztotelészi értelemben – félelem, szánakozás, megtisztu-

lás – felfogott katartikus folyamaton keresztül eljutnak a megnyugvás

fázisába. A jogsértõ személyének pszichikai struktúrája nem fog meg-

változni, ezért késõbb a társadalomban a szerepeit nem a korábban el-

követett bûn fogja meghatározni.

4. A hagyományos igazságszolgáltatásban a büntetõhatalom gyakorlása

az állam kezében van. A közösség érdeke is csak az állam által repre-

zentálható. A döntési folyamatból kirekesztik mind a sértettet, mind a

7 Részletesebben Marlis Dürkop: Der Angeklagte: eine sozialpsychologi-
sche Studie zum Verhalten vor Gericht. W. Fink, München, 1977
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terheltet. Nem a sértettel együtt születik meg a döntés, hanem helyet-

te, õt abból kihagyva. A sértett jogszabályban biztosított jogai sová-

nyak, a gyakorlatban viszont ezek is alig érvényesülnek. A terhelttel

szemben pedig a hatalom beavatkozás-centrikussága érvényesül.

A resztoratív igazságszolgáltatásban a sértettek érdekei úgy kerülnek

elõtérbe, hogy a konfliktus feloldásában közvetlenül érdekeltek részt

vesznek. A hangsúly a párbeszéden és az egyeztetésen van. Az eljá-

rás folyamán a sértett aktív közremûködésére számítanak, és ehhez

neki minden segítséget megadnak.

5. A hagyományos igazságszolgáltatásban a szankció célja az úgyneve-

zett fájdalmas büntetés kiszabása. Ennek hátterében mindig az elret-

tentés, illetve a megelõzés áll.

A resztoratív igazságszolgáltatás ezzel szemben arra koncentrál, hogy

az elkövetõ és az áldozat egymással kibéküljön, közöttük egyezség jöj-

jön létre. Fontos szerepet kap a sértett jóvátétele. A jóvátételi szemlé-

let hívei ugyanis arra jöttek rá, hogy a büntetés önmagában nem képes

a korábbi viselkedést megváltoztatni, és nemcsak az elkövetõre, ha-

nem a közösség harmóniájára is rossz hatással van. A megbékélés lét-

rejötte és a nyugalom megteremtése mindenkinek érdeke. Ebben nagy

szerepe lehet a kár helyreállításának.

Ahhoz, hogy alaposan végiggondolhassuk és megérthessük az

egymással versengõ kétféle igazságszolgáltatás elveit, bizonyos fo-

galmakat tisztáznunk és pontosítanunk kell. Sajnos a szakirodalom-

ban ezeket illetõen zavar mutatkozik. A hasonló, de nem felcserél-

hetõ kifejezéseket a szerzõk gyakran egymás szinonimájaként

használják. Pedig az írónak (a jogi írónak is) testközelbõl kell ismer-

nie a szavakat, a kifejezéseket. Pontosan kell tudnia, hogy melyik

mit jelent. Wittgenstein szerint a szónak nincs jelentése, csak hasz-

nálata. Talán igaza van, de akkor a használónak a használatot kell

ismernie, és pontosan azt kell értenie a szó mögött, amit az a hasz-

nálata során „jelenteni” akar. E nélkül nincs értelmes kommuniká-

ció. A szóhasználat idõben változhat, ez megállapodás kérdése.



Dekriminalizáció, legalizálás, Dekriminalizáció, legalizálás, Dekriminalizáció, legalizálás, Dekriminalizáció, legalizálás, 

depönalizáció, diverziódepönalizáció, diverziódepönalizáció, diverziódepönalizáció, diverzió

A dekriminalizáció8 tágabb értelemben a büntetõjog teljes elvetését

jelenti, szûkebb értelemben pedig csupán a büntetõjogi beavatko-

zás hatókörének szûkítését. Lényegét tekintve, a dekriminalizáció a

büntetõtörvények által korábban büntetendõnek nyilvánított embe-

ri magatartásokat kiveszi a büntetõjog szabályozási körébõl, és

nem más jogi útra tereli, hanem a jövõben azok „elkövetését” meg-

engedi. Büntetõjogi értelemben ez azt jelenti, hogy a Btk. Különös

Részében egy-egy emberi magatartás bûncselekményként történõ

definiálása megszûnik. 

A legtöbb helyen az állam azért dekriminalizál, mert a túlterhelt

igazságszolgáltatást szeretné így kedvezõbb helyzetbe hozni. Lát-

ható tehát, hogy a megnövekedett bûnözésnek egy bizonyos pon-

ton túl – azáltal, hogy reformot vált ki – még pozitív hatása is lehet.

A dekriminalizálás a gyakorlatban a legalizálás segítségével tör-

ténik. Ekkor valamely magatartás korábbi tilalmát feloldják.

A dekriminalizálással szemben a depönalizálás – bár sokszor

egymás szinonimájaként használják a két fogalmat – mást jelent. A

depönalizáció tulajdonképpen a jogalkotási szelekció alapesete,

amikor bizonyos magatartások büntetõjogi szabályozásától a tör-

vényhozó eltekint; kiemeli azokat a büntetõjogból, és közigazgatá-

si vagy polgári jogi szankcióval sújtja az „elkövetõt”. Legalizálásról

tehát itt nem beszélhetünk, hiszen a tilalom továbbra is megmarad,

csupán a jogterület változik meg.

Király Tibor szerint a jogalkotási szelekció esetében a törvényho-

zó dönt arról, hogy mi a bûncselekmény, és mi nem minõsül annak:

8 A dekriminalizáció kriminológiai és büntetõjogi értelemben felfogott kü-
lönbségeire korábban Pusztai László hívta fel a figyelmet. Pusztai na-
gyon fontosnak tartotta, hogy a különbözõ fogalmakat a szakírók ne ke-
verjék össze, ezért részletesen ismertette az egyes felfogásokat, majd
azokkal vitatkozva igyekezett cezúrát húzni az egyes definíciók közé.
Sajnos néha õ is csapdába esett, és felcserélte azokat. Részletesen
Pusztai László: Elterelés a büntetõ útról. In: Gödöny József (szerk.): Kri-
minológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok, 28. Budapest, 1991, 5–40. o.
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hol elegendõ a szabálysértésként történõ definiálás, és melyek azok

a magatartások, amelyek semmilyen tilalmat nem igényelnek.9

A depönalizáció számos esete megfigyelhetõ. Beszélhetünk de

jure és de facto depönalizálásról.

A de jure depönalizálás esetei:

– A jogszabály értelmezése folyamán a jogalkalmazók úgy dön-

tenek, hogy egyes magatartások nem tényállásszerûek. A

büntetõjogi kommentárok ezeket részletesen elemzik, és a jog-

gyakorlatot így ebbe az irányba terelik.

– Az opportunitás elvének megengedésekor az ügyész a diszkre-

cionális jogkörének megfelelõen bizonyos cselekmények miatt

nem emel vádat (például a vádemelés elhalasztása esetén).

– A büntetés mellõzése.

– Depönalizálás konkrét ügyben: az eljárási feltételek hiánya

esetén annak megállapítása eljárási akadály (például a magán-

indítvány hiánya) esetén.

A de facto depönalizálás esetei:

– a rendõri szelekció,

– a feljelentés hiánya,

– a diverzió.

A diverzió, a büntetõútról elterelés, tehát a depönalizálás egyik – de

facto – esete, a hagyományos igazságszolgáltatás alternatívájaként

jelenik meg.

A diverzió esetei:

– A bûncselekményt egészségügyi problémaként, nem devian-

ciaként kezelik.

– A relatív depönalizáció: a közigazgatási útra terelés. Bûncselek-

mény helyett szabálysértés. A cselekmény továbbra is deviáns

9 Király Tibor: A legalitás a büntetõeljárásban. Jogtudományi Közlöny,
1986/5., 201–206. o.



magatartás, amit szankcionálnak. A fenyegetettség tehát nem

szûnik meg, csak a büntetõhatalom gyakorlási módja változik.

Eredetileg tipikusan a fiatalkorúak esetében alkalmazták, még a

vádemelés elõtt. Célja a hagyományos büntetõeljárás helyett más

(alternatív) megoldások keresése.

A diverziós megoldások esetében sem mondanak le a hagyo-

mányos igazságszolgáltatás apparátusáról, csupán a formális eljá-

rást mellõzik úgy, hogy az ügyet elterelik a büntetõútról. Az úgyne-

vezett justice model helyére az úgynevezett medical model lép. A

büntetõhatalom „abba az irányba mozdul el, hogy lemond a kény-

szeren alapuló megregulázásról és az (orvosi, pszichiátriai, pszi-

chológiai és pedagógiai) terápia koncepciója felé orientálódik”.10

Sok szempontból hasonlít a mediációhoz, mégsem szabad azzal

azonosítanunk, hiszen – késõbb részletesen látni fogjuk – a közvetí-

tõi eljárás egyik igen lényeges sajátossága, hogy lemond a hagyo-

mányos igazságszolgáltatás apparátusáról, a diverziós megoldások

viszont megmaradnak annál. Ezért a nálunk bevezetni kívánt új eljá-

rásjogi intézmény semmiképpen sem tekinthetõ közvetítõi eljárás-

nak, hanem a diverzió egyik fajtájának.

A diverzió esetében fontos szempont, hogy a cselekmény bûncse-

lekmény, ami miatt büntetõeljárás indul. Az igazságszolgáltatási rend-

szeren kívüli konfliktusok nem érdeklik a diverzió híveit. Ezek nem tar-

toznak ebbe a fogalmi körbe. Ugyanúgy kívül esnek az alternatív

szankciók is. Amikor a bíró az eljárást lezáró döntésében a hagyomá-

nyos büntetõjogi büntetés helyett alternatív szankciót – (köz)munkára

kötelezés, valamilyen nevelési programon való részvétel, gondozásra

utalás stb. – alkalmaz, akkor ez nem diverzió, hanem deinstitució, illet-

ve deinstitucionalizálás. A diverzió fogalmának szükséges eleme egy-

részrõl, hogy a büntetõeljárás meginduljon, illetve másrészrõl, hogy

onnan az ügyet eltereljék.

Attól függõen, hogy a büntetõeljárás melyik szakaszáról terelik el

az ügyet, a diverziónak három esetét különböztethetjük meg: a rend-

10 Pusztai László: i. m. 23. o.
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õri, az ügyészi és a bírói diverziót. Ezzel a kérdéskörrel eljutottunk

a büntetõhatalom megosztásának buktatóihoz. Ki rendelkezzen a

hatalommal? A megismerési folyamat végén ki ítél? Ki bocsát meg?

Ki büntet?11

A resztoratív igazságszolgáltatás, A resztoratív igazságszolgáltatás, A resztoratív igazságszolgáltatás, A resztoratív igazságszolgáltatás, 

a tettes–áldozat egyezség, a jóvátétela tettes–áldozat egyezség, a jóvátétela tettes–áldozat egyezség, a jóvátétela tettes–áldozat egyezség, a jóvátétel12121212 és a mediációés a mediációés a mediációés a mediáció

A szakirodalomban gyakran összekeverik az egyezség, a jóvátétel

és a mediáció fogalmait. Ezért tanulmányom e részében kísérletet

teszek arra, hogy ezeket a fogalmakat pontosan meghatározzam,

bár már most jelzem, hogy vannak egymásba csúszó definíciók;

éles cezúra nem mindig állítható fel közöttük.

A mediáció olyan közvetítõi eljárás, folyamat, ahol a vitában álló fe-

lek a közvetítõ (mediátor) mint pártatlan kívülálló segítségével képesek

megoldani a közöttük lévõ konfliktust. A mediátor feladata a kapcsolat

fenntartása a felek között, a párbeszédre épülõ eljárás mederben tar-

tása és a konfliktus rendezésére irányuló segítségnyújtás. A felek

mindegyike kívánja a konfliktus ilyen módon való kezelését, megoldá-

sát; egyikük sem kötelezhetõ erre. A mediáció nem hatósági és nem

bírósági eljárás. Nem szolgáltat igazságot, hanem a probléma megol-

dására törekszik. Nincs jogszabályban meghatározott eljárási rendje.

A mediátor nem jogalkalmazó; nincs se döntési jogosultsága, se kö-

telezettsége. Olyan szakértõ, aki szakértelmével segíti feltárni és meg-

érteni a konfliktust. Nem õ, hanem a vitában álló felek maguk dönte-

nek. Itt jöhet szóba a mediáció eredményeként a felek között létrejövõ

megállapodás: az egyezség.

A tettes–áldozat egyezség a mediáció, a közvetítõi eljárás folya-

mán, annak eredményeként létrejövõ megállapodás, a felek érde-

kének megfelelõ szerzõdés, amellyel a vitát lezártnak tekintik. Jogi

értelemben, annyiban köti a feleket ez a megállapodás, mint a szer-

11 A kérdésekre a választ lásd Bárd Károly (1987): i. m. 
12 Errõl lásd Nagy Ferenc: Jóvátétel mint a konfliktusfeloldó büntetõ igaz-

ságszolgáltatás egyik formája. Kriminológiai Közlemények, 48. Buda-
pest, 1993



zõdés. Abban különbözik az alperes–felperes egyezségtõl, hogy ez

utóbbi esetében a megállapodás aláírása nem zárja el a késõbbi

peres megoldás útját. A tettes–áldozat egyezség esetében a meg-

állapodás be nem tartása azt eredményezi, hogy a büntetõútról el-

terelt bûncselekmény miatt késõbb az ügyész vádat emel. Vissza-

térve az egyezséghez, annak tartalma többféle lehet; a jóvátétel

különbözõ lehetõségeit tartalmazza.

A jóvátétel a tettes–áldozat egyezség eredményeként létrejövõ

megállapodás tartalma: lehet kártérítés – a sértettnek, illetve harma-

dik személynek (jogi személynek is) –, lehet egyéb anyagi szolgálta-

tás, lehet ajándék, lehet immateriális szolgáltatás (például bocsánat-

kérés), valamint lehet munkavégzés (például közmunka). A jóvátétel

tehát valaminek, konkrét vagy nem konkrét dolognak az adása, el-

végzése. A jóvátétel sohasem egyezség, hanem annak tartalma, so-

hasem mediáció, hanem annak eredményeként megvalósuló teljesí-

tés a tettes részérõl. 

A fogalmi zavar elkerülése érdekében célszerû tehát ezeket a meg-

határozásokat dogmatikusan kezelnünk. A szakirodalomban – mint

említettem – sajnos gyakran átfedik egymást ezek, és a tettes–áldo-

zat egyezséget mediációként tüntetik fel, valamint a mediációt a jó-

vátétel sajátos formájaként kezelik. 

Közvetítõi eljárás hazánkban a tervezett megoldások alapjánKözvetítõi eljárás hazánkban a tervezett megoldások alapjánKözvetítõi eljárás hazánkban a tervezett megoldások alapjánKözvetítõi eljárás hazánkban a tervezett megoldások alapján

A kerethatározatban írtaknak megfelelõen tehát módosítanunk kell

a Btk.-t és a Be.-t, valamint új jogszabályt is kell alkotnunk a közve-

títõi eljárásról. A jelen tanulmány megírása elõtt már több elõter-

jesztés és törvényjavaslat is született a témával kapcsolatosan. A

jogalkotási folyamat – a tanulmány írásakor – részben a törvényja-

vaslat, részben a törvénytervezet stádiumában áll.

A társadalmi bûnmegelõzés nemzeti stratégiája rövid, közép- és

hosszú távú céljainak végrehajtásával kapcsolatos kormányzati fel-

adatokról szóló 1009/2004. (II. 26.) kormányhatározat III/A. 2. pontja

alapján a közvetítõi eljárással kapcsolatos törvényjavaslatot a kor-

mányhoz már 2005 nyarának végén be kellett nyújtani.
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A Be. és a Btk. módosításáról szóló T/18090. számú törvényja-

vaslat szerint a közvetítés megkísérlése érdekében az eljárást hat

hónapi idõtartamra az ügyész hivatalból a vádemelés elõtt felfüg-

geszti akkor, ha a feltételek fennállnak. Ebben az esetben közvetítõi

eljárásra utalja az ügyet. 

A bírói szakban akkor kerülhet sor közvetítõi eljárásra, ha a vád-

emelés elõtt az ügyész ezt nem tette meg. Feltétel továbbá az erre

irányuló indítvány. A bíróság a közvetítõi eljárás lefolytatása érde-

kében legfeljebb hat hónapra függeszti fel az eljárást. 

A Btk.-ban történõ tervezett változtatás szerint a legfeljebb há-

romévi szabadságvesztéssel büntetendõ személy elleni, közleke-

dési és vagyon elleni bûncselekmény esetén az elkövetõ büntethe-

tõsége megszûnik, ha az elkövetõ a sértett kárát megtérítette, vagy

a bûncselekmény káros következményeit egyéb módon jóvátette.

Az ötévi szabadságvesztést meg nem haladó büntetési tételhatár

esetén korlátlan enyhítésre ad lehetõséget a tervezett szabályozás.

A büntetõügyekben alkalmazható közvetítõi tevékenységrõl szó-

ló törvénytervezet szerint a közvetítõi eljárás olyan konfliktust keze-

lõ eljárás, amely kiváltja a bûncselekmény elkövetése miatt indított

eljárást. Célja, hogy a bíróságtól, illetve az ügyésztõl független har-

madik személy – a közvetítõ (mediátor) – segítségével és bevoná-

sával írásbeli megállapodás jöjjön létre a sértett és a terhelt között.

Ennek tartalmaznia kell a jóvátételt és a terhelt jövõbeni jogkövetõ

magatartásának ígéretét.

Fontos rendelkezése lesz a külön jogszabálynak, hogy a közve-

títõi szerepet kire bízza. A tervezet szerint mediátorként a büntetõ-

ügyben eljáró bíróság, illetõleg ügyész székhelye szerint illetékes

megyei (fõvárosi) igazságügyi hivatal közvetítõi tevékenységet vég-

zõ pártfogó felügyelõje jár el. Ennek az oka, hogy a civil ügyekhez

képest a mércét feljebb húzták meg, és a büntetõügyekben eljárha-

tó mediátor esetében feltételként szabták meg az ilyen irányú képe-

sítést. 

2005-ig a Pártfogó Felügyelõi Szolgálatnak nevezett intézmény

az Igazságügyi Minisztérium felügyelete alatt mûködött, és ötféle te-

vékenységet végzett:



– környezettanulmány készítése a büntetõeljárásban;

– pártfogó felügyelõi vélemény készítése a büntetõeljárásban;

– a közérdekû munka végrehajtásának szervezése és irányítása;

– a pártfogó felügyelet végrehajtása;

– az utógondozás.

2006 januárjától a Pártfogó Felügyelõi Szolgálat az Igazságügyi Hi-

vatal részeként mûködik tovább más szervezeti egységekkel, az ál-

dozatsegítõ és a jogi segítségnyújtó szolgálattal, valamint a kárpót-

lási irodákkal együtt. Az említett jogszabályok elfogadása után a

tevékenységi köre is bõvül majd, mint láttuk, a közvetítõi feladattal.

Technikailag ez csak úgy oldható meg, hogy a Pártfogó Felügyelõi

Szolgálaton belül a közvetítõi tevékenységet végzõk elkülönülnek

majd a valódi pátfogó felügyelõktõl. A leendõ jogszabály is igyek-

szik külön tartani a különbözõ feladatokat, ezért részletesen kidol-

gozza a kizárási okokat. A kizáró okok között szerepel az a pártfo-

gó felügyelõ

– aki az eljárásban mint bíró, ügyész vagy a nyomozó hatóság

tagja járt el, valamint ezek hozzátartozója is; 

– aki mint terhelt, védõ, sértett, magánfél, feljelentõ, illetve ezek

képviselõje járt el, valamint ezek hozzátartozója is; 

– aki mint tanú, szakértõ, szaktanácsadó vett vagy vesz részt; 

– aki három éven belül mint pártfogó felügyelõ járt el;

– vagy aki a terhelt, illetve a sértett folyamatban lévõ büntetõ-

ügyében eljár, kivéve a közvetítõi eljárás alkalmazásáról szóló

döntés meghozatala elõtt kért pártfogó felügyelõi véleményt

készítõ pártfogó felügyelõt; 

– aki egyébként érdekelt vagy elfogult.

A közvetítõi eljárás a büntetõeljárással párhuzamosan folyó eljárás.

A mediáció feltételeit és a Be.-vel való kapcsolódási pontjait, elren-

delésének feltételeit, valamint az eredményes eljárás jogkövetkez-

ményeit a módosított Be. tartalmazza majd. Részletes szabályait vi-

szont a már említett külön törvény (tervezete) fogalmazza meg.
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A mediáció feltételei:

– Meghatározott bûncselekmények esetén van helye mediáció-

nak. Ezek a személy elleni, a vagyon elleni és a közlekedési

bûncselekmények.

– Meghatározott büntetési tétellel való fenyegetés esetén utalha-

tó a bûnügy közvetítõ elé. A mediációra az ötévi szabadság-

vesztésnél nem súlyosabb büntetéssel fenyegetett bûncselek-

mények esetében van lehetõség.

– A büntetõeljárás folyamán csak egyszer van lehetõség a me-

diációra.

– Szükséges a sértett és a terhelt önkéntes hozzájárulása.

– Amennyiben az ügyész hivatalból nem utalja az ügyet mediá-

tor elé, akkor feltétel a gyanúsított, a védõ, illetve a sértett in-

dítványa.

– Akkor van helye ennek az eljárásnak, ha a Btk. 36. §-a alapján

az eljárás megszüntetésének vagy a büntetés korlátlan enyhí-

tésének van helye, figyelemmel az anyagi jogszabályok módo-

sítására.13

– Feltétele továbbá, hogy a bûncselekmény elkövetését a gya-

núsított beismerje.

– A terheltnek vállalnia kell, hogy a sértett kárát megtéríti, vagy

más módon jóváteszi.

– Feltétele, hogy a bûncselekmény jellege, az elkövetés módja

és a terhelt személye alapján nem szükséges a büntetõeljárás

lefolytatása, illetve a tevékeny megbánást a bíróság a büntetés

kiszabása folyamán értékelni tudja, és ezt meg is teszi.

A terhelt és védõje, valamint a sértett is kezdeményezheti a mediá-

ciót akkor, ha az ügyész hivatalból nem utalja az ügyet mediációs

13 A Btk. módosítására irányuló tervezet szerint a háromévi büntetésnél nem
súlyosabban fenyegetett személy és vagyon elleni, illetve közlekedési
bûncselekmények esetén az elkövethetõ büntethetõsége megszûnik, öt-
évi szabadságvesztést meg nem haladó büntetési tételhatár esetében pe-
dig korlátlan enyhítésre lesz lehetõség, feltéve mindkét esetben, hogy az
elkövetõ a sértett kárát megtérítette, vagy más módon jóvátette a bûncse-
lekmény káros következményeit.



eljárásra. Amennyiben a vádemelés már megtörtént, a tanács elnö-

ke a vádirat kézbesítésével együtt tájékoztatja a vádlottat, a védõt

és a sértettet a mediációs eljárás lehetõségérõl, annak jogkövetkez-

ményeirõl, valamint az erre vonatkozó indítvány szükségességérõl.

Ha a közvetítõi eljárásra utalást a bíróság rendeli el, akkor a bíróság

az eljárást legfeljebb hat hónapra felfüggeszti.

A mediátor a közvetítést pártatlanul végzi, kötelessége, hogy lel-

kiismeretesen, a legjobb szakmai tudása szerint lássa el feladatát.

Ez elsõsorban a megegyezés létrehozására irányuló közremûködési

kötelezettségben nyilvánul meg. Tevékenységét a tényekre alapoz-

za, ezért a feladatának ellátásához szükséges adatokat nemcsak jo-

gosult, hanem köteles is megismerni. E célból az ügy irataiba bete-

kinthet. Természetesen mindvégig tiszteletben kell tartania a felek

méltóságát, biztosítania kell továbbá, hogy a résztvevõk egymással

szemben is tisztelettel járjanak el. A közvetítõi tevékenységével

összefüggésben tudomására jutott adatokkal kapcsolatban titoktar-

tási kötelezettség terheli. (Ez vonatkozik a jegyzõkönyvvezetõre is.)

A közvetítõi eljárásban a terhelt és a sértett egyenrangú felek. Az

eljárás folyamán bármikor visszavonhatják hozzájárulásokat, amit

korábban a közvetõi eljárás lefolytatásához adtak. Minden egyez-

ségre önként kell eljutniuk.

A felek jogi képviselõt hatalmazhatnak meg. Harmadik személy,

az úgynevezett bizalmi személy részvételére akkor van lehetõség, ha

a felek ezt indítványozzák, és a közvetítõ ezt megengedi. A mediá-

tor az indítványt viszont csak akkor utasíthatja el, vagy ahogy a jog-

szabály tervezete fogalmaz, az indítvány teljesítését csak akkor ta-

gadhatja meg, ha az a mediáció céljával ellentétes. A döntés ellen

nincs helye jogorvoslatnak. 

A kiskorú sértett mellett törvényes képviselõje is részt vesz az

eljárásban. Amennyiben a sértett a tizennegyedik életévét még

nem töltötte be, nem vehet részt az eljárásban, helyette a törvé-

nyes képviselõ jár el.

A közvetítõi eljárás folyamán a közvetítõ segítségével a felek között

megbeszélés zajlik. Ezt a közvetítõ az eljárásra utaló határozat érkezé-

sétõl számított nyolc napon belül tûzi ki az Igazságügyi Hivatal hivata-
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li helyiségében. Az idézésben tájékoztatja a feleket az eljárás lényegé-

rõl és jogkövetkezményeirõl, valamint jogaikról és kötelezettségeikrõl.

A megbeszélésen a közvetítõ a feleket egymás jelenlétében és

egymás távollétében is meghallgathatja. Ekkor a sértett és a terhelt

kifejtheti az üggyel kapcsolatos álláspontját, és bemutathatja az

üggyel kapcsolatos iratokat.

A megbeszélésrõl jegyzõkönyv készül. Felvételének módjára, ké-

szítésére, kiegészítésére és javítására a Be. szabályai az irányadók.

A mediáció célja a megegyezés. Ez akkor jön létre, ha a sértett

és a terhelt közötti megállapodás kiterjed a kár megtérítésére vagy

a bûncselekménnyel okozott következmények más módon történõ

jóvátételére. 

A kiegyezésben vállalt kötelezettségeknek meg kell felelniük a

jogszabályoknak. A kiegyezésnek ésszerûnek és a bûncselek-

ménnyel okozott következményekkel arányosnak kell lennie.

A tervezet szerint a közvetítõi eljárást lehetõleg három hónapon

belül be kell fejezni, és a jelentést, valamint a megegyezésrõl szóló

okiratot az eljárás felfüggesztése határidejének letelte elõtt az ügyész-

hez, illetve a bírósághoz el kell küldeni.

A közvetítõi eljárásban keletkezett iratok az adott büntetõeljárás-

ban bizonyítékként nem használhatók fel, kivéve a megegyezést

tartalmazó okiratot és a közvetítõ jelentését.

A közvetítõi eljárásról a közvetítõ jelentést készít. Ez tartalmazza

a hivatalos adatokon túlmenõen az eredményes megállapodásra

vonatkozó megállapítást.

A közvetítõi eljárás költsége nem bûnügyi költség, ezt mégis a

terhelt viseli. A felek ettõl eltérõen is megállapodhatnak.

Véleményem a mediációról Véleményem a mediációról Véleményem a mediációról Véleményem a mediációról 

és a hazai közvetítõi eljárásrólés a hazai közvetítõi eljárásrólés a hazai közvetítõi eljárásrólés a hazai közvetítõi eljárásról

Véleményem szerint az „igazi” mediáció nehezen fér bele a bünte-

tõ jogalkalmazásba. A büntetõeljárás tárgya – a másféle eljárások-

tól eltérõen – az állam büntetõigényének érvényesítése. Feladata a

múltban megtörtént bûncselekmény rekonstruálása, az elkövetõ



büntetõjogi felelõsségének megállapítása és a megfelelõ büntetés

kiszabása. A büntetõeljárás a büntetõjogi fõkérdés eldöntésére hiva-

tott. Más szempontok és más jogterületek akkor jutnak szerephez,

ha ezt a törvény megengedi. Ennek egyik esete a kár helyreállításá-

ra irányul, a többi esetben pedig bizonyos diverziós szempontok is

érvényesülhetnek. Amikor például a bíróság a bûncselekmény foly-

tán keletkezett polgári jogi igényrõl dönt, akkor lehetõség van arra,

hogy a sértett kára megtérüljön. Ez az igény ekkor sem önállóan

alkotja a büntetõeljárás tárgyát, hanem a büntetõjogi igényhez csat-

lakozva, járulékos kérdésként jelenik meg. Sajnos a büntetõeljárás-

ban szinte kizárólag kötelmi jogi kártérítési igényeket érvényesíte-

nek. A jogszabály ugyanakkor jóval több esetben tenné lehetõvé a

polgári jogi igény érvényesítését. A polgári jogi igény keretében is

érvényesíthetõk ugyanis mindazok az igények, amelyekre a polgá-

ri jog a polgári eljárás keretében lehetõséget ad. A felmerült kár ér-

vényesítése mellett kérheti (kérhetné) a sértett a dolog kiadását.

Emellett birtokvédelem iránti igénnyel is fordulhat(na) a bírósághoz.

Sõt azt is kérhetné, hogy a terhelt hagyja abba a birtoksértõ maga-

tartást. A magánfél követelheti(hetné) a terhelttõl azoknak a hasz-

noknak az értékét, amelyeket a bûncselekmény elkövetõje elfo-

gyasztott, illetve beszedni elmulasztott. Lehetõsége van (lenne) a

sértettnek arra is, hogy becsületsértés, rágalmazás, hamis vád ese-

tén a terhelt nyilatkozat útján vagy egyéb módon adjon elégtételt. 

Nagy Ferenc szerint az adhéziós eljárásban a nem vagyoni kár-

formák iránti igény érvényesítése, bár a törvény ezt lehetõvé tenné,

alig fordul elõ.14

A bírói gyakorlat is azt mutatja, hogy ezekkel a lehetõségekkel ál-

talában nem élnek a jogosultak. A hétköznapok büntetõeljárása te-

hát nem szívesen fogad be idegen elemeket.

A diverziós és dekriminalizációs szempontok érvényesítésére

mindenképpen szükség van, hiszen még mindig jobb, ha az állam

bizonyos esetekben lemond a büntetõjogi igény érvényesítésérõl,

14 Nagy Ferenc: Új fejlõdési irányok, avagy a tradicionális jogállami büntetõ-
jog eróziója. In: Irk Ferenc (szerk.): A bûnözés jövõje. Emlékkönyv Pusz-
tai László tiszteletére halála elsõ évfordulóján. Budapest, 1997, 17. o.
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és ennek kereteit, illetve részletes szabályait a törvények rendezik,

mint amikor a hatóságok önkényes szelekciót alkalmaznak. Azzal

mindenki egyetért, hogy a legalitás elvének kizárólagos érvényesí-

tése lehetetlen, hiszen a legalitás eróziója szükségszerûen bekövet-

kezett; ostobaság lenne kitartani amellett, hogy minden bûncse-

lekményt üldözzünk, minden bûncselekmény esetében vádat

emeljünk, és minden elkövetõt elítéljünk.

Egy alkotmányos jogállamban is igaz az elv: minden államnak

joga van ahhoz, hogy büntetõhatalmat gyakoroljon a polgárok fe-

lett; ebbõl pedig levezethetõ a büntetéshez való jog, valamint a

„bûn büntetést érdemel” elve. Az alkotmányos jogállam ugyanakkor

nem engedheti meg magának a korlátlan hatalom jogát. Ezért kel-

lett például lemondania hazánknak a halálbüntetésrõl mint a korlát-

lan hatalomból folyó büntetési jogosítványról.15

A mediáció hívei természetesen elfogultak a jogintézménnyel

szemben. Akit a mediáció szelleme egyszer megérintett, aligha lát-

hatja többet a büntetõeljárás világát úgy, ahogy azelõtt volt szokás.

A jogintézmény alkalmazása mellett kardoskodók úgy próbálják a

mediációt az igazságszolgáltatáson belül elhelyezni, hogy a hagyo-

mányos büntetõeljárást annak saját fegyvereivel próbálják legyõz-

ni, illetve háttérbe szorítani. 

Aki viszont a mediációban az igazságszolgáltatás bajainak or-

voslását látja, alighanem csalódni fog. Egy mediációs eljárás nem

kevésbé bonyolult, mint maga a büntetõeljárás. 

Gondoljunk arra is, hogy a társadalom önvédelme gyakran az

egyén ellen hat, akinek érdeke sokszor ellentétes a közösségével.

A büntetõjog így a közösség kényszerû védelme az egyén külön

akciója ellen, és immanens sajátja, hogy a hátterében meghúzódó

hatalom biztosítja a kikényszeríthetõséget. „A büntetõítélettel az ál-

lam a bûntettes szabadság iránti érdekeit teljességgel alárendeli a

közösség biztonság iránti érdekeinek.”16 És éppen azért, hogy e jo-

15 23/1990. (X. 31.) AB határozat.
16 Bárd Károly: Demokrácia – tisztességes eljárás – megismerés a büntetõ

perben. In: Farkas Ákos (szerk.): Emlékkönyv Kratochwill Ferenc
(1933–1993) tiszteletére. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2003, 73. o.



gok korlátozása jogszerû legyen, alaptörvényi szinten kell szabá-

lyoznia minden államnak a bírói úthoz való jog és a határozatok kö-

telezõ ereje mellett a tisztességes eljárás elvét. „A büntetõügy ter-

heltjeivel való bánásmód jelzi leginkább az emberi jogok általános

állapotát egy társadalomban, mivel a büntetõperben a kollektív és

az egyéni érdekek közvetlenül ütköznek.”17

A büntetõhatalommal rendelkezõ jogalkalmazás lététõl éppen

azért idegen az egyezség, mert hatalom. A történelem folyamán ter-

mészetesen különbözõképpen oldották meg az egyének egymás

közötti, illetve az egyén és a közösség konfliktusait; ennek szabá-

lyozása mindig az adott korszak világképétõl függött. 

Az ügyek által okozott túlterheltség miatt viszont szükséges le-

het, hogy másféle megoldásokon törjük a fejünket, és bizonyos

bûncselekmények esetében egyszerûsítsük az eljárást; az eljárás

gyorsítása érdekében pedig idõnként kompromisszumokra kény-

szerülünk (büntetõparancs, lemondás a tárgyalásról stb.). Más jelle-

gû újítások ugyanakkor nem mindenhol képesek gyökeret verni.

Gondoljunk például a 2003. július 1-jén hatályba lépõ Be. alternatív

megoldásként beiktatott új intézményére, a felek általi kikérdezés

rendszerére, ami persze azért nem mûködik, mert – tévesen – min-

denki a keresztkérdezéssel azonosítja. Korábban, a középarányos

büntetés törvénybe iktatása esetén, pedig a bírói kar szinte bojkot-

tált, és nem alkalmazta a törvény e szakaszát.

A jogalkalmazás a túlterheltség csökkenése reményében sem fog

beengedni lététõl teljesen idegen jogintézményeket, és nem örül an-

nak, ha megváltoznak a hatalomgyakorlás eszközei. A büntetõjog

represszív18 jellege nem szûnik meg a jövõben sem. Bizonyos komp-

romisszumok kötésére természetesen mód van, mint ahogy az

egyezségkötés ma már az adhéziós eljárásban megengedett, de a

Be. továbbra sem teszi lehetõvé a büntetõeljárás jellegével ellentétes

szabályok alkalmazását. Így például a terhelt a magánféllel szemben

követelést nem érvényesíthet, beszámítási kifogással nem élhet.

17 Uo. 73–74. o.
18 Émile Durkheim: A társadalmi munkamegosztásról. Osiris Kiadó, Buda-

pest, 2001
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Az elõbbi ellenvetések a valódi mediációval kapcsolatban me-

rülnek fel bennem. A hazai jogszabályok tervezett módosításának,

valamint a közvetítõi eljárás megteremtésén fáradozó új törvény

tervezetének elolvasása és tanulmányozása után arra a következ-

tetésre jutottam, hogy semmilyen támadás nem fenyegeti a bünte-

tõeljárás hagyományos rendjét. Szó sincs itt elterelésrõl, illetve az

úgynevezett független és pártatlan mediátor betolakodásáról. Bár új

szereplõje lesz az eljárásnak, a mediátori köntösbe bújtatott pártfo-

gó felügyelõ, az õ léte azonban semmilyen veszélyt nem jelent

majd, hiszen kisbíróként csak leveszi a jogalkalmazók válláról a ter-

het. Ennek bizonyítékai a törvénytervezetek szövegébõl egyértel-

mûen kiderülnek. A közvetítõi eljárásra vonatkozó részletes szabá-

lyok szervesen illeszkednek ugyanis a garanciákkal kikövezett

büntetõeljárás folyamatába. A közvetítõre vonatkozó rendelkezések

is hasonlítanak azokhoz a szabályokhoz, amelyeket már a bírói el-

járás vonatkozásában megszoktunk. A közvetítõ ugyanis ugyan-

olyan „hatalmi” jogosítványokkal rendelkezik majd, mint a bíró: idéz,

indítványokról dönt, azokat akár el is utasíthatja, és olykor a dönté-

se ellen még jogorvoslatnak sincs helye. Ugyanakkor a mediáció

meghatározásakor láttuk, hogy a mediáció nem hatósági és nem bí-

rósági eljárás. Nem szolgáltat igazságot, hanem a probléma megol-

dására törekszik. Nincs jogszabályban meghatározott eljárási rend-

je. A mediátor nem jogalkalmazó; nincs se döntési jogosultsága, se

kötelezettsége. Olyan szakértõ, aki szakértelmével segíti feltárni és

megérteni a konfliktust.
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Kármán Gabriella

A DNS kriminalisztikai célú 
alkalmazásának szabályai
Németországban és Magyarországon

A DNS kriminalisztikai alkalmazásának bevezetésével sokrétû eszköz került

a bûnüldözés kezébe. A DNS minden eddiginél hatékonyabb lehetõséget

jelent az elkövetõk felderítése, azonosítása, az ártatlanok kizárása során,

egyúttal segítséget nyújt a cselekmények közötti kapcsolatok feltárásához

és a további bûncselekmények megelõzéséhez. Az ember egyediségét

ilyen módon hordozó jellemzõ büntetõeljárási felhasználása ugyanakkor

speciális garanciákat kíván meg. Németországban több mint 10 évig tar-

tott a vita az alkalmazási feltételekrõl. A szerzõ bemutatja ezt a folyamatot,

és ennek tükrében elemzi a magyarországi helyzetet. A téma Magyaror-

szágon is aktuális: a DNS-szakértõi tevékenység több mint egy évtizedes

gyakorlata után a DNS-adatbázis felállítása is elkezdõdött. Az ezzel kap-

csolatos jogszabályoknak hazánkban sem egyértelmû a megítélése. Emel-

lett a nemzetközi bûnügyi együttmûködésbõl adódó kötelezettségek újabb

szempontokat vetnek fel a kérdéskör átgondolásánál.

A személyazonosítás módszerei a kezdetektõl fontos szerepet ját-

szottak a kriminalisztika tudományos fejlõdésében. A természettu-

dományok, a számítógépes technika és a matematikai(statisztikai

módszerek bevezetése jelentõs elõnyökkel szolgált; többek között

megteremtette az ujjnyomat és a kézírás automatizált azonosításá-

nak és nyilvántartásának lehetõségét. Az elmúlt évtized legna-

gyobb szenzációját azonban a DNS kriminalisztikai alkalmazhatósá-

ga jelentette; ezzel egy minden eddiginél gyakrabban elõforduló, az

egyediséget leginkább hordozó nyomcsoport vált vizsgálhatóvá

egyre fejlettebb technikával, s a populációstatisztikai kutatásoknak

köszönhetõen egyre nagyobb megbízhatósággal. Emellett egy új
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automatizált személynyilvántartó rendszer létrehozására is lehetõ-

séget nyújtott.

A kriminalisztikában személyazonosításra azok a biológiai tulaj-

donságok alkalmasak, amelyek jól kifejezik az egyediséget, nem vál-

toznak, illetve kellõ sokféleséggel rendelkeznek. Nem utolsósorban

lényeges a jellemzõ tudományos igényû vizsgálhatósága. A DNS,

egyszeri és megismételhetetlen anyagként az összes genetikai infor-

mációt és minden élõ alkotórész adottságait, hajlamait tartalmazza.

Ebbõl következik, hogy ez az anyag kell hogy legyen az egyediség

kulcsa.1

A DNS elõnye a korábban vizsgált biológiai jellemzõkhöz képest,

hogy szinte minden emberi sejtben megtalálható, polimorf – emiatt

nagyon informatív a minta származásának megállapítását illetõen –

és rendkívül stabil. A DNS-vizsgálatok bevezetésével bõvült az ered-

ményesen vizsgálható biológiai anyagmaradványok skálája, ugyan-

akkor nõtt az egyedi azonosítás elérhetõ valószínûségi foka is.2

A kriminalisztikai célra alkalmazott eljárások minden eddiginél

megbízhatóbb eredményt nyújtanak. Mivel a teljes genom analízise

nem végezhetõ el (már a tudomány jelenlegi állása, valamint a ku-

tató rendelkezésére álló anyag miatt sem), olyan eljárást kellett ki-

fejleszteni, amellyel korlátozott mennyiségû DNS alapján is számot-

tevõ variabilitást lehet kimutatni az egyes egyének között. 

Jelenleg a kriminalisztikában leginkább a polimeráz láncreakciót

(PCR technika) alkalmazzák. Ennek legnagyobb elõnye, hogy na-

gyon kis mennyiségû és rossz minõségû anyagmaradványból is le-

hetõség nyílik a személyazonosításra. Az eljárás során a DNS egyes

polimorf és független szakaszait elemzik. Ha egy mintán kellõ szá-

mú független jellemzõt (lokuszt) vizsgálnak, akkor a talált sajátossá-

gok összevonásával létrehozható a nagyfokú egyediséggel rendel-

kezõ, tehát az egyént nagymértékben jellemzõ DNS-profil. 

1 Wolfgang Bär: Genetische Fingerabdrücke. Die Aussagekraft von DNA-
Untersuchungen an biologischen Kriminalspuren. Kriminalistik, 5/1989,
S. 313. 

2 Woller János: DNS a kriminalisztikában. ORFK Oktatási és Kiképzõ Köz-
pont, Budapest, 1995, 5. o.
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Az egyes sajátosságok igazságügyi gyakorlatban történõ alkal-

mazását megelõzõen mindig elvégzik a populációstatisztikai felmé-

réseket. Ennek segítségével megismerhetõ azok elõfordulási gyako-

risága az adott populációban, illetve kiszámolható több sajátosság

együttes elõfordulásának a gyakorisága is.

A PCR technikával növekedett a jogalkalmazás bizonyítékokkal

szembeni igénye: a valószínûség magasabb fokát kívánják meg. A

jelenleg vizsgált tulajdonságok alapján az azonosság elérhetõ való-

színûsége a bizonyossággal határos. Jelenleg 38 lokusz (kromoszo-

mális hely) vizsgálatára van lehetõség, de már 10-13 lokusz is egy a

milliárdhoz ismétlõdési valószínûséget jelent.3

A hemogenetikai szakvélemény a valószínûségi értékek kumu-

lálódása következtében szükségszerûen csak valószínûségi véle-

mény lehet. Az ilyen, a valószínûség fokát objektíven megjelölõ vé-

lemények azzal segíthetik a jogalkalmazó munkáját, hogy kifejezik

annak érvényességi korlátait, így hozzájárulnak a bizonyító erõ ob-

jektívebb meghatározásához.

A rendszer automatizált és számítógépes ellenõrzés alatt áll. Ez

elõnyt jelent a technológiai fázisokban, a mérés és az adatfeldolgo-

zás során. A módszer és a technológia fejlõdése ugyanakkor meg-

felelõ feltételeket jelentett az adatbázisok létrehozásához, ezzel a

DNS-vizsgátok a bizonyítás mellett jelentõs szerepet kaptak a felde-

rítésben és a nyomozásban is.

Ma változatlanul érvényes a megállapítás, miszerint a bûnügyi

nyilvántartás feladata, hogy „elõsegítse a bûncselekmények meg-

elõzésére és felderítésére irányuló munkát, tudományosan kidolgo-

zott rendszerében tárolt mindazoknak az adatoknak a rendelkezé-

sére bocsátásával, amelyek a bûnözõkre és az általuk elkövetett

bûncselekményekre vonatkoznak”.4

A DNS-adatbázisok a DNS említett elõnyeinél fogva hatékony és

újszerû lehetõséget nyújtanak az elkövetõk felderítéséhez, azonosí-

3 Lontainé Santora Zsófia – Hollán Zsuzsa: A DNS-vizsgálatok helye a szak-
értõi munkában. Belügyi Szemle, 2002/11–12., 58. o.

4 Garamvölgyi Vilmos (szerk.): Kriminalisztika. Tankönyv. Belügyminiszté-
rium Tanulmányi és Módszertani Osztálya, Budapest, 1961, 557. o.



tásához, az ártatlanok kizárásához, a cselekmények közötti kapcso-

latok feltárásához, egyúttal a további bûncselekmények megelõzé-

séhez. 

Ahhoz azonban, hogy egy konkrét üggyel kapcsolatos DNS-pro-

filoknak az adatbázis adataival történõ összevetése a várható segít-

séget nyújtsa, azaz minél rövidebb idõ alatt, ám annál nagyobb biz-

tonsággal történjék meg az azonosítás vagy a kizárás, szükséges

az adatbázissal szemben támasztott követelmények folyamatos

fenntartása. A gyors, pontos és teljes körû adatbevitel fontosságát

ezen a területen különösen gyakran hangsúlyozzák a szakem-

berek.5

Nem utolsósorban lényeges, hogy a jogosult szervek (a nyomo-

zó hatóságok, az ügyészségek, a bíróságok, illetve a büntetés-vég-

rehajtási szervek) egyszerûen és gyorsan férhessenek hozzá az

adatbázis adataihoz bûnüldözési és igazságszolgáltatási feladataik

ellátása során.

E kritériumok a kérdéses adatcsoportok központi nyilvántartása

révén teljesíthetõk.

A látható kriminalisztikai elõnyök ellenére a tapasztalatok arról

árulkodnak, hogy az új módszerek bevezetéséhez idõre van szük-

ség. Az alkalmazás feltételeinek, határainak, biztosítékainak kidol-

gozása többlépcsõs folyamat lehet. Különösen így van ez, ha olyan

érzékeny vizsgálati „tárgyról” van szó, mint az ember. A bizonyítás

törvényességének általános követelményei mellett új garanciák vál-

hatnak szükségessé az ember egyediségét mindinkább megteste-

sítõ jellemzõk felhasználásával.

Németországban több mint 10 évig tartott a vita a DNS büntetõ-

eljárási alkalmazási feltételeirõl. Az elmélet és a gyakorlat, a szakér-

tõk és a jogászok, a szövetségi törvényszék és a szövetségi alkot-

mánybíróság egyaránt részt vettek a lehetõségek és a határok

kimunkálásában. Úgy gondolom, érdekes és tanulságos ismertetni ezt

a folyamatot, és ennek tükrében elemezni a magyarországi helyze-

5 Pádár Zsolt: A DNS-vizsgálatok szerepe és szakértõi problémái ember-
ölési ügyekben. Belügyi Szemle, 2005/1., 22–23. o.
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tet. Annál is inkább, mert Magyarországon is elkezdõdött a DNS-

adatbázis felállítása. Az ezzel kapcsolatos jogszabályoknak hazánk-

ban sem egyértelmû a megítélése. Itt kell megjegyezni, hogy a

nemzetközi bûnügyi együttmûködésbõl adódó kötelezettségek

újabb szempontokat vetnek fel a kérdéskör átgondolásánál.

A DNS-vizsgálatok és a DNS-adatbázis A DNS-vizsgálatok és a DNS-adatbázis A DNS-vizsgálatok és a DNS-adatbázis A DNS-vizsgálatok és a DNS-adatbázis 
szabályozásának állomásai Németországbanszabályozásának állomásai Németországbanszabályozásának állomásai Németországbanszabályozásának állomásai Németországban

A DNS-mintavétel és a DNS-vizsgálatok szabályozásaA DNS-mintavétel és a DNS-vizsgálatok szabályozásaA DNS-mintavétel és a DNS-vizsgálatok szabályozásaA DNS-mintavétel és a DNS-vizsgálatok szabályozása

A törvényhozó elsõként a büntetõeljárási törvény (Strafprozessord-

nung; a továbbiakban: StPO) 1997. március 17-i módosításával meg-

alkotta a molekuláris genetikai vizsgálatok jogi kritériumait a szár-

mazás megállapításához és az elkövetõ azonosításához. Tehát a

81. e–f § bevezetésével a molekuláris genetikai vizsgálatok és az

ehhez szükséges sejtmintavétel feltételei bekerültek az StPO-ba.6 A

törvényben szerkezetileg a „testi vizsgálatok” alkalmazási feltételei-

hez (StPO 81. a–c §) kapcsolták a vonatkozó szakaszokat, mivel spe-

ciális testi vizsgálatokról van szó. (A molekuláris genetikai vizsgálat-

hoz DNS-mintát kell venni, ami testi vizsgálatnak minõsül.)

Az StPO 81. e §-a szerint a terhelt testi vizsgálatának feltételeirõl

rendelkezõ 81. a § (1) bekezdése alapján nyert mintából molekuláris

genetikai vizsgálatok is végezhetõk, ha származás megállapításá-

hoz vagy olyan tény megállapításához szükségesek, hogy a talált

anyagmaradvány a terhelttõl vagy a sértettõl származik. Az ilyen

jellegû vizsgálatok a – más személyek testi vizsgálatának feltételei-

rõl rendelkezõ – 81. c § alapján nyert anyagból, valamint a megta-

lált, biztosított vagy lefoglalt (helyszíni) anyagmaradványon is elvé-

gezhetõk.7

6 Lásd részletesen az 1, számú mellékletben.
7 Lásd részletesen a 2. számú mellékletben.



A vizsgálat a terhelt beleegyezése nélkül is elvégezhetõ. A ter-

heltnek a beavatkozásnál tûrési kötelezettsége van, de nem köteles

együttmûködni.8

A terhelttõl különbözõ személyektõl történõ mintavétel a 81. c

§ alapján csak akkor lehetséges, ha az igazság feltárásához szük-

séges annak megállapítása, hogy a testén egy bizonyos nyom

vagy a bûncselekmény egyéb következménye megtalálható-e. A

mintavétel a tanúvallomás megtagadási okainak megléte esetén

megtagadható. A vizsgálat alá vont személyt a jogairól ki kell ok-

tatni. 

A 81. e § (2) bekezdés alapján az elkövetési helyen talált anyag-

maradványokat ismeretlen tettes esetén is vizsgálni lehet. 

Célhoz kötöttség

A 81. e § kiemeli, hogy a vizsgálat csak a származás megállapításá-

ra vagy annak feltárására irányulhat, hogy a talált anyagmaradvány

a terhelttõl vagy a sértettõl származik-e. Az ezeken kívül esõ tények

megállapítása nem lehetséges.

E rendelkezés célja az adatvédelem. A DNS-vizsgálatok beveze-

tését a lelkesedés mellett fenntartások is övezték. Feltételezhetõ,

hogy a DNS – mint az egyediség kulcsa – kódolja az ember minden

lényeges tulajdonságát, az öröklési alapoktól, a betegségekre való

hajlamoktól a legkülönbözõbb tulajdonságokig (például a rassz, a

külsõ és személyiségjellemzõk, egyéb sajátosságok). Ezek különle-

ges adatoknak minõsülnek, amelyek kezelése, felhasználása a bün-

tetõeljárás keretei között is speciális feltételek és korlátok mellett le-

hetséges. 

Az öröklött tulajdonságok, a személyiségjellemzõk, a betegsé-

gek, a betegségekre való hajlamok vizsgálatát a szövetségi törvény-

hozó a törvényjavaslatban nem engedélyezte, bár ezek az informá-

8 Kirsten Graalmann-Scheerer: DNA-Analyse – „Genetischer Fingerabdruck”.
Strafverfahrensrechtliche Probleme im Zusammenhang mit der moleku-
largenetischen Untersuchung. Kriminalistik, 5/2000, S. 328–329. 
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ciók – amennyiben tényleg megállapíthatók – hozzájárulhatnának a

kriminalisztikai eredményekhez.9

Sokáig a nem meghatározására sem volt lehetõség, erre azon-

ban a törvényhozó az StPO 2003. december 27-i módosításával le-

hetõséget biztosított. A szakirodalomban vannak utalások arra, hogy

a korábbi korlátozás nem volt ésszerû, ugyanis a nem külsõleg is

felismerhetõ jellemzõ, és nem tartozik a személyiség különös véde-

lemre szoruló területéhez. A törvénymódosítás egyrészt olyan vizs-

gálati anyagra vonatkozik, amely egy már ismert elkövetõtõl vagy

sértettõl származik [81. e § (1) bek.; 81. g §]. Itt a nem is ismert már.

Másrészt azonban az ismeretlen eredetû anyagmaradványok ese-

tén is lehetõvé vált a nem meghatározása [81. e § (2) bek.].10

A DNS több részbõl áll, egyes szakaszai öröklési információkat

hordoznak, és vannak információ nélküli részei is. Az elõbbi, kódo-

ló szakaszok képezik az emberi DNS kb. 3%-át. A fennmaradó rész

nem kódoló. Ez utóbbi alapján történik az azonosítás. Az álláspon-

tok túlnyomó többsége szerint ebbõl nem lehet több következtetést

levonni az emberre, mint az ujjnyomatokból. A szövetségi alkot-

mánybíróság kamarai határozata szerint11 a terhelt nem kódoló DNS

alapján történõ vizsgálata a tudomány mai állása szerint nem vet fel

jelentõs alkotmányjogi problémákat.12

A kódoló–nem kódoló jellemzõk vizsgálhatóságával kapcsolat-

ban meg kell jegyezni, hogy mai ismereteink szerint a kódoló jel-

lemzõkbõl is csak részinformációk nyerhetõk, és abból még belát-

ható ideig nem lehet személyiségprofilt felállítani. A tartományi és a

9 Kriminalistische Kompetenz. Schmidt-Römhild Verlag, Kriminaltechnik,
2000, 3. 7. 2., S. 12.

10 Josef König: Strafprozessuale  Änderungen des Gesetzes zur Änderung
der Vorschriften über die Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung
und zur Änderung anderer Vorschriften. Kriminalistik, 4/2004, S. 262–263.

11 Bundesverfassungsgericht (BVerfG): § 81a StPO ist ausreichende Rechts-
grundlage für Untersuchungen im nichtcodierten Bereich, allgemeines
Persönlichkeitsrecht. [Hinweis: DNS-(DNA-)Analyse jetzt speziell geregelt in
§§ 81e ff StPO]. 18. 09. 1995. Neue Juristische Wochenschrift, 1996, S. 771.

12 Hans Udo Störzer: DNA-Analyse: Datei und Datenschutz – „Dichtung und
Wahrheit”. Kriminalpolizei, 1/1999, S. 13.



szövetségi adatvédelmi megbízottak ezzel kapcsolatban kinyilvání-

tották, hogy a DNS-jellemzõk automatizáltan gyûjtött információi je-

lenleg valóban nem tesznek lehetõvé az adott személlyel, illetve

génállományával kapcsolatos következtetéseket, a jelenlegi eljárás-

sal a nem kódoló területekbõl a személyiségjellemzõkre stb. egyál-

talán nem lehet következtetni. A megbízottak szkeptikusak azzal

kapcsolatban, hogy ez a jövõbeli fejlõdéssel változhat.13

Meg kell említeni azonban azt is, hogy a nem kódoló személyi-

ségsemleges jellemzõk kapcsolatban állnak a kódoló jellemzõkkel.

Nem lehet hát kizárni, hogy a jelenlegi nem kódoló anyagból a ké-

sõbbiekben következtetések vonhatók majd le a vizsgált személy

egyéb tulajdonságaira is.14

A 81. e § a DNS-vizsgálatot gyakorlatilag minden bûncselekmény

esetén lehetõvé teszi. Nem szükséges hozzá meghatározott tárgyi

súly. Még az egyszerû testi sértéseknél, kisebb lopásoknál stb. is

alkalmazható. A németországi álláspont szerint a ráfordítás, hogy

ilyen kicsi, mikroszkopikus méretû sejteket találjanak, megtérül, ha

a nyomozás során a gyanúsítottat gyorsan és biztosan azonosítani

tudják.15

A bírói elrendeléshez kötöttség kérdésköre

Az StPO 81. f § kezdetben több speciális rendelkezést tartalmazott

a molekuláris genetikai vizsgálatok elrendelésével kapcsolatban a

testi vizsgálatokhoz képest: a 81. e § szerinti vizsgálatokat csak a bí-

róság rendelhette el. Az elrendelési kompetencia bíróhoz rendelé-

se eljárásjogi biztosítékul szolgált, különösen a terhelt jogaiba törté-

nõ beavatkozás intenzitása miatt. 

13 Uo.
14 Claus Pätzel: Gendatenbanken – ein neues Mittel zur vorbeugenden Ver-

brechensbekämpfung in Deutschland und Europa. Zeitschrift für innere
Sicherheit in Deutschland und Europa, 3–4/1998, S. 91.; Edwin Kube –
Hermann Schmitter: DNA-Analyse-Datei: Bemerkungen zu Grundlagen
und Möglichkeiten. Kriminalistik, 6/1998, S. 415.

15 Kriminalistische Kompetenz. Kriminaltechnik, 2000, 3. 7. 3., S. 13–14.
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Az eltelt évek során többen megfogalmazták, hogy nem elen-

gedhetetlen alkotmányos követelmény a bírói döntés kikötése.16 Más-

részt felvetõdött a kérdés, hogy mi a helyzet a vizsgált személy be-

leegyezése esetén. Ilyenkor is kötelezõ a bírói elrendelés? Az

elrendelés–beleegyezés kérdésköre a DNS-vizsgálatokkal kapcso-

latban kiterjedt vitát indított el.

Az StPO 2005. augusztus 12-i módosításával a törvényhozó a bí-

rói elrendelés kötelezõ és kizárólagos jellegét megszüntette. A tes-

ti sejtek levételéhez (mintavétel) és a molekuláris genetikai vizsgá-

lathoz elegendõ az érintett írásos beleegyezése. Ha nincs ilyen

beleegyezés, akkor a bíróságnak kell elrendelnie a mintavételt és a

vizsgálatot, de késedelem veszélye esetén az ügyészség vagy an-

nak a nyomozó szerve is elrendelheti. A beleegyezést tájékoztatás-

nak kell megelõznie azzal kapcsolatban, hogy milyen célra fogják

felhasználni a megszerzett adatokat. 

A testi sejtek kivételéhez való hozzájárulással a terhelt beleegye-

zik, hogy egy esetleg õt terhelõ bizonyítási anyag az eljárásban el-

lene bizonyítékul szolgáljon. Fel kell világosítani arról, hogy a be-

avatkozást a törvény szerint tûrni köteles, nincs aktív közremûködésre

kötelezve. Az elõadónak mégis célszerû megnyernie a beleegyezé-

sét, együttmûködését. A tanú a közremûködést meghatározott ese-

tekben megtagadhatja. Mivel a tanú gyakran maga a sértett, sõt

gyakran maga a feljelentõ is: érdeke fûzõdik a bûnüldözéshez. (Emi-

att csak ritkán tagadják meg a közremûködést.)

Ismeretlen nyomok esetén ekkortól szintén nem szükséges a bí-

rói elrendelés a vizsgálathoz. Ez jelentõs tehermentesítést jelentett

a gyakorlatban.

A DNS-adatbázis szabályozásaA DNS-adatbázis szabályozásaA DNS-adatbázis szabályozásaA DNS-adatbázis szabályozása

A DNS-adatbázis ötlete, ezzel a minták jövõbeli felhasználásának lehe-

tõsége a szexuális bûncselekmények, illetve a szexuális vonatkozá-

16 Peter Rackow: Rechtsprobleme bei einer Ausweitung der DNA-Analyse.
Überlegungen zu den aktuellen Plänen. Kriminalistik, 9/2003, S. 474.;
Josef König: i. m. 262. o.



sokkal is bíró ölési cselekmények, különösen a gyermekek sérelmére

elkövetett ilyen cselekmények számának növekedése kapcsán me-

rült fel. A megvalósításhoz a Rheinland-Pfalz-i DNS-adatbázis, illetve a

más országokban mûködõ DNS-adatbázisok szolgáltattak mintát. Az

adatbázis 1998. április 17-én jött létre a tartományi bûnügyi hivatalok

és a Szövetségi Bûnügyi Hivatal (Bundeskriminalamt) közremûködé-

sével. A törvényi feltételeket a törvényhozó az 1998. szeptember 7-i

„DNS-azonosító törvénnyel” (DNA-IFG) teremtette meg. Ezek a rendel-

kezések a 2005. évi módosítással bekerültek az StPO-ba.

Az StPO 81. g § szerint – kezdetben – akkor lehetett a terhelttõl

mintát venni jövõbeli eljárás céljára, ha jelentõs súlyú bûncselek-

mény elkövetésével gyanúsították meg. A törvény példálózó felso-

rolása szerint ilyenek voltak a szexuális önrendelkezés elleni cse-

lekmények, a súlyos testi sértés, a lopás súlyos esetei vagy a

zsarolás. További feltétel volt, hogy a cselekmény módja és elköve-

tése, a gyanúsított személyisége stb. alapot szolgáltasson ahhoz,

hogy a jövõben újabb büntetõeljárást indítsanak ellene a felsorolt

bûncselekmények elkövetése miatt.

Eszerint meghatározott bûncselekményekkel gyanúsított szemé-

lyektõl akkor is vesznek mintát, ha az nem releváns az adott bizo-

nyítás szempontjából. A vizsgálat célhoz kötöttsége természetesen

itt is feltétel. Ahogy a 81. e § már megfogalmazta, csak az azonosí-

táshoz szükséges adatokat szabad felvenni, személyiségprofilt

nem szabad felállítani.

A DNA-IFG-t 1999. június 2-án módosították. (A törvényhozó

megpróbálta a bûnüldözõ hatóságok részérõl a gyakorlatban felme-

rülõ problémákat megoldani.) Ennek sikerérõl a mai napig megosz-

lanak a vélemények Németországban.

A jelentõs bûncselekmény fogalma

Az egyik ismételten felvetõdõ kérdés a „jelentõs súlyú bûncselek-

mény” fogalom tartalmának meghatározása volt. Az StPO 81. g §-ban

eredetileg egy példálózó felsorolás szerepelt. A jogalkotó praktikus
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okokból nem szûkítette le a lehetõséget konkrét bûncselekmények-

re. A szakirodalomban ez azonban kérdéseket vetett fel.

Kube a jelentõs súlyú bûncselekmények felsorolását jogi szem-

pontból nem tartotta szükségesnek. Példákkal alátámasztva kifejtet-

te, hogy ezt a fogalmat a jelenlegi törvényhozás gyakran alkalmaz-

za. Véleménye szerint alapvetõen olyan bûncselekményeket kell

érteni rajta, amelyek elkövetési módjuk vagy tartamuk miatt általá-

ban veszélyt jelentenek a lakosság biztonságérzésére. Ilyenek pél-

dául a sorozatos lakásbetörések, vagy azok a cselekmények, ame-

lyeket szervezetten, üzletszerûen, szokásszerûen vagy sorozatosan

követnek el. Egyébként közepes súlyú bûncselekmények is lehet-

nek jelentõsek, például az elkövetési módra tekintettel.

Az adatvédelem képviselõinek véleménye szerint a nyilvántar-

tásba vétel csak szûk körben megengedett: például a szexuális

bûncselekmények, az élet és testi épség elleni bûncselekmények

vagy a személyi szabadság elleni bûncselekmények esetén. Ez,

Kube szerint, azonban ellentmond a kriminalisztikai tapasztalatok-

nak és a kriminológiai ismereteknek. Például egy wiesbadeni kuta-

tásban a szexuális cselekményeket elkövetõk bûnözõi karrierjét

vizsgálták 10 éven keresztül. A kutatási eredmények szerint az el-

ítéltek 50%-a volt visszaesõ, de csak kevesen követtek el újra sze-

xuális cselekményt, sokkal inkább rablást, lopást, illetve testi sér-

tést.17

Aztán a szakirodalomban egyre inkább elõtérbe kerültek azok a

vélemények, miszerint a DNS-vizsgálatokat mind szélesebb körben

kellene alkalmazni. Ez a tendencia mutatkozott a jövõbeli eljárások

céljára történõ mintavétel és vizsgálat feltételeivel kapcsolatban is.

Az StPO 2003. december 27-i módosításával a törvényhozó le-

hetõvé tette a jövõbeli eljárások céljára történõ mintavételt és vizs-

gálatokat a szexuális önrendelkezés elleni összes cselekmény ese-

tén is. Ezzel bõvült tehát az addigi „jelentõs bûncselekmények”

kritérium. A szakirodalomban azonban további érvek jelentek meg

17 Edwin Kube – Hermann Schmitter: i. m. 417. o.



az alkalmazhatósági feltételek szélesítése mellett.18 Ugyanakkor újra

elõtérbe kerültek az ellenérvek is, amelyek a nem kódoló területek-

ben rejlõ, ma még ismeretlen lehetõségekre és a visszaélés esélyé-

re hivatkoznak.19

Mindennek eredményeként a 2005. augusztus 12-i (november 1-

jén hatályba lépett) módosítás végül kiterjesztette az adatbázisba vé-

tel lehetõségét mindazokra a terheltekre, akik újabb – akár nem jelen-

tõs – bûncselekményt követnek el. Egyéb bûncselekmények ismételt

elkövetése – a törvény szerint – jogellenességénél fogva egyenlõ el-

bírálás alá eshet a „jelentõs súllyal” [81. g § (1) bek.]. Ezzel a törvény-

hozó a hagyományos ujjnyomat nyilvántartásba vételével teljesen

azonos feltételeket állapított meg a genetikai ujjnyomat alkalmazásá-

val kapcsolatban.

A törvény kifejezetten rendelkezik a jogerõsen elítéltekrõl, illetve

a nem teljes beszámítási képességgel rendelkezõ személyekrõl;

esetükben szintén érvényesek a nyilvántartásba vétellel kapcsola-

tos szabályok [81. g § (4)].

A bûnismétlés veszélye

A nyilvántartásba vétel másik feltétele a bûnismétlés veszélye. A

2005. november 1. elõtti szabályozás szerint újabb jelentõs bûncse-

lekmény elkövetésének valószínûsége kellett ahhoz, hogy a DNS-

profil az adatbázisba bekerülhessen. A törvény módosítása azon-

ban a jövõbeli bûncselekmény prognózisát is érintette. A testi

sejtek levételének és a molekuláris genetikai vizsgálatok elvégzé-

18 Josef König például azt javasolta, hogy minden bûncselekmény esetén
lehetõvé kellene tenni a jövõbeli eljárás céljára történõ mintavételt és
vizsgálatot, és a prognózis felállításánál figyelembe vett kritériumokat is
hasonlóan kellene szélesíteni. Josef König: i. m. 265. o.
Klaus J. Timm szerint is túl sok még a jogi korlát ahhoz, hogy a DNS-vizs-
gálatokban rejlõ lehetõségek kibontakozhassanak. Követendõ példaként
a svájci és a brit törvényhozást említi. Klaus Jürgen Timm: „Verbrechen
wirksam bekämpfen – genetischen Fingerabruck konsequent nutzen”.
Kriminalistik, 2/2004, S. 74–75. 

19 Uo.
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sének feltételeként megmaradt, hogy ellene a jövõben valószínûleg

jelentõs súlyú bûncselekmény miatt eljárást fognak folytatni. Itt is

érvényes azonban a kitétel, miszerint „egyéb bûncselekmények is-

mételt elkövetése jogellenességénél fogva egyenlõ elbírálás alá es-

het a jelentõs súllyal”. Ezzel – több más országhoz hasonlóan – Né-

metországban is megtörtént az adatbázis körének szélesítése. 

Új rendelkezésként került be az StPO-ba – több más országhoz

hasonlóan – az úgynevezett „DNS-szûrõvizsgálat” lehetõsége is

(81. h §). Különösen súlyos bûncselekmények (például élet, testi ép-

ség, személyi szabadság vagy szexuális önrendelkezés elleni bûn-

cselekmények) alapos gyanúja esetén testi sejteket lehet levenni

személyek meghatározott csoportjától, akik az elkövetõvel valószí-

nûleg egyezõ jellemzõkkel rendelkeznek. Ezekbõl DNS-azonosító

mintát vagy a nem meghatározására alkalmas mintát lehet készíte-

ni, és a mintákat az anyagmaradvány mintájával össze lehet hason-

lítani. Ennek a lehetõségnek további feltételei is vannak – tekintettel

a vizsgálati alanyok cselekményhez fûzõdõ meglehetõsen laza

kapcsolatára. Például itt is szükséges a vizsgálat alá vont személy

beleegyezése, emellett a bírói elrendelés is. Lényeges kitétel továb-

bá, hogy a levett testi sejteket csak az említett vizsgálatra lehet fel-

használni, és haladéktalanul meg kell semmisíteni, ha azokra már

nincs szükség. A megalkotott DNS-azonosító minták nem gyûjthe-

tõk jövõbeli eljárásban történõ azonosítás céljára.

A DNS-vizsgálatok szabályozása A DNS-vizsgálatok szabályozása A DNS-vizsgálatok szabályozása A DNS-vizsgálatok szabályozása 
MagyarországonMagyarországonMagyarországonMagyarországon

Magyarországon 1993 óta végeznek DNS-vizsgálatokat az igazság-

szolgáltatás céljára a Bûnügyi Szakértõi és Kutatóintézet keretein

belül. A szakmai és technikai feltételek dinamikus fejlõdése és a

vizsgálatok felhasználási lehetõségeinek ismerete folytán a követ-

kezõ kézenfekvõ lépés hazánkban is az adatbázis megszervezése

volt. A jogszabályi feltételek megteremtése után az adatbázis létre-

hozása megkezdõdött, a DNS-laboratóriumhoz eddig 31 ezer DNS-



minta érkezett. Ezek közül 19 135 már az adattárban is elérhetõ, a

többi bevitel alatt áll.20

A DNS-vizsgálatok szabályaiA DNS-vizsgálatok szabályaiA DNS-vizsgálatok szabályaiA DNS-vizsgálatok szabályai

A magyar büntetõeljárási törvényben a DNS-vizsgálatokra a szakér-

tõi bizonyítással kapcsolatos általános rendelkezések az irányadók.

Az 1998. évi XIX. tv. 99. § (2) c) csak annyiban tartalmaz speciális

szabályt ezzel kapcsolatban, hogy „a biológiai vizsgálattal történõ

személyazonosítás esetén a szakértõ igénybevétele kötelezõ”. 

Az igazságügyi szakértõkrõl szóló 2/1988. (V. 19.) IM rendelet 11. §

(3) bekezdése szerint a 3. számú mellékletben meghatározott szak-

kérdésekben az igazságügyi szakértõi intézmény, illetõleg az ott fel-

sorolt más állami szerv jár el.

Eszerint biológiai vizsgálatok (véralkohol, vérfolt, testváladék,

haj-szõr, diatóma, szén-monoxid, szövettani vizsgálat, csontvázlelet

alapján történõ személyazonosítás) esetén a BM Bûnügyi Szakértõi

és Kutatóintézet, az illetékes igazságügyi orvos szakértõi intézmé-

nyek, továbbá az orvostudományi egyetemek igazságügyi orvosta-

ni intézetei járnak el.

Az elrendelési kompetenciát illetõen az általános szabályok ér-

vényesek. A Be. 99. § (3) bekezdése alapján szakértõt a bíróság, az

ügyész, illetõleg a nyomozó hatóság alkalmazhat. 

A szakértõ kötelezettségeirõl és jogosultságairól a törvény 105. §-a

szól. Ezek között szerepel többek között a szakértõ iratbetekintési,

jelenléti joga, valamint az, hogy „a szakértõ a kirendelõ felhatalma-

zása alapján a neki át nem adott tárgyat megtekintheti, megvizsgál-

hatja, mintavételt végezhet”. Továbbá „a vizsgálat során személyt

vizsgálhat meg, hozzá kérdéseket intézhet, tárgyakat megtekinthet

és vizsgálhat. Ha a szakértõ olyan tárgyat vizsgál meg, amely a

vizsgálat folytán megváltozik vagy megsemmisül, annak egy részét

20 Finszter Géza – Dunavölgyi Szilveszter – Tilki Katalin: A magyar bûnügyi
nyilvántartás helyzete és jövõje az uniós követelmények tükrében.
OKRI-kutatás, 2005
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lehetõleg az eredeti állapotban úgy kell megõriznie, hogy az azo-

nosság, illetõleg a származás megállapítható legyen.”

Továbbá a 106. § (1) alapján „a megvizsgálandó személy testé-

nek sérthetetlenségét érintõ szakértõi vizsgálat csak a kirendelõ kü-

lön rendelkezése alapján végezhetõ”.

Az igazságügyi szakértõk speciális jogait, kötelezettségeit – ezek

között titoktartási kötelezettségét és nyilvántartási kötelezettségét – az

igazságügyi szakértõi tevékenységrõl szóló 2005. évi XLVII. törvény

taglalja. A törvény általános, az igazságügyi reform keretei közé illesz-

kedõ szabályozást tartalmaz a szakértõi mûködéssel kapcsolatban.

A vizsgált személy jogaival kapcsolatosan a bizonyítás általános

szabályaiból kell kiindulni.

A Be. 77. § (2) szerint „a bizonyítási cselekmények végzésekor az

emberi méltóságot, az érintettek személyiségi jogait és a kegyeleti

jogot tiszteletben kell tartani, és biztosítani kell, hogy a magánéletre

vonatkozó adatok szükségtelenül ne kerüljenek nyilvánosságra”.

A német szabályozáshoz hasonló a közremûködési kötelezett-

ség a szakértõ eljárása során:

A 75. § (4) alapján az eljárásban részt vevõ személyek az e tör-

vényben meghatározott esetekben és módon kötelesek és jogosul-

tak a bizonyításban közremûködni.

A 106. § (1) alapján a terhelt és a sértett köteles a szakértõi vizs-

gálatnak, illetve beavatkozásnak magát alávetni, kivéve a mûtétet

és a mûtétnek minõsülõ vizsgálati eljárást. A sértett köteles a szak-

értõi vizsgálat elvégzését egyéb módon (például adatszolgáltatás-

sal) is elõsegíteni. A kirendelõ külön rendelkezése alapján a terhelt,

a sértett, valamint a szemletárgy birtokosa tûrni köteles, hogy a bir-

tokában lévõ dolgot a szakértõ – akár az állag sérelmével vagy a

dolog megsemmisülésével járó – vizsgálatnak vesse alá.

(3) Ha a terhelt a közremûködési kötelezettségét nem teljesíti,

vele szemben kényszer alkalmazható. Ha a sértett szegi meg köz-

remûködési kötelezettségét, rendbírsággal sújtható.

A sértettre vonatkozó rendelkezéseket a tanúra is alkalmazni

kell, azonban a tanú vallomástételének akadályait a szakértõi eljá-

rásban közremûködésre is megfelelõen alkalmazni kell.



Németországban a különleges szabályozást a DNS személyes

(különleges) adat jellegével indokolják. Ezt hivatott garantálni a bírói

elrendelési kompetencia, a szakértõ összeférhetetlensége, az ano-

nimitásra vonatkozó elõírások (StPO 81. f §). Különös figyelmet szen-

telnek az adatvédelmi rendelkezéseknek: ha a minták már nem

szükségesek, azokat haladéktalanul meg kell semmisíteni [StPO 81.

a § (3)]. Ezen túlmenõen a német törvényalkotó hangsúlyozza, hogy

csak származás megállapítása és azonosítás céljából lehet moleku-

láris genetikai vizsgálatokat végezni [StPO 81. e § (1)].

A magyar törvényben (illetve Magyarországon más jogszabály-

ban) nincs szó a vizsgálat céljáról. Nem rendelkezik a törvény kife-

jezetten a minta sorsáról sem. 

Ha egy ügyben releváns biológiai anyagmaradványok kerülnek

elõ, akkor az azokból meghatározott DNS-profilokat be kell küldeni

a nyilvántartásba. Ha vannak gyanúsítottak, de a cselekmény nem

tartozik abba a körbe, amelyek elkövetõinek DNS-profiljait a bûn-

ügyi nyilvántartásról és a hatósági erkölcsi bizonyítványról szóló

1999. évi LXXXV. törvény szerint nyilván kell tartani, akkor a szakér-

tõi vizsgálat általános szabályait kell alkalmazni. (Itt a minta a továb-

biakban a tárgyi bizonyítékok egyike.) A profil, a minta és az össze-

hasonlító vélemény sorsa pedig rendõrség (illetve a hatóságok),

valamint a szakértõ adatkezelésének szabályai szerint alakul.

A belügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó hatóságok nyo-

mozásának részletes szabályairól stb. rendelkezõ 23/2003. (VI. 24.)

BM–IM együttes rendelet 28. §-a szerint „a szakértõt kirendelõ határo-

zat a Be. 100. §-ának (1) bekezdésében és a Be. 108. §-ának (6) bekez-

désében foglaltakon kívül tartalmazza

a) kirendelt intézménynek, a szakértõnek, illetve a szakértõi csoport veze-

tõjének megnevezését,

b) a szakértõ-kirendelés indokoltságát megalapozó tényeket,

c) az átadott tárgyak kezelésére, vizsgálatára, megváltoztathatóságára

vagy megsemmisíthetõségére vonatkozó rendelkezéseket,

d) a személy testének sérthetetlenségét érintõ vizsgálatra, illetve mintavé-

telre vonatkozó rendelkezést,

280
Kármán Gabriella: A DNS kriminalisztikai célú alkalmazásának szabályai...



281
Kriminológiai Tanulmányok, 43.

e) a mintavételt szükségessé tévõ okok megjelölését, amennyiben a nyo-

mozó szerv a mintavételt nem biztosította, és az a bizonyításhoz szük-

séges,

f) a szakértõi vélemény elõterjesztésének módját,

g) azt, ha a gyanúsított, a tanú, illetõleg a sértett kérte a reá vonatkozó

szakvéleménynek a vizsgálat tárgyára, a vizsgálati eljárásokra és esz-

közökre, a vizsgálat tárgyában bekövetkezett változásokra vonatkozó

adatai zártan kezelését.

A 35. § (7) alapján a szemle során „rögzített, eredetben biztosított,

illetve megmintázott nyomokat és anyagmaradványokat a bûnjelke-

zelésrõl szóló jogszabályokban foglaltak szerint kell kezelni”.

A DNS-adatbázisA DNS-adatbázisA DNS-adatbázisA DNS-adatbázis

Az adatbázisba vétel feltételeit részletesen szabályozta a jogalkotó.

A bûnügyi nyilvántartásról szóló törvény tartalmazza a DNS-profilok

nyilvántartásával kapcsolatos szabályokat. A törvény megfogalmaz-

za a DNS-profil-nyilvántartás célját: „kizárólag meghatározott bûncse-

lekmények elkövetésével gyanúsítottak azonosítása, illetõleg kizárá-

sa a büntetõeljárás során” (38. §).

A törvény indokolása szerint a DNS-profilok nyilvántartása csak

a legsúlyosabb szándékos bûncselekmények elkövetõi kapcsán in-

dokolt (ötévi vagy ennél súlyosabb szabadságvesztéssel fenyege-

tett bûntett). Itt „állapítható meg az adatkezelés által jelentett jogkor-

látozás és az elérendõ törvényes cél arányossága”21. Emellett a

törvény a rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. törvényben lévõ sza-

bályozási módot átvéve bûncselekmény-kategóriákat állít fel. A

daktiloszkópiai és fényképnyilvántartással kapcsolatban „a bûncse-

lekményt szándékosan elkövetõk nyilvántartását tartja indokoltnak,

mert a terhelteknek ebbõl a csoportjából kerülnek ki a visszaesõ, a

különös vagy többszörös visszaesõ, illetve az egyszerûen csak is-

mételten bûncselekményt elkövetõk”.

21 CompLex CD Jogtár. KJK-Kerszöv, Budapest



A DNS-nyilvántartásban kell tárolni továbbá a bûncselekmény hely-

színén rögzített anyagmaradványból meghatározott DNS-profilokat is.

A nyilvántartás célja tehát a gyanúsítottak azonosítása. Nem

szerepel a jogszabályokban, hogy mi legyen a törvény hatálybalé-

pése idején (illetve majd az adatbázis létrehozásakor) vádlottakkal

vagy elítéltekkel. 

A bûncselekménylistával kapcsolatban Magyarországon is vol-

tak viták. Az „ötévi vagy ennél súlyosabb szabadságvesztéssel fe-

nyegetett bûntett” kritériuma ugyanis önmagában aránytalanul sok,

és a prognózisok szerint kevésbé használható adattal növelte vol-

na meg az adatbázist. A 2000. évi CXXXII. törvény módosította ezt

a rendelkezést akképpen, hogy nem kell annak az adatait nyilván-

tartani, „akivel szemben magánvádas bûncselekmény miatt elõter-

jesztett magánindítvány alapján indult eljárás, függetlenül attól,

hogy az ügyész átvette-e a vád képviseletét”. 

Ezzel szemben Németországban a bõvítés irányába dõlt el az

adatbázis fejlesztésének kérdése…

A DNS-profil a törvény indokolása szerint számokból és betûkbõl

képzett adatsor, amely a DNS-molekulából megállapítható összes

jellegzetesség közül csak azokat tartalmazza, amelyek az ember

örökletes tulajdonságaira vonatkozóan nem hordoznak információt,

s ez utóbbiakat is csak olyan terjedelemben, ami az egyértelmû azo-

nosításhoz szükséges.

Adatvédelmi rendelkezés, hogy a DNS-profil-nyilvántartásban

külön adatállományban kell kezelni a nyilvántartott személy termé-

szetes személyazonosító adatait, a bûncselekményre és az eljáró

hatóságra vonatkozó adatokat, külön a nyilvántartott személyhez

tartozó személyazonosító kódot, valamint a DNS-profilt és az ahhoz

tartozó azonosító kódot (41. §).

A 46. § (2) bekezdés kifejezetten arról rendelkezik, hogy az adat-

igénylésre jogosultaknak a DNS-profilnak kizárólag az érintett sze-

mély azonosításához nélkülözhetetlen része adható át.

A törvény tartalmazza azt is, hogy a DNS-mintavételt a büntetõ-

eljárás alá vont személy fizikai sértetlenségének biztosításával kell

végezni, és tájékoztatni kell arról, hogy a mintát DNS-elemzés céljá-
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ra veszik le. A DNS-elemzés általában a szájnyálkahártya-törletbõl

vagy hajszálból történik. Ez nem jár fizikai sérelemmel [43. § (2)–(3)].

A törvény differenciálja az adatok nyilvántartásának idõtartamát

(45. §). 

Az ujj- és tenyérnyomatvétel, a fényképkészítés, valamint a DNS-

mintavétel szabályairól szóló 8/2000. (II. 16.) BM–IM–PM együttes

rendelet 4. §-a szerint „a gyanúsítottat tájékoztatni kell arról, hogy a

DNS-mintavételre DNS-elemzés céljára, a DNS-profilok nyilvántartá-

sában történõ nyilvántartás érdekében, a nyilvántartásról szóló tör-

vény alapján kerül sor. A tájékoztatás megtörténtét írásban doku-

mentálni kell, és azt el kell helyezni a büntetõügy iratai között.”

A bûnügyi nyilvántartásról szóló törvény rendelkezik arról, hogy

a törvényben meghatározott bûncselekmény alapos gyanúja miatt

büntetõeljárás alá vont személy köteles alávetni magát a mintavé-

teli eljárásnak, és tûrni a DNS-minta levételét. Ha kötelezettsége tel-

jesítését megtagadja, vele szemben testi kényszer alkalmazható.

KonklúziókKonklúziókKonklúziókKonklúziók

Az OKRI-ban, 2005-ben a magyar bûnügyi nyilvántartásról folytatott

kutatás következtetése szerint „a bûnügyi nyilvántartások jogi sza-

bályozása megfelel az alkotmányos jogállam követelményeinek. Az

információs önrendelkezési jog csak a törvényben foglalt feltételek

mellett (célhoz kötöttség), a szükségesség és az arányosság érvé-

nyesítésével korlátozható”.22

Az egyes országok DNS-adatbázisai a szabályozás részletei tekin-

tetében többféle megoldást alkalmaznak. Eltérõ lehet a nyilvántartott

helyszíni a minták körének meghatározása, a referenciaminták bizto-

sításának feltételei, a visszamenõleges mintabiztosítás lehetõsége,

minták, illetve a DNS-profilok megsemmisítésének szabályai.23

Az vitathatatlan, hogy minél tágabb nyilvántartási lehetõséget ad

egy ország DNS-adatbázisra vonatkozó jogi szabályozása, annál

nagyobb a várható találati gyakoriság.

22 Finszter Géza – Dunavölgyi Szilveszter – Tilki Katalin: i. m.
23 Bócz Endre (szerk.): Kriminalisztika I–II. BM Kiadó, Budapest, 2004



A jövõben ezzel kapcsolatban minden bizonnyal Magyarorszá-

gon is újabb felvetések várhatók. Ez a kérdés a nemzetközi bûn-

ügyi együttmûködés szempontjából is érdekes. A jelenlegi korláto-

kat a lényeges kérdésekben történõ egységes szabályozás,

különösen az egységes adatvédelem tudná felszámolni.

1. számú melléklet1. számú melléklet1. számú melléklet1. számú melléklet24242424

81. e § Molekuláris genetikai vizsgálatok

(1) A 81. a § (1) bekezdésének megfelelõ intézkedések eredményeképpen

nyert anyag alapján molekuláris genetikai vizsgálatok is végezhetõk, ha

származás megállapításához vagy olyan tény megállapításához szüksé-

gesek, hogy a talált nyomanyag a gyanúsítottól vagy a sértettõl szárma-

zik; emellett a személy nemét is meg lehet határozni. Az 1. mondat sze-

rinti vizsgálatok a megfelelõ tények megállapítása céljából a 81. c §

alapján nyert anyag alapján is elvégezhetõk.

Az 1. mondatban meghatározottakon kívül esõ tények megállapítása

nem lehetséges, és ilyenekre irányuló vizsgálatot sem lehet végezni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott vizsgálatok a megtalált, biztosított vagy

lefoglalt nyomanyag alapján is elvégezhetõk. Az (1) bekezdés 3. mondat

és a 81. a § (3) bekezdés elsõ fél mondata megfelelõen érvényesek.

81. f § Molekuláris genetikai vizsgálatok elrendelése

(1) A 81. e § (1) bekezdése szerinti vizsgálatokat az érintett személy írásbeli

beleegyezése nélkül csak a bíróság, késedelem veszélye esetén az

ügyészség és a nyomozó szerve is elrendelheti (bírósági szervezeti tör-

vény 152. §). A beleegyezõ személyt tájékoztatni kell arról, hogy milyen

célra fogják felhasználni a felvett adatokat.

(2) A 81. e § szerinti vizsgálat lefolytatásával írásban olyan szakértõket kell

megbízni, akik nyilvánosan kinevezettek, vagy akiket a szakértõk kötele-

zõ alkalmazásról szóló törvény kötelez, vagy akik olyan rendõrtisztvise-

lõk, akik nem tartoznak a nyomozást vezetõ hatósághoz, illetõleg a ha-

24 A szerzõ fordítása.
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tóság olyan szervezeti egységéhez tartoznak, amely a nyomozást foly-

tató szervtõl szervezetileg és érdemben elkülönül. Ezt technikai és szer-

vezeti garanciákkal kell biztosítani, hogy a meg nem engedett vizsgála-

tokat és a harmadik személyek jogosulatlan tudomásszerzését kizárják.

A szakértõnek a vizsgálati anyagot az érintett neve, címe és születési

hónapja, napja megjelölése nélkül kell átadni.

Ha a szakértõ nem tisztviselõ, az adatvédelmi törvény 38. §-a érvényes

azzal, hogy a felügyelõ szerv az adatvédelmi elõírások betartását akkor

is ellenõrzi, ha nem áll fenn gyanú az elõírások megsértésével kapcso-

latban, és a szakértõ a személyes adatokat nem dolgozza fel automati-

záltan adatbázisban.

81. g § A DNS-azonosítás

(1) Ha a terheltet jelentõs súlyú bûncselekmény vagy szexuális önrendelke-

zés elleni bûncselekmény miatt vonják felelõsségre, jövõbeli büntetõeljá-

rásban történõ azonosítás céljára testi sejteket lehet tõle levenni és a

DNS-azonosító minta, valamint a nem megállapítása céljából molekuláris

genetikai vizsgálatokat lehet folytatni, ha a cselekmény elkövetési módja,

jellege, a gyanúsított személyisége vagy más ismeretek alapján feltéte-

lezhetõ, hogy ellene a jövõben jelentõs súlyú bûncselekmény miatt eljá-

rást fognak folytatni. Egyéb bûncselekmények ismételt elkövetése jogel-

lenességénél fogva egyenlõ elbírálás alá eshet a „jelentõs súllyal”.

(2) A levett testi sejteket csak az (1) bekezdésben meghatározott molekulá-

ris genetikai vizsgálatok céljára szabad felhasználni, majd haladéktalanul

meg kell semmisíteni, ha már nincs azokra szükség. A vizsgálatnál más

megállapításokat nem lehet tenni, mint amelyek a DNS-azonosító minta

megállapításhoz vagy a nem megállapításához szükségesek; ezekre irá-

nyuló vizsgálatot sem lehet végezni.

(3) A testi sejtek levételét a terhelt írásbeli beleegyezése nélkül csak a bíró-

ság, késedelem veszélye esetén az ügyészség és a nyomozó szerve is

elrendelheti. A testi sejtek molekuláris genetikai vizsgálatát a terhelt írás-

beli beleegyezése nélkül csak a bíróság rendelheti el. A beleegyezõ sze-

mélyt tájékoztatni kell arról, hogy milyen célra fogják felhasználni a fel-

vett adatokat. A 81 f § (2) bekezdés megfelelõen érvényes. A bíróság

írásbeli indokolásában az egyedi esetre vonatkozóan ki kell fejteni



1. a cselekmény jelentõségének megítélésénél irányadó tényeket,

2. azokat az ismereteket, amelyek alapján a feltételezés fennáll, hogy a

terhelt ellen a jövõben büntetõeljárást fognak folytatni, valamint

3. az irányadó körülmények mérlegelését.

(4) Az (1)–(3) bekezdés megfelelõen érvényes, ha az érintett személyt jog-

erõsen elítélték vagy csak

1. bizonyított vagy nem kizáró beszámítási képtelenség,

2. elmebetegség miatt a tárgyaláson való részvételi képtelenség vagy

3. hiányzó vagy nem teljesen hiányzó felelõsség (fiatalkorúak bírósági

törvénye 3. §)

miatt nem ítélték el, és a megfelelõ szövetségi központi nyilvántartásból

vagy a nevelésbe vettek nyilvántartásából még nem törölték. 

(5) A felvett adatokat a Bundeskriminalamt gyûjtheti, és azokat a

Bundeskriminalamtról szóló törvény szerint lehet felhasználni. Ugyanez

vonatkozik 

1. az (1) bekezdésben megnevezett feltételekre, amelyek a 81. e § (1) be-

kezdése szerint a terhelttõl felvett adatokra vonatkoznak, valamint

2. a 81. e § (2) bekezdése alapján felvett adatokra.

Az adatokat csak büntetõeljárás, veszélyelhárítás és nemzetközi jogsegély

céljára lehet átadni. A 2. mondat 1. pontja esetében a terheltet haladéktala-

nul értesíteni kell a nyilvántartásba vételrõl, és utalni kell arra, hogy a bírói

döntést kérheti.

81. h § DNS-szûrõvizsgálat

(1) Ha konkrét tények igazolják a gyanút, hogy élet, testi épség, személyi sza-

badság vagy szexuális önrendelkezés elleni bûncselekményt követtek el,

azoktól a személyektõl, akik meghatározott, az elkövetõvel valószínûleg

egyezõ vizsgálati jellemzõkkel rendelkeznek, írásbeli beleegyezésükkel

1. testi sejteket lehet levenni, 

2. ezeket molekuláris genetikai vizsgálatoknak lehet alávetni a DNS-azo-

nosító minta vagy a nem meghatározása céljából, és 

3. a létrehozott DNS-azonosító mintát az anyagmaradvány mintájával

automatizált módszerrel össze lehet hasonlítani, 

ha ez szükséges annak a megállapításához, hogy az anyagmaradvány

ezektõl a személyektõl származik-e, és az intézkedés – különösen az érin-
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tett személyek számára tekintettel – nem aránytalan a cselekmény súlyá-

hoz képest.

(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedéshez bírói elrendelés szükséges. Ezt

írásban kell megtenni. Az érintett személyeket a meghatározott vizsgála-

ti jellemzõik alapján kell megjelölni, és azt meg kell indokolni. Az érintett

személyek elõzetes meghallgatása nem szükséges. A döntés, amellyel

az intézkedést elrendelik, nem támadható meg.

(3) Az intézkedés foganatosításánál a 81. f § (2) bekezdés és a 81. g § (2) bekez-

dés megfelelõen érvényesek. Ha a feljegyzések az intézkedés által megál-

lapított DNS-azonosító mintákról a bûncselekmény felderítéséhez már nem

szükségesek, haladéktalanul törölni kell azokat. A törlést dokumentálni kell.

(4) Az érintett személyeket írásban tájékoztatni kell arról, hogy az intézke-

dést csak a beleegyezésük alapján lehet foganatosítani. Itt kell utalni ar-

ra is, hogy

1. a levett testi sejteket csak az (1) bekezdés szerinti vizsgálatra lehet fel-

használni, és haladéktalanul meg kell semmisíteni, ha azokra már

nincs szükség, és 

2. a megállapított DNS-azonosító minták nem gyûjthetõk jövõbeli eljárás-

ban történõ azonosítás céljára.

2. számú melléklet2. számú melléklet2. számú melléklet2. számú melléklet25252525

81. a § A terhelt testi vizsgálata

(1) A terhelt testi vizsgálatát csak olyan tények megállapítása céljából lehet

elrendelni, amelyeknek az eljárás szempontjából jelentõségük van. Ebbõl

a célból a vérvétel és más olyan testi beavatkozások, amelyeket orvos az

orvostudomány szabályai szerint vizsgálati célból végez, a terhelt bele-

egyezése nélkül végezhetõk, ha ez nem jelent veszélyt az egészségére.

(2) A vizsgálatot a bíróság rendeli el, ha a késedelem a vizsgálat sikerét ve-

szélyezteti, akkor az ügyészség és a nyomozó szerve is elrendelheti.

(3) A terhelttõl levett vérmintát vagy egyéb testi sejteket csak a levétel alap-

jául szolgáló vagy más kapcsolódó büntetõeljárásban lehet felhasználni;

azokat haladéktalanul meg kell semmisíteni, ha már nem szükségesek.

25 A szerzõ fordítása.



81. c § Más személyek testi vizsgálata

(1) A terhelttõl különbözõ személyt – ha tanúként jön számításba – csak ak-

kor lehet engedély nélkül vizsgálat alá vonni, ha az igazság feltárásához

annak megállapítása szükséges, hogy a testén egy bizonyos nyom vagy

a bûncselekmény egyéb következménye megtalálható-e.

(2) A terhelttõl különbözõ személyeknél származásmegállapító vizsgálato-

kat és vérvételt a vizsgálandó személy beleegyezése nélkül akkor lehet

végezni, ha az nem veszélyezteti annak egészségét és az intézkedés az

igazság megállapításához elengedhetetlen. A vizsgálatokat és a vérvé-

telt csak orvos végezheti.

(3) A vizsgálat vagy a vérvétel megtagadható olyan okokból, mint a tanúval-

lomás. Ha kiskorú a szellemi érettség hiánya miatt, illetõleg a kiskorú

vagy a gondnokság alatt álló személy pszichés betegség miatt vagy

szellemi, lelki fogyatékosság miatt a megtagadási jog szempontjából

nem rendelkezik elegendõ beszámítási képességgel, úgy a törvényes

képviselõ dönt. Ha a törvényes képviselõ ki van zárva a döntésbõl, vagy

egyéb okból akadályoztatva van a megfelelõ idõben történõ döntésben,

és az azonnali vizsgálat vagy vérvétel szükséges a bizonyítékok biztosí-

tása céljából, akkor ezek az intézkedések csak a bíró rendkívüli elrende-

lése esetén foganatosíthatók. Az intézkedéseket elrendelõ döntés meg-

támadhatatlan. A 3. mondat alapján emelt bizonyítékokat a további

eljárásban csak a törvényes képviselõ beleegyezésével lehet értékelni.

(4) Az (1) és a (2) bekezdés szerinti intézkedéseket nem lehet foganatosítani,

ha az az érintettõl az összes körülmény értékelése során nem várható el. 

(5) Az elrendelés a bíró feladata, de ha a késedelem a vizsgálat sikerét ve-

szélyezteti – a (3) bek. 3. mondatától eltekintve –, az ügyészség és a nyo-

mozó szerve is megteheti. A 81. § a) (3) bek. megfelelõen érvényes. 

(6) Ha az érintett a vizsgálatban való közremûködést megtagadja, a 70. §

elõírása érvényes. Közvetlen kényszert csak a bíró rendkívüli elrendelé-

se esetén lehet alkalmazni. Az elrendelés feltétele, hogy az érintett a

rendbírság kilátásba helyezése ellenére is megtagadja a közremûkö-

dést, vagy a késedelem veszélye fenyeget. 
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