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Gyimesi Zita Katalin  

Bűnügyi együttműködés az Európai Unióban, 
különös tekintettel az Europol rendőrségi 

együttműködésben betöltött szerepére* 
A nemzetközi bűnügyi együttműködés kialakulásának gyökere a mindenkori 
gazdasági, társadalmi és politikai változásokban keresendő. A második vi-
lágháborút követően Európában megteremtődött új feltételek olyan új kihí-
vásokat generáltak, mint az illegális bevándorlás, az illegális kábítószer-
kereskedelem, a szervezett bűnözés és a terrorizmus, ugyanakkor megkez-
dődött a gazdasági integráció is. A bűnözés nagyfokú emelkedése és minő-
ségi változása felvetette az eredményesség kérdését, felismerték, hogy a 
megváltozott körülményekre csak egy újfajta együttműködés tud választ 
adni. A gazdasági integráció következtében az államok között kialakult szo-
ros gazdasági és politikai kapcsolat is az együttműködést ösztönözte. A kö-
rülmények együtthatásának köszönhetően az 1970-es évek elején kialakult 
az Európai Politikai Együttműködés, majd 1975-ben létrejött a TREVI, és 
1985-ben aláírták a Schengeni Egyezményt. 

Az 1980-as évek végétől jelentős társadalmi változások zajlottak le Kelet-
Európában, amelyek ismét új kihívásokat generáltak mind a már együttmű-
ködést folytató hagyományos polgári demokráciák, mind a diktatúrákból 
átalakult fiatal demokráciák számára. Ismét számolni lehetett a bűnözés 
emelkedésével. Az Európai Közösségeken belül a belső határok feloldása 
elkerülhetetlenné tette, hogy a tagállamok külső határokon közös kontrollt 
biztosítsanak és megerősítsék a vámügyi és bűnügyi kooperációt. A megvál-
tozott körülmények ismét az együttműködés új formációjának kialakítását 
követelték meg. 1990-ben megszületett a Schengeni Végrehajtási Egyez-
mény, a Maastrichti Szerződés 1992-ben létrehozta az Európai Uniót, és egy 
európai rendőrség felállításáról is rendelkezett. 1994-ben megkezdte műkö-
dését az Europol Kábítószer Egysége, 1995-ben aláírták az Europol Egyez-
ményt és 1999-ben megkezdte teljes körű működését az Europol. Közben 
létrejött az Európai Igazságügyi Hálózat, az Eurojust, továbbá az Europolon 
kívüli más rendőrségi együttműködési formák is. 

Az eredményesség biztosítása, a hatékonyság javítása érdekében időről 
időre felvetődik az újabb változtatások, az Europol operatív jogosítványok-
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kal való felruházásának problémája. A kérdés az, hogy szükséges-e, és egy-
általán lehetséges-e az európai bűnügyi együttműködés ezirányú továbbfej-
lesztése. 

A. A nemzetközi bűnügyi együttműködés kialakulása, 
fejlődése 

I. Az államok közötti bűnügyi együttműködés 

A nemzetközi bűnügyi együttműködés fejlődésének három nagy szakasza 
van: a premodern, a modern és a posztmodern korszak.1 A premodern sza-
kasz a nemzetállamok kialakulásáig, a XVIII-XIX századig tartott. Ekkor az 
együttműködés jellemzően politikai természetű volt, tárgyát a politikai bűn-
cselekmények képezték, formája pedig a nemzetközi bűnügyi jogsegély, 
legfőképpen a kiadatás volt. A kooperáció sokáig ad hoc jellegű maradt, 
később megjelentek a hosszabb időre szóló szerződések. 

Az együttműködés modern időszaka a felvilágosodás korával kezdődött. 
Megváltozott a politikai és közönséges bűncselekményekkel kapcsolatos 
korábbi felfogás – a francia forradalom liberalista és nemzeti szuverenitáson 
alapuló eszméi alapján a jogsegélynyújtás köréből kizárták a politikai bűn-
cselekményeket. 

A XIX. század végétől a második világháború utánig tartó periódus átme-
netet képez a modern és posztmodern korszak között. Ekkor teremtődtek 
meg a feltételek a politikailag független nemzetközi rendőri szervezet létre-
jöttéhez.2 1923-ban létrehozták a Bűnügyi Rendőrség Nemzetközi Bizottsá-
gát (International Criminal Police Commission - ICPC). Mivel az ICPC nem 
tudott teljes mértékben független maradni a politikától, a második világhábo-
rú után elhatározták a modernizálását, újraszervezését és új elnevezést is 
kapott: Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezete (International Criminal 
Police Organization - Interpol).3 

A második világháborút követően jelentek meg a posztmodern korszakra jel-
lemző igények és törekvések: a nemzetközi büntető igazságszolgáltatási rend-
szer regionalizációja, az emberi jogok kodifikálása és garanciarendszerének 
kiépítése, továbbá a büntetőjog államok feletti dimenziójának megnyitása.4 

II. Az Európai bűnügyi együttműködés 

Az európai bűnügyi együttműködés mind tág, mind szűk értelemben felfog-
ható. Tág értelemben ide tartozik mind az Európa Tanács, mind az Európai 
Unió keretében folytatott kooperáció, szűkebb értelemben pedig az Európai 
Unión belüli bűnügyi együttműködést jelenti. 
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1. Európa Tanács 

Az Európa Tanács (ET) Európa legrégebbi politikai szervezete, Statútumát 
1949. május 5-én Londonban 10 európai ország írta alá, azóta tagjainak szá-
ma 46 országra nőtt. Az ET keretében elkezdődött munka új elemet hozott a 
bűnügyi együttműködésben, mert az addigi bilaterális szerződések helyett 
multilaterális egyezmények születtek, melyek az európai nemzetek közös 
álláspontját fejezik ki, és egyfajta harmonizációs mechanizmust eredmé-
nyeztek. 

A 90-es évek elején lelassult az ET tevékenysége, aminek oka a diktatúrák 
alól felszabadult kelet-európai államok csatlakozása, valamint az EU meg-
alakulása és a III. pilléres együttműködés eredményeként elfogadott nagy-
számú bűnügyi együttműködést érintő egyezmény volt. Ennek ellenére az 
ET jelentősége nem csökkent – „az Európa Tanács a nemzetközi bűnügyi 
együttműködésben az Európai Unió harmadik pillérének előszobája”.5 

2. Bűnügyi együttműködés és az Európai Közösségek 

Bizonyos fokú bűnügyi együttműködés már az EU létrejötte előtt is létezett 
Európában az Európai Közösségek (EK) vonatkozásában, de az EK intéz-
ményrendszerén kívül. 

1970-es évektől létrejött az Európai Politikai Együttműködés (EPE), mely 
a Közösségek intézményeit kölcsön véve, de a Közösség keretein kívül, in-
formális szervként működött. Elsődlegesen a tagállamok nemzeti külpoliti-
káinak összehangolása céljából jött létre, de bűnügyi együttműködéssel kap-
csolatos kérdéseket is megtárgyaltak. Az EPE keretében folytatott munka 
azonban nem volt eredményes, mert számos állam fenntartásokat fűzött az 
egyezményekhez vagy nem ratifikálta azokat.6 

Az Európai Tanács (EiT) 1975-ben elhatározta a TREVI csoport létrehozá-
sát a terrorizmus és más nemzetközi bűncselekmények elleni fellépéssel 
kapcsolatos kérdések megtárgyalására.7 A TREVI-n belül működő öt mun-
kacsoport sem az EK keretei között, hanem attól jogilag és intézményesen 
elkülönülten működött,8 az Európai Uniót létrehozó Szerződés a TREVI 
együttműködést az EU III. pillérébe emelte.9 

A Schengeni Egyezményt 1985. június 14-én írta alá Franciaország, Né-
metország és a Benelux államok, majd 1990. június 19-én aláírták a 
Schengeni Vérehajtási vagy Schengen II. Egyezményt, ami 1995. márciusá-
ban lépett hatályba. A Schengeni Megállapodás célja a személyek belső ha-
tárokon történő szabad mozgásának biztosítása, egyúttal a külső határok 
megerősítése, ennek érdekében egységes szabályok kialakítása a külső hatá-
rok ellenőrzése, a vízumkiadás és a menedékjogi elbírálás területén.10 
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3. Bűnügyi együttműködés az Európai Unióban 

A Maastrichti Szerződés (MSz.) módosította az ESZAK-ot, az Euratom-ot és 
az EK-t11 létrehozó szerződéseket, másrészt létrehozott egy új integrációs 
szervezetet, az Európai Uniót, illetve létrehozta az EU három pilléren12 ala-
puló szerkezetét:  

- az I. pillér közösségi, szupranacionális pillér, 
ESZAK+EURATOM+EK, 

- a II. pillér, a Közös Kül- és Biztonságpolitika, kormányközi kooperáció, 
- a III. pillér, a Bel- és Igazságügyi Együttműködés, kormányközi ko-

operáció.13 
EUSz-t hatálybalépését követően rendkívül sok kritika érte, főleg azért, 

mert a III. pillérhez tartozó egyes politikák, így a bevándorlási és menekült-
politika, illetve a határ ellenőrzés közvetlenül érintik az alapvető emberi 
jogokat, ezért nagyobb szerepet kellene biztosítani e kérdések kapcsán az 
Európai Parlamentnek, illetve az Európai Közösségek Bíróságának.14 Az 
EUSz.-sel kapcsolatosan megfogalmazott aggályok előrevetítették a szerző-
dés módosításának szükségességét, de maga a MSz. is kezdeményezte 1996-
ra egy újabb kormányközi konferencia összehívását. Ennek eredményeként 
került sor az 1997-ben Amszterdami Szerződés (ASz.) aláírására, amely mind 
tartalmát, mind szerkezetét tekintve módosította az EUSz-t.15 

Az ASz. új eszmei alapot fektetett le: III. pillér célját a szabadság, bizton-
ság és a jog térségének megteremtésében jelölte meg, másrészt átrendezte a 
pilléreket: 

- korábbi III. pilléres politikák az I. pillérbe kerültek, 
- a III. pillér új elnevezést kapott: Büntetőügyekben folytatott Rendőr-

ségi és Igazságügyi Együttműködés (BRIE), 
- a szerződéshez csatolt jegyzőkönyv a Schengeni Egyezményt az Uni-

óba integrálta, részben az I., részben a III. pillérbe. 
A Nizzai Szerződés (NSz.) által szerződési keretet kapott az Eurojust, más-

részt a megerősített együttműködésre vonatkozó rendelkezések módosítása 
lehetővé tette azt a III. pillér minden területén. 16 

B. Az Európai Unió III. pillérének működése 

I. Az EUSz. 29. cikke 

Az EUSz. 29. cikke szerint az EU célja az „Európai Közösségek hatáskörei-
nek sérelme nélkül […] a szabadság, a biztonság és a jog térségében a polgá-
rok magas szintű biztonságának biztosítása”. A 29. cikk meghatározza azo-
kat a bűncselekményeket, amelyekkel szemben a tagállamok közös fellépé-
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sének kialakítása, illetve amelyek megelőzése és üldözése szükséges. Ezek 
„a szervezett vagy egyéb bűnözés, így különösen a terrorizmus, az emberke-
reskedelem és a gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmények, a tiltott 
kábítószerkereskedelem és a tiltott fegyverkereskedelem, a korrupció és a 
csalás”. 

A szabadság, biztonság és jog térsége kialakításának17 módszerei: 
- a rendőrségi együttműködés: a tagállamok rendőrségei, vám- és 

egyéb hatáskörrel rendelkező hatóságai közötti közvetlen, illetve az 
Európai Rendőrségi Hivatalon (Europol) keresztül megvalósuló 
együttműködése, 

- az igazságügyi együttműködés: a tagállamok igazságügyi vagy más, 
hatáskörrel rendelkező hatóságai közötti, ideértve az Európai Igaz-
ságügyi Együttműködési Egységen (EUROJUST) keresztül megva-
lósuló szorosabb együttműködése, 

- ahol szükséges, a tagállamok büntetőjogi szabályainak közelítése.  

II. Fogalmak tisztázása 

A magyar nemzetközi büntetőjog, illetve az EU joga által használt fogalmak 
tartalma nem azonos: az EUSz. VI. címe rendőrségi és igazságügyi együtt-
működést szabályoz, de ezeken túl a tagállamok büntetőjogi szabályainak 
közelítését is rögzíti, ez utóbbi pedig a magyar fogalomhasználat értelmében 
semmiképp sem tekinthető együttműködésnek.18 Az igazságügyi együttmű-
ködés vagy bűnügyi jogsegély19 a központi közigazgatási szervek és igaz-
ságügyi hatóságok, (a bíróságok, ügyészségek) együttműködését jelenti, a 
rendőrségi vagy bűnüldözési együttműködés pedig az egyes államok rendőr-
ségeinek, illetve más nyomozati hatáskörrel rendelkező közigazgatási szer-
veinek kooperációja.20 A gyakorlatban a rendőrségi az igazságügyi együtt-
működés egyes formái nem mindig különíthetőek el élesen, mert az egyes 
tagállamok büntető anyagi jogi és eljárásjogi szabályai különböznek, illetve 
előfordulhat, hogy a nemzeti jog alapján ugyanazon feladat az egyik tagál-
lamban igazságügyi, a másik tagállamban pedig rendőri szerv hatáskörébe 
tartozik.21 

Az EUSz. a III. pilléres együttműködés formái között megjelöli a klasszi-
kus értelemben felfogott nemzetközi bűnügyi együttműködést, vagyis: a 
jogsegély típusú és a rendőrségi kooperációt és ezt kiegészíti a büntetőjogi 
jogharmonizációval. A fejlődés iránya a klasszikus bűnügyi együttműködés 
egyszerűsödése felé mutat és a hangsúly áttevődik a büntetőjogi szabályok 
közelítésére.22 
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III. Az EU szerveinek hatásköre a III. pillér területén 

A III. pillér területén az EK intézményei korlátozott szerepet kaptak.23 A 
Tanács a végrehajtási intézkedések kivételével egyhangúlag dönt,24 munkáját 
az Egyeztető Bizottság, illetve a COREPER segíti. A Bizottságot kezdemé-
nyezési jogkör illeti, Európai Parlament konzultációs joggal rendelkezik, 
véleményt nyilvánít, tájékoztatják, továbbá kérdéseket és ajánlásokat intéz-
het a Tanácshoz. Az Európai Bíróság előzetes döntéshozatali eljárást folytat-
hat, jogosult a kerethatározatok, határozatok jogszerűségének vizsgálatára, 
és a jogforrások értelmezése és alkalmazása kapcsán a tagállamok között 
felmerült vita eldöntésére. 25 

IV. Megerősített együttműködés 

A megerősített együttműködést a III. pillér minden területén a Nizzai Szer-
ződés tette lehetővé. Megerősített együttműködést legalább 8 tagállam hoz-
hat létre meghatározott feltételek mellett, azzal a céllal, hogy az EU minél 
hamarabb válhasson a szabadság, a biztonság és a jog térségévé.26   A meg-
erősített együttműködés szabályainak NSz. általi módosítása tulajdonképpen 
biztosította a „többsebességes” integráció szerződéses alapját, illetve legiti-
málta és igazolta a tagállamok különböző csoportjai közötti szorosabb 
együttműködés szükségességét. 27 

V. A rendőrségi és igazságügyi együttműködés szervezeti keretei 

A szabadság, a biztonság és a jog térsége, valamint az egységes európai jog-
terület kiépítése a tagállamok bűnüldöző szerveinek és igazságügyi hatósá-
gainak együttműködésén, illetve a büntető jogszabályok közelítésén túl felté-
telezi az egész EU-ra kiterjedő hatáskörrel rendelkező bűnügyi szervek felál-
lítását, az együttműködés szervezei kereteinek kialakítását.28 Ezért hozták 
létre 1988-ban az OLAF elődjét, UCLAF-ot (Unité de Coordination de la 
Lutte Anti-Fraude) majd 1999-ben az OLAF-ot (Európai Csalás Elleni Hiva-
tal, l’Office Européen de Lutte Anti-Fraude),29 a rendőrségi együttműködés 
szerveként az Europolt, a CEPOL-t (Európai Rendőrakadémia, European 
Police College), majd az Európai Rendőrfőnökök Akciócsoportját (European 
Police Chief’s Operational Task Force),30 az igazságügyi együttműködés 
szerveként 1998-ban az Európai Igazságügyi Hálózatot (EJN, European 
Judicial Network),31 az Eurojust-ot (Európai Unió Igazságügyi Együttműkö-
dési Egysége, Europan Union’s Judicial Cooperation Unit)32 és az 1990-es 
évek végén felvetődött az Európai Ügyészi Szervezet létrehozásának gondo-
lata is.33 
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C. Az Europol 

I. Az Europol a hatályos szabályozás tükrében 

1. Az Europol létrejötte 

Először a 90-es évek elején merült fel egy európai rendőri szervezet felállítá-
sának szükségessége. 1991-ben Helmut Kohl német kancellár az FBI-hoz 
hasonló szupranacionális európai rendőrség létrehozását javasolta, azonban 
egy ilyen erős jogosítványokkal rendelkező szervezet létrehozásának ötlete a 
tagállamok ellenállásába ütközött. Ehelyett az EK tagállamai 1992-ben, a 
MSz.-ben egy információcserét biztosító szervezet létrehozását határozták el 
– az Europolt a III. pillér keretén belül működő kormányközi szervezetként 
kívánták létrehozni, a tagállamok szuverenitásának megtartása mellet, amely 
a szubszidiaritás elvének megfelelően működik, tehát csak abban az esetben 
jár el, ha a tagállamok rendőrségeinek fellépése nem vagy nem kellően haté-
kony.34  

Még az Europol létrehozását megelőzően, 1993. június 3-án a jövőben lét-
rehozandó Europol feladatainak átmeneti ellátására létrehozták az Europol 
Kábítószer Egységet (Europol Drug Unit, EDU), mely 1994. október 4. óta 
működik.35 Az EDU létrehozásának köszönhetően a tagállamok már az 
Europol Egyezmény kidolgozásának ideje alatt és hatálybalépése előtt meg 
tudták kezdeni az együttműködést azzal, hogy az EDU-t a későbbiekben az 
Europolhoz csatolják. Az Europol Egyezmény aláírására 1995. július 26-án 
került sor. Az Egyezmény 1998. október 1-jén lépett hatályba és az Europol 
1999. július 1-je óta működik.36 Az Europol Egyezményt több jegyzőkönyv 
módosította és egészítette ki. Az Egyezményhez csatolt kiegészítő jegyző-
könyvek a kiváltságokról és mentességekről szóló jegyzőkönyv és 1996. 
július 8-i jegyzőkönyv, amely lehetővé tette, hogy az Európai Közösségek 
Bírósága az Europol Egyezményt előzetes döntéshozatali eljárás keretében 
értelmezze.37 Módosította az egyezményt a 2000. évi pénzmosással szembe-
ni fellépésről szóló jegyzőkönyv,38 a 2002. november 28-i közös nyomozó-
csoportokról szóló jegyzőkönyv,39 továbbá egy 2003. évi jegyzőkönyv to-
vábbi lényeges módosításokat vezetett be.40  

Az Egyezmény szerint az Europol nem az EK szerve, hanem egy önálló 
nemzetközi jogalany.41 Székhelye Hollandiában, Hágában található. Célja a 
tagállamok közötti rendőrségi együttműködés elősegítése az Egyezményben 
meghatározott bűncselekmények elleni küzdelem során az Europol és a tag-
államok közötti információcsere biztosításával. 

Magyarország 2001. október 4-én együttműködési megállapodást kötött az 
Europollal, ami az uniós tagságot megelőzően lehetővé tette az együttműkö-
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dés megkezdését.42 Az Europol tagság nem automatikus az Európai Unió 
tagállamai számára. Előzetes feltétele az Europol Egyezmény tagállam általi 
ratifikálása, illetve a csatlakozási kérelem átadása. A tagállam a csatlakozási 
szándék benyújtását követő három hónap múlva csatlakozhat az 
Europolhoz.43 A Magyar Köztársaság 2004. május 28-án nyújtotta be csatla-
kozási kérelmét és 2004. szeptember 1-jén vált az Europol teljes jogú tagjá-
vá.44 

2. Az Europol célja, feladatai 

Az Europol célja a tagállamok illetékes hatóságai közötti együttműködés 
fejlesztése, hatékonyságának növelése a terrorizmus, az illegális kábítószer-
kereskedelem és a szervezett bűnözés más súlyos formái megelőzésben és az 
ellene folytatott harcban, ahol a szervezett bűnözés két vagy több tagállamot 
érint és a szóban forgó bűncselekmény súlya, jelentősége és következményei 
a tagállamok közös fellépését igényli. Az Egyezmény értelmében a szerve-
zett bűnözés súlyos formájának minősül az illegális kábítószer-
kereskedelem, a radioaktív vagy nukleáris anyagok illegális kereskedelme, 
az illegális bevándorlás és emberkereskedelem és az illegális gépjármű-
kereskedelem továbbá a pénzmosás, a terrorizmus és az Európai Unióval 
kapcsolatos csalások. 45 

Az Europol Egyezmény részletesen meghatározza az Europol feladatait, 
melyek Storbeck szerint négy fő tevékenységi körbe csoportosíthatóak – az 
Europol egyrészt mint információs központ, másrészt mint központi 
elemzőegység, harmadrészt mint a nyomozások és bevetések koordináló 
központja  jelenik meg és végül további központi funkciókat lát el.46 

3. Az Europol szervezete, működése 

Az Europol az összes tagállam területére kiterjedő hálózatot alkot.47 Az 
egyes tagállamok és az Europol hágai központja közötti összeköttetést a 
minden tagállamban kötelezően létrehozandó nemzeti egységek és az össze-
kötő tisztek biztosítják. Az említett kontaktpontok fontos tulajdonsága, hogy 
mindig kettős funkciót töltenek be. Egyrészt a nemzeti elemet képviselik az 
Európai Unióban, másrészt az Európai Unió érdekeit képviselik a tagállami 
szervek felé.48 
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1. ábra: Az Europol és a tagállamok közötti kapcsolat 

a) Europol nemzeti egységek (National Unit, NU) 

A nemzeti egységek (NE) feladata az Europol és a tagállamok közötti kap-
csolattartás biztosítása, melynek szabályait a tagállamok nemzeti törvényei 
határozzák meg. A tagállamoknak biztosítaniuk kell az NE-k működőképes-
ségét és a releváns adatokhoz való hozzáférhetőségét.49 A tagállamok nem-
zeti érdekeit védi az Egyezmény azon rendelkezése, amely szerint a nemzeti 
egységek nem kötelesek az olyan információ továbbítására, amely a tagállam 
alapvető nemzetbiztonsági érdekeit sérti, vagy a folyamatban lévő nyomozás 
sikerességét vagy a személyek biztonságát veszélyezteti, avagy a nemzetbiz-
tonság területére tartozó speciális hírszerző tevékenységre vagy szervezetre 
vonatkozó információkat tartalmaz.50 
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2. ábra: Az Europol Nemzeti Iroda helye az ORFK szervezetében 

Magyarországon az ORFK-n belül, a Bűnügyi Főigazgatóság szerveként 
működő Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ (NEBEK)51 szerve-
zetén belül működik a nemzeti egység, az Europol Nemzeti Iroda.52 

b) Az összekötő tisztek (Europol Liaison Officer, ELO) 

Az összekötő tisztek delegálására három irányban kerülhet sor. Egyrészt a 
tagállamok nemzeti egységei küldenek összekötő tiszteket az Europolhoz, 
másrészt pedig az Europol is jogosult a tagállami nemzeti egységekhez ösz-
szekötő tiszteket delegálni,53 továbbá egy tagállam egy másik tagállam nem-
zeti egységéhez is küldhet összekötő tiszteket.54 Minden tagállam nemzeti 
egységének legalább egy összekötő tisztet kell az Europolhoz küldenie, 
akiknek a tevékenységét a NE-k irányítják. Az összekötő tisztek feladata az 
információcsere elősegítése.55 Az Europol Magyar Összekötő Irodáján há-
rom összekötő tiszt dolgozik: egy rendőri, egy vámos és 2004. eleje óta egy 
a Határőrség által küldött tiszt.56 

Az összekötő tiszti rendszer a nemzetközi bűnügyi együttműködés legsike-
resebb formáinak egyike. Nagy előnye, hogy közvetlenebbé és gyorsabbá 
teszi az információcserét, továbbá biztosítja az egyes tagállamok szakmai 
érdekképviseletét is.57 

c) Az Europol számítógépes információs rendszere 

Mivel az Europol feladatait túlnyomó részt adatok információk összegyűjté-
sével, elemzésével és közvetítésével látja el, az összegyűjtött információkat 
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egy számítógépes rendszerben tárolja. Garanciális jelentőségű az egyezmény 
azon rendelkezése, amely szerint az Europol számítógépes információs rend-
szerét semmilyen körülmények között nem lehet más számítógépes hálózat-
tal összekapcsolni, kivéve persze a tagállamok nemzeti egységei által hasz-
nált rendszereket.58 

d) Közös nyomozócsoportok 

A közös nyomozócsoportok (joint investigation team) létrehozására az 
Europol Egyezmény 2002. évi közös nyomozócsoportokról szóló jegyző-
könyv59 általi módosítása óta van lehetőség. A közös nyomozócsoportot 
akkor lehet létrehozni, ha a bűncselekmény több tagállamra kiterjed és felde-
rítése különösen bonyolult, vagy több tagállam folytat büntetőeljárást az 
adott bűncselekmény miatt, és az arra feljogosított hatóságok kezdeményez-
hetik a felállítását. A közös nyomozócsoport létrehozásával hogy az egyéb-
ként operatív, nyomozati jogosítványokkal nem rendelkező Europol mégis 
„operatívabb” együttműködést képes megvalósítani.60 

e) Az Europol szervei 

Az Europol Egyezmény 27. cikke szerint az Europol szervei az Igazgatóta-
nács, az igazgató, a pénzügyi főellenőr és a pénzügyi bizottság. Az Igazgató-
tanács a tagállamok által küldött egy-egy képviselőből áll, elnöke annak a 
tagállamnak a képviselője, amely a Tanács elnökségét adja. Évente legalább 
kétszer ülésezik és minden évben elfogadja az Europol előző évi tevékeny-
ségéről szóló általános jelentést, továbbá az Europol jövőbeli tevékenységé-
ről szóló jelentést. Feladatait az Egyezmény 23 pontban határozza meg.61 

Az Europol élén az igazgató áll, akit a Tanács egyhangú határozattal nevez 
ki négy évre. Munkáját igazgatóhelyettesek segítik, akik szintén négy évre 
kapják megbízatásukat. Mind az igazgató, mind az igazgatóhelyettesek egy 
alkalommal újraválaszthatóak. Az igazgató az Europol törvényes képviselő-
je, feladatai ellátásáért az Igazgatótanácsnak felelős.62 

4. Az Europol ellenőrzése 

Az Europol ellenőrzésének különböző szintjei vannak. Létezik egyrészt egy 
általános kontroll, ezen kívül politikai, pénzügyi, adatvédelmi és bírói kont-
roll is működik.63 Másrészt különbséget lehet tenni aszerint, hogy az ellenőr-
zés egyes szintjein a hatáskörrel rendelkező ellenőrző szerv az Europoltól 
független, vagy pedig szervezeti értelemben nem független szerv. 
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3. ábra: Az Europol ellenőrzése 

A több szintű és részletesen szabályozott ellenőrzés ellenére a szakiroda-
lom szerint nem biztosított az Europol működése feletti hatékony kontroll-
mechanizmus.64 Az Europol, illetve az Europol szerveinek tagjai, alkalma-
zottai a részükre az Egyezmény által biztosított immunitás következtében 
mentesek a tagállamok joghatósága alól és ez a tény megbénítja az egyének 
velük szembeni jogvédelmét.65 Az ellenőrzés eszközei egy információcsere 
bonyolítására berendezkedett szervezetre készültek, azonban az Europol 
szerepe a gyakorlatban ennél jelentősebb.66 A következő fejezetben tárgya-
landó, az Europol működése által felvetett problémák egy része a megfelelő 
ellenőrzési mechanizmusok biztosításának hiányában rejlik. 

II. Az Europol működése által felvetett problémák 

Az Europol működése több szempontból aggályos. Albrecht szerint az EU 
biztonságpolitikája által felvetett problémák a kontroll hiánya, a végrehajtás-
központúság és az átláthatóság hiánya.67 Ligeti Katalin szerint az Europol 
működése a rendőrség és az igazságügyi szervek viszonyát illetően, az ellen-
őrzés illetve az adatvédelem szempontjából vitatható.68 A szakirodalom to-
vábbi problémaként határozza meg az elszámoltathatóság hiányát is.69 

1. A rendőrségi és igazságügyi szervek viszonya 

A rendőrségi és igazságügyi szervek viszonya okozta probléma alapvető 
oka, hogy az együttműködés e két ága nem azonos tempóban és irányban 
fejlődik.70 A rendőrségi együttműködés dinamikus fejlődése eredményeként 
a tagállamok számos együttműködési formát alakítottak ki, példaként említ-
hető az Interpol, a TREVI és az Europol. Ezzel ellentétben az igazságügyi 
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együttműködés sokkal később kezdődött meg és jóval visszafogottabb.71 Az 
eltérő fejlődés eredményeképpen a büntetőeljárások harmonizációja tulaj-
donképpen a büntetőeljárások „rendőriesítését” jelenti,72 a bűncselekmé-
nyekkel kapcsolatos információk, adatok gyűjtése, tárolása, elemzése kizáró-
lag rendőrségi feladat és a tagállami igazságügyi szerveknek nincs hozzáfé-
rési joga az Europol információs rendszeréhez.73 

2. Az adatvédelem 

Az adatvédelem szempontjából problémát vet fel az Europol Információs 
Rendszerének tartalma, a harmadik államok illetve szervezetek általi adatbe-
vitel és az adatvédelmi jogok érvényesítésének kérdése. 

Az információs rendszer tartalmával kapcsolatban aggályos az Egyezmény 
azon rendelkezése, mely szerint a személyre vonatkozó adatok lehetnek a 
családi név, leánykori név, utónév, álnév, egyéb feltételezett név, a születési 
hely, születési idő, valamint az állampolgárság és a nemre vonatkozó adatok, 
továbbá „ahol szükséges, más jellemzők, tulajdonságok, amelyek megköny-
nyítik az azonosítást”.74 Ebbe a tág meghatározásba a vallásra, fajra és poli-
tikai meggyőződésre vonatkozó adatok is beleérthetőek, mely adatok infor-
mációs rendszerből való kizárása az emberi jogok védelme szempontjából 
garanciális jelentőségű lenne.75 

A következő problémát a harmadik országok és szervezetek általi adatbe-
vitel és lekérés okozza. Az EDU és az Europol nem EU tagállamokkal kötött 
együttműködési megállapodásai sérthetik az érintett személyek rájuk vonat-
kozó adatokhoz való hozzáférési jogát. Az Europol együttműködik más eu-
rópai információs rendszerekkel, illetve az Interpollal is, így hozzáférésük 
van egymás információs rendszeréhez. Kérdés, hogy a másik információs 
rendszeréhez való hozzáférés nem eredményezheti-e az adatvédelmi jogok 
sérelmét illetve a gyakorlatban az információs rendszerek összekapcsolá-
sát,76 ami az Egyezmény szerint nem megengedhető.77 

Problémát jelent a tagállami adatvédelmi jogszabályok különbözősége, 
amely a személyek hatékony védelme ellen hat, továbbá az Egyezmény által 
biztosított immunitás78 következtében az Europol, illetve annak szervei és 
tagjai mentesek a tagállamok joghatósága alól, ezért aggályos, meglehetősen 
korlátozott az adatvédelmi jogok Europollal szembeni érvényesítése is.79 

3. Az ellenőrzés nem megfelelő volta, az elszámoltathatóság80 hiánya 

Az Europol tevékenységével kapcsolatos egyik legjelentősebb és a szakiro-
dalom által is részletesen tárgyalt probléma az ellenőrzés és az elszámoltat-
hatóság kapcsán jelentkezik. A szakirodalomban általában egyetértés van 
atekintetben, hogy nem megfelelő az ellenőrzés, de az egyes szerzők eltérő 
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magyarázatot adnak a probléma okát illetően és ennek megfelelően a prob-
léma megoldására is különböző javaslatokat tesznek. Van olyan álláspont, 
amely szerint annak ellenére hogy az Europol nem rendelkezik a tagállami 
rendőri szervekre jellemző nyomozati jogkörrel, sokkal átfogóbb ellenőrzési 
mechanizmusok övezik.81 Mások szerint problémát okoz, hogy az Európai 
Parlament és az Európai Közösségek Bíróságának szerepe korlátozott,82 az 
Europol hatékony ellenőrzése csak a közösségi pilléren keresztül valósítható 
meg,83 ezért az európai ellenőrzési mechanizmusok megerősítésére van 
szükség.84 Fijnaut az előző álláspont kritikájaként fogalmazza meg, hogy az 
figyelmen kívül hagyja az Europol kormányközi jellegét, szerinte a tagál-
lamok által gyakorolt kontrollmechanizmusok erősítése a megoldás.85 

Az ok és a megoldás keresésekor nem szabad figyelmen kívül hagyni hogy 
jelenleg az Europol kormányközi jellegű együttműködést jelent,86 ezért az 
ellenőrzés és az elszámoltathatósági mechanizmusok kapcsán az elsődleges 
szerep és felelősség elvben a tagállamoké és nem az Unióé, azonban az EK 
szerveinek biztosított egyes hatáskörök speciális jelleget adnak ennek a jog-
viszonynak.87 A probléma gyökere az, hogy ebben a speciális helyzetben 
sem a tagállamok, sem az EU általi kontroll nem hatékony. A Bizottság és a 
Parlament javaslatai az Europol jogosítványainak növelését és egyúttal a 
bírói és parlamenti kontroll fokozását szorgalmazzák. Felvetődött egy 
PARLOPOL nevű szervezet felállításának ötlete, melyben a bűnügyi 
együttműködéssel foglalkozó képviselőknek lehetősége lenne a Tanáccsal 
vagy az Europol és az Eurojust igazgató szervével történő információcseré-
re.88 Mindez nem tekinthető a kormányközi jelleg figyelmen kívül hagyásá-
nak, hanem az EU részéről jelentkező, a szupranacionalitás irányába történő 
mozdulásra való törekvésnek tudható be. 

Összességében elmondható, hogy az Europol működésével kapcsolatos 
aggályok valódi problémákból fakadnak és bizonytalansághoz és bizalmat-
lansághoz vezetnek, így hátráltatják az Europol hatékony működését, ezért a 
jövőben törekedni kell ezek megszüntetésére. 

D. Az Europol jövője 

I. Európai FBI? 

Az európai rendőrség létrehozásáról szóló eredeti német javaslat egy FBI 
típusú rendőrséget képzelt el Európának, melyet két lépésben tartott megva-
lósíthatónak: először egy információ és tapasztalatcserét biztosító szervezet 
létrehozását képzelte el, amit a későbbiek során operatív jogosítványokkal 
kell felruházni.89 Mivel ez a javaslat a tagállamok többségének elképzelésé-
vel nem állt összhangban, az EUSz. egy információcserét és a tagállamok 
illetékes hatóságainak tevékenységét koordináló, támogató kormányközi 
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szervezetként hozta létre az Europolt, amelynek nincsen sem operatív, önálló 
nyomozati jogköre, sem pedig saját végrehajtói jogosítványai.90 Ezek alapján 
jelenleg az Europol inkább nevezhető virtuális rendőrségnek, de semmikép-
pen sem európai FBI-nak. 

Ahhoz, hogy az Europol FBI típusú szervezetté váljon, operatív jogosítvá-
nyokkal, nyomozati és végrehajtói jogkörrel kellene rendelkeznie, azonban 
ennek jelenleg számos akadálya van. A társadalmi és politikai akadályt egy-
felől az jelenti, hogy a tagállamok nem kívánják átadni nyomozati hatáskö-
rüket az Europolnak, másfelől viszont az EU tagállamainak polgárai sem 
készek az Europol tisztviselői illetve alkalmazottai által foganatosított rend-
őri intézkedések és kényszercselekmények elfogadására.91 A jogi akadályt 
egyrészt az jelenti, hogy nincsen egységes európai büntetőjog, különböznek 
mind az anyagi, mind a büntetőeljárásjogok az egyes tagállamokban. Továb-
bi probléma, hogy nem létezik sem európai ügyészség, sem európai büntető-
bíróság, márpedig egy operatív jogosítványokkal rendelkező rendőri szerve-
zet igazságügyi (ügyészi, bírói) ellenpontja elengedhetetlen. Újabb problé-
mákat vetnek fel az egyes tagállamok hatóságai közötti nyelvi, kommuniká-
ciós problémák,92 illetve a munkamódszerek eltérősége is.93 

Az ismertetett problémák egyike sem áthidalhatatlan. Ha megvan a politi-
kai konszenzus, a társadalmi támogatottság, biztosítottak az elszámolhatósá-
gi és az ellenőrzési mechanizmusok, a jogi háttér megteremtődik, akkor biz-
tosíthatóak az operatív jogosítványok az Europol számára és betöltheti egy 
európai nyomozóhatóság szerepét. Jelenleg „az Europol nem FBI és nem is 
kíván azzá válni”94 a közeljövőben,95 de ez nem zárja ki egy későbbi idő-
pontban az európai nyomozóhatóság létrejöttének lehetőségét, azonban ez 
csak egy hosszú folyamat eredménye lehet. 

II. Az Alkotmány és az Europol 

Az Alkotmány hatályba lépése esetén az eddigi fejlődési irány folytatása 
mellett minőségi változtatást eredményezne az EU egészét, így a bűnügyi 
együttműködést illetően is. Az Alkotmány jogi személyiséggel ruházná fel 
az EU-t, megszüntetné a pillérszerkezetet, egyúttal a bel- és igazságügyi 
együttműködés I. és III. pillér közötti tartalmi megosztásának jelen állapotát, 
egységes intézményi struktúrát és egységes jogforrási rendszert hozna létre. 
Az Európai Unió célkitűzései között rögzíti, hogy „Az Unió egy belső hatá-
rok nélküli, a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló 
térséget kínál polgárai számára”. A szabadság, biztonság és jog térsége a 
megosztott hatáskörök közé tartozik.96 Megosztott hatáskör esetén mind az 
EU, mind a tagállamok jogosultak kötelező jogi aktusok elfogadására, de a 
tagállamok csak akkor élhetnek e jogkörükkel, ha az Unió nem gyakorolta 
hatáskörét, vagy lemondott arról.97 
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Az Alkotmány meghatározza a rendőrségi együttműködés alapvető szabá-
lyait és alapvető rendelkezéseket tartalmaz az Europolra vonatkozóan is. Az 
Alkotmány szerint az Europol feladata, hogy támogassa a tagállamok rendőr-
ségei és bűnüldöző szolgálatai tevékenységét illetve kölcsönös együttműködé-
süket a két vagy több tagállamot érintő bűncselekmények, a terrorizmus és az 
uniós politikák alá tartozó közös érdekeket sértő bűnözési formák megelőzése 
és üldözése terén. Az Europol felépítését, működését, tevékenységi területét és 
feladatát európai törvény határozza meg. Az Europol tevékenysége feletti poli-
tikai kontrollt az Európai Parlament illetve a tagállami parlamentek gyakorol-
nak. Az ellenőrzésre vonatkozó eljárási szabályokat európai törvény határozza 
meg. Ha az Europol operatív cselekményeket végez, akkor ezt a cselekmény-
nyel érintett terület tagállamának hatóságaival kapcsolatot tartva és velük 
egyetértésben kell végrehajtani, azonban kényszerítő intézkedéseket csak a 
tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságai hajthatnak végre.98 

Az Alkotmány által tervezett változtatások összességében a közösségiesí-
tés irányába mutatnak99 a jelenlegi BRIE területén. Ezt támasztják alá a dön-
téshozatalban tervezett változtatások, a közösségi normaalkotás és jogközelí-
tés. Az Europol számára biztosított operatív jogosítványok feltehetően a 
hatékonyabb működés, együttműködés irányába történő elmozdulást jelente-
ne.100 Az átláthatóság követelménye, a demokratikus kontroll és az elszá-
molhatóság szempontjából is előrelépést jelent az Alkotmány. Jelentősen 
kiszélesíti az Európai Parlament jogosítványait és a nemzeti parlamentek 
szerepét is hangsúlyozza,101 továbbá a pillérrendszer megszüntetésével az 
Európai Közösségek Bíróságának megerősödik a hatásköre.102 

III. A Hágai Program 

Az Európai Tanács (EiT) az 1999. évi tamperei ülés és az annak nyomán 
elfogadott program után öt évvel 2004. november 4-5-i brüsszeli ülésén el-
fogadta a Hágai Programot, amely a szabadság, biztonság és jog térsége 
2005-2010. közötti feladatait rögzíti.103 A Hágai Program (Tampere Program 
II.)104 a tamperei program alapján folyamatban lévő intézkedésekre, cselek-
vési programokra épít, állást foglal az alapvető jogok tiszteletben tartása és 
védelme mellett, illetve a célkitűzések meghatároásakor az Alkotmány is 
iránymutatásul szolgált. 

A Bizottság az EiT felkérésére 2005. május 10-én cselekvési tervét nyúj-
tott be, melyben tíz prioritást határoz meg a 2005. és 2010. közötti időszak-
ra,105 2005. június 2-án a Tanács is elfogadta Hágai Program megvalósításá-
ról szóló cselekvési tervét.106 A Bizottság 2006. június 28-án elfogadta a 
Hágai Program végrehajtásának értékeléséről szóló első jelentését, amely 
négy közleményt tartalmaz. A közlemény célja a fejlődés értékelése és a 
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további fejlődést elősegítő módszerek kezdeményezése.107 A Bel- és Igaz-
ságügyi Tanács 2006. szeptember 20-22. között Tamperében informális ta-
lálkozót tartott. A konferencia célja az illegális bevándorlás, a terrorizmus, a 
határellenőrzés és a rendőrségi együttműködéssel kapcsolatos hatékonyabb 
döntéshozatal egyes kérdéseinek megtárgyalása volt, a Hágai Programhoz és 
a 2006. júniusi Bizottsági Közleményhez kapcsolódóan. Többek között 
egyetértés született a döntéshozatali eljárás megreformálásának és a bűnügyi 
együttműködés megerősítésének szükségességéről.108 

F. Konklúzió 

Az európai bűnügyi együttműködés előtt a jövőt illetően több út áll. A lehe-
tőségek közötti választás, a hatékonyság és sikeresség a tagállamok akaratá-
tól függ. Ahhoz hogy az EU a nemzetközi szervezett bűnözés elleni küzde-
lemben meghatározó és hatékony szerepet tudjon betölteni, a III. pillér kor-
mányközi jellegének figyelembe vétele mellett szükség lenne változtatások-
ra. A rendőrségi együttműködés területén a jövőben indokolt lenne az 
Europol számára operatív jogosítványok biztosítása, ez azonban további 
lépéseket tenne szükségessé. Módosítani kellene az EUSz-t, egyúttal az 
Europol Egyezményt is, amely a nyomozati és végrehajtási jogosítványok 
gyakorlására vonatkozó szabályokat is tartalmazná. Az igazságügyi együtt-
működés területén létre kellene hozni egy európai ügyészséget, amely vád-
hatóságként és az Europol felügyeleti szerveként funkcionálna. A büntető 
jogszabályok közelítése területén megoldást kell találni a demokrácia deficit 
problémájának mérséklésére. Indokolt lenne biztosítani az Európai Közössé-
gek Bíróságának joghatóságát, továbbá szükséges lenne az Európai Parla-
ment szerepének megerősítése is. 

Az EU oldaláról megfigyelhető gyakorlati törekvés az előbb vázolt irányba 
mutat. A Bizottság és a Parlament javaslatai az Europol jogosítványainak 
erősítését, a tevékenysége feletti kontroll hatékonyabbá tételét szorgalmaz-
zák. A Corpus Juris tervezete büntetőjogi és anyagi jogi minimumszabályo-
kat állapít meg és előrevetíti az Európai Ügyészség létrehozását is. Az Al-
kotmány is operatív jogosítványokkal kívánja ellátni az Europolt – az ellen-
őrzés párhuzamos fokozásával, és lehetőséget biztosít a Tanács számára, 
hogy az Eurojustból európai törvénnyel hozza létre Európai Ügyészséget, 
illetve a Tanács és a Parlament európai törvényeket és kerettörvényeket fo-
gad el a jelenlegi harmadik pillér területén is. Jelenleg nem állnak együtt 
azok a gazdasági, társadalmi és egyéb körülmények, amelyek az Alkotmány 
által elképzelt együttműködés elfogadásához szükséges politikai konszenzust 
megalapoznák, de ez nem jelenti, hogy a bűnügyi együttműködés szorosabb 
integrációja nem lehetséges, és egy későbbi időpontban ne kerüljön sor erre. 
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Springmann Eszter 
 

Mediáció a magyar büntetőeljárásban* 
 

„Hibáink mindig megbocsáthatók, 
ha megvan a kellő erőnk ahhoz, 

hogy beismerjük őket.” 
(La Rochefoucauld) 

 
A történelem korai szakaszában az emberek konfliktusaik megoldására 
orákulumokhoz, bölcsekhez fordultak. Míg kezdetben a bosszú korát élték, 
ezt később a megváltás kora követte. A büntetőjog területén a hagyományos 
alternatív szankciók mellett a 80-as, 90-es években egyre szélesebb körben 
terjedtek el a diverziós és jóvátételi megoldások, a diszkrecionális 
vádemelés. A közvetítői eljárás az előbbi jogintézményi csoport tagjaként 
jelent meg. Erdélyi Katalin szerint a mediáció „problémamegoldó, nem 
igazságszolgáltató eljárás”.1 A bűncselekmény sértettje és elkövetője között 
létrejövő önkéntes megállapodás, amelyben a tettes vállalja az általa okozott 
kár jóvátételét a sértett számára egy mindkettejük által elfogadott formában, 
cserébe pedig részben vagy egészben mentesül az adott társadalomban 
egyébként szokásos felelősségrevonás következményei alól.2 

A mediáció bevezetése lényeges változást jelent a büntetőeljárás területén. 
A joggal foglalkozók körében nagy port felkavaró kérdésről van szó: Vajon 
lemondhat-e az állam a büntető igény érvényesítéséről? Nem jelent-e 
kiküszöbölhetetlen törést jogállamunk építményén? Egyáltalán, az érintett 
felek, tágabb értelemben pedig a társadalom készen áll-e alkalmazására? 

Azonban ahhoz, hogy egyáltalán felvetődjön a közvetítői eljárás 
bevezetésének lehetősége, megfelelő fejlődésnek kellett végbemennie 
elméleti szinten is. Ezt mutatja défence sociale mozgalom, illetve a treatment 
ideológia, melyek a terhelt átnevelését, egyéniesített szankciók alkalmazását 
hangsúlyozták. Míg a viktimológia tudománya a sértett kiemelt szerepét 
kívánta hangsúlyozni. 

Persze arról sem szabad megfeledkezni, hogy hazánkban nem minden 
előzmény nélküli intézményről van szó, hiszen a kompozíció már első 
királyaink törvénykönyveiben is megjelent, valamint a Hármaskönyv is 
lehetővé tette a megegyezést. 

                                                 
* E tanulmány alapjául szolgáló dolgozat a XXVIII. Országos Tudományos 

Diákköri Konferencián „Büntető eljárásjog” szekcióban 3. helyezést ért el. 
Konzulens: Dr. Herke Csongor 
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A rendszerváltás óta él az az elképzelés, amely szerint a büntető 
igazságszolgáltatásnak is meg kellene teremteni az alternatív vitarendezési 
rendszerét, mégpedig a mediáció képében. 

A. Nemzetközi kitekintés 

I. Mediáció jogösszehasonlító megközelítésben 

A következő részben a hazai szabályozásnak hátteret adó külföldi jogi 
megoldásokat kívánjuk felvázolni. 

Kanadában3 az 1970-es években hozták létre a mediációs eljárást, amelyre 
a bűnösség megállapítása után kerül sor a büntetés kiszabásának elhalasztása 
mellett. A kisebb jelentőségű ügyekre specializálódott Közösségi Mediációs 
Szolgálat keretében egyes esetekben nem kerülhet sor közvetítésre (pl. 
fiatalkorú sértett, testi sértés, súlyos kár esetén). 

Az USA-ban4 a viták rendezésének két modellje alakult ki: míg a 
kiscsoportos modell magánelbeszélgetésre (azaz a felekkel való egyenkénti 
elbeszélgetésre) helyezi a hangsúlyt, addig a nagycsoportos modell 
összmegbeszélés-centrikus. Gyakorlati típusai között pedig 
megkülönböztethető a New York-i, mely az igazságszolgáltatás kiegészítő 
intézményeként van jelen, míg a San Francisco-i típus célja, hogy 
önkéntesek az állami szervektől függetlenül lássák el a közvetítői szerepkört. 

Nagy-Britanniában 1979-ben vezették be a mediációt. Országos 
szervezetet hoztak létre a fiatalkorú bűnözés visszaszorítására, Yot-csapatok 
felállításával, amelynek tagjai különböző hatósági személyek. A 
szigetországban lényeges résztvevője az eljárásnak a pártfogó szolgálat, 
valamint a Bűnmegelőzési Tanács. 

Franciaországban 1982-ben kezdett kiépülni a közvetítői eljárás 
intézményrendszere. 1986 óta az INAVEM koordinálja a 155 áldozatsegítő 
szervezetet. A mediáció 1993-ban vált törvényileg szabályozottá. Az 
államügyész itt kulcsszerepet tölt be az egész közvetítés folyamán, azonban 
az eljárásban mások részvételét is igénybe veszik (pl. Prado, AReSCJ és 
természetes személyek). 

Az Oikoten-program büntetőügyekben elsőként fiatalkorúakkal kezdett el 
foglalkozni 1987-ben, a felnőttekre csak 1994-ben terjesztették ki a törvényi 
szabályozást. A mediátor feladatát tanácsadó látja el. Itt a vagyoni kártérítés 
mellett/helyett a terhelt képzését lehet elrendelni, valamint helye lehet 
terápiának, közérdekű munkának is. 

Norvégiában 1981-ben jelent meg az első mediációs központ, fiatalkorúak 
számára. A közvetítés itt nem jelenti az igazságszolgáltatás részét, ezért is 
végzi azt egy autonóm szervezet, a mediátor szerepét pedig laikusok töltik 
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be. Bevezetésére egyfajta kísérleti program keretében került sor Lierben. 
1991-ben a mediációs eljárást törvénybe iktatták. 

Finnországban 1984-ben megjelenő mediációra csak a bírósági szak 
előtt van lehetőség, amelyet a hatóságok kezdeményeznek. Azonban a 
hagyományos büntetőeljárást csak a magánvádas ügyekben pótolja, míg más 
esetekben az ügyész dönt az ügy további sorsáról. 
A mediáció még az 1803-as büntetőjogi kódexre vezethető vissza 
Ausztriában, amely lehetővé tette a kár elkövető általi megtérítésének 
figyelembevételét. Elsőként a fiatalkorúak tekintetében került alkalmazásra a 
közvetítés, a mediátor szerepét pedig pártfogó felügyelőkre bízták. 

Németországban elsőként szintén a fiatalkorú terheltek esetében élt a 
mediáció alkalmazásának lehetősége. A mediációra súlyosabb 
bűncselekmények esetében is sor kerülhet, de ekkor az eljárás megszüntetése 
nem lehetséges. A kárhelyreállítás nem csupán pénzbeli jóvátétel, hanem 
munkavégzés keretében is lehetséges, amely utóbbi a sértett, valamint a 
Kiegyezési Alap részére is végezhető. Ekkor az alap fizeti meg a kártérítést, 
a terhelt pedig ennek fejében közhasznú munkát végez felé.  

II. Nemzetközi elvárások 

A mediáció megjelenése tekintetében nemzetközi szinten is nagy nyomás 
nehezedett a magyar jogalkotóra. Az ENSZ már 1985-ben megfogalmazott 
ajánlásában megfogalmazta a társadalmi részvétel kiszélesítésének 
szükségességét, amely olyan alternatívák megjelenéséhez vezethet, mint a 
közvetítés, döntőbíráskodás és békítő székek.5 Ezzel párhuzamosan már az 
Európa Tanács is foglalkozott a mediáció intézményével: 

- Európa Tanács 1985. júniusi ajánlása Az áldozat büntetőjogi és 
eljárásjogi helyzetéről. Eszerint lehetővé kell tenni a bíróságok 
számára, hogy elrendelhessék az áldozatnak a terhelt részéről 
nyújtandó kártérítését mindenekelőtt a fiatalkorúak elleni eljárásban. 
A közvetítés alapja a felek szabad és önkéntes akarata; 

- az Európa Tanács 1987-ben kiadott, „A büntetőeljárás 
egyszerűsítéséről” szóló 18. számú ajánlása szerint az államoknak 
elő kell segíteniük a terhelt és a sértett közötti megegyezést. Az 
eljárás kezdeményezésének joga az egyes hatóságokat illeti, 
eredménye pedig az elkövető mentesítése a büntető 
felelősségrevonás alól; 

- az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának (99) 19-es számú 
ajánlása kiemelte, hogy csak törvényi szabályozás mellett van 
alkalmazására lehetőség, a felek önkéntes hozzájárulásával, a 
büntetőeljárás bármely szakaszában. Alkalmazhatóságának és 
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eredményének megítélése a büntető hatóságok feladata, a 
mediátorral szemben pedig szakképzettség meglétét állítja 
követelményként. 

Mivel hazánk már az Európai Unió tagállama, nem hagyhatók figyelmen 
kívül az itt megfogalmazott elvárások sem. A bíróság már a Case 186/87 
(1989), Cowan v. Le Tresor Public ügyben követelményként fogalmazta meg 
a bűncselekmények áldozatainak magas szintű védelmét. Az Európai Unió 
Tanácsa 2001/220/IB számmal a sértett jogállásáról hozott kerethatározatot, 
ennek a céljának az elérése kötelező a tagállamok számára. A határozat 
megköveteli a sértettek magas szintű védelmét, kiemelve jogaikat. 
Ugyanakkor nem írja elő a sértettek számára az eljárásban szereplő felekével 
azonos bánásmódot. A joganyag szerint a tagállamoknak törekedniük kell a 
mediáció elősegítésére azon büntetőügyek esetén, amelyet arra alkalmasnak 
tartanak. Elvárásként fogalmazza meg, hogy a közvetítés útján elért 
megállapodást a büntetőeljárás folyamán figyelembe lehessen venni. Az 
Európai Unió ezen kerethatározatával azonban igyekezett szabad kezet adni 
az egyes tagállamok számára, így azok saját jogrendszerükhöz leginkább 
alkalmazkodó intézményt dolgozhatnak ki. Ugyanakkor kötelesek a 
határozattal összhangban álló végrehajtási szabályokat hatályba léptetni. 
Hazánkban a mediáció intézményének megjelenése legfőképp az Unió 
nyomásának köszönhető. Jogszabályaink pedig igyekeznek megfelelni a 
felsorakoztatott elvárásoknak, eleget téve az állam objektív felelősségének.6 

B. A mediáció mint hazai jogintézmény  

Jogrendszerünktől meglehetősen távol állt a mediáció intézménye, amelyhez 
a büntetőeljárásunkban érvényesülő officialitás elve, valamint az anyagi 
jogban uralkodó nullum crimen sine poena elv szolgáltat magyarázatot.  

A mediáció bevezethetőségét számos hasonló jellegű intézmény léte 
támasztja alá. Egy kis történeti visszatekintés keretében meg kell említeni a 
társadalmi bíróságok szervezetét, amelyek az 1950-es évek végétől 1975-ig 
működtek hazánkban. A Be. 225. §-a a vádemelés elhalasztása esetében az 
eljárás felfüggesztése mellett teszi lehetővé az okozott kár megtérítése, 
jóvátétel (a sértett vagy a köz javára), illetve egyéb előírt magatartási 
szabályok betartása mellett a büntetőeljárás befejezését büntetőjogi 
felelősség megállapítása nélkül. De a magánvádas ügyekben is az eljárás 
megszüntetéséhez vezet, ha a felek kibékülnek (Be. 504. § (1) bek. b) pont), 
és ennek eredményeként a sértett visszavonja a feljelentést. Ezen 
intézmények jogkövetkezményeit tekintve mutatnak párhuzamot a közvetítői 
eljárással, ahogy a tevékeny megbánás is (Btk. 342. §). 
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Hazánkban az áldozatvédelmi csomag keretében került szabályozásra az új 
resztoratív intézmény, a Bűnmegelőzési Stratégia azonban ismételten 
említést tesz róla, mely által kiemelést nyer az intézmény kettős célja: a 
sértett érdekeinek fokozott figyelembe vétele, illetve a speciálprevenció.  

A szabályozásnak két része van: egyrészt a Be-vel kapcsolatos szabályok, 
másrészt egy külön törvény7 rendelkezései. Ez egyfajta keverékét jelenti az 
egyes országok esetében érvényesülő megoldásoknak, hiszen míg az 
osztrákok, németek és norvégok esetében speciális jogszabály foglalkozik a 
mediáció intézményével, addig a finnek esetében a büntetőtörvény vagy a 
büntetőeljárási törvény ad jogi felhatalmazást.8 

A jogalkotó megfogalmazása szerint közvetítői eljárás jogpolitikai indoka 
a sértett érdekének elsődlegessége a jogrend megsértéséből eredő társadalmi 
károkkal szemben a törvényben meghatározott bűncselekmények esetén. 
Célja, hogy a bűncselekmény következményeinek jóvátételét, és ezzel a 
terhelt és a sértett közötti konfliktus rendezését, valamint a gyanúsított 
jövőbeni jogkövető magatartását elősegítse. A mediáció egyfajta elterelési 
eszközként jelent meg hazánkban (ahogy Kanadában is). 

I. A mediáció és az alapelvek 

Az intézmény alapelvekkel való összeegyeztethetősége tekintetében 
kétségek merülhetnek fel. Legfőképp a bírósági eljáráshoz való joggal 
kapcsolatban, amely azonban már elnevezésében is magában hordozza, hogy 
itt csupán jogról van szó, nem kötelezettségről. A mediáció esetében maga a 
jogosult – a terhelt – mond le a bírósági eljárásról, mégpedig önként, hiszen 
az a közvetítés alapvető feltételét jelenti. Így még csak nem is feltételezhető, 
hogy ezen alapelv sérülne. Mindezeken túlmenően ekkor nem történik meg a 
büntetőjogi felelősség kimondása, és az önként vállalt kártérítés nem is 
tekinthető igazán a megszokott értelemben vett büntetésnek. Amennyiben 
pedig mégis szükségessé válik a bűnösség kimondása, azt már a 
büntetőbíróság teszi meg. Ugyanakkor azt is meg kell említeni, hogy a 
tárgyalásmellőzéses eljárás esetében sem történik meg a bűnösség 
kimondása, az ítélkezés joga mégis a bíróság hatáskörében marad. Azonban 
ekkor éppen az az önkéntesség hiányzik, amely alapul szolgál azon 
feltételezésnek, amely szerint maga a terhelt mond le a bírósági eljárásról, 
ahogy az a mediáció esetében történik. 

A mediáció az opportunitás elvének betörését jelenti a büntető-
igazságszolgáltatásba (amint ezt már említettük). A büntető anyagi jogban 
érvényesülő legalitás elvének pajzsán üt rést egy kivétel felállításával ez az 
intézmény, mint büntethetőséget megszüntető ok, mivel ezen esetben a 
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célszerűség lényegesen előbbrevalóbb, mint a mindenáron való büntetőjogi 
igény az állam részéről. 

Ennek továbbhatásaként az officialitás elve (Be. 6. § (1) bek.) sem jut 
érvényre a büntetőeljárásban, míg a közvetítői eljárás le nem zárul. A 
törvényben meghatározott feltételei a büntető-igazságszolgáltatásnak 
fennforognak ugyan – hiszen éppen ezért kerülhet sor a mediációra –, a 
hatóságok mégsem nem tesznek eleget a Be-ben előírt kötelezettségüknek. 

Király Tibor9 az ártatlanság vélelmével  kapcsolatban jegyzi meg, hogy 
mivel a mediáció lefolytatásába mindkét fél beleegyezése szükséges, utóbb 
nem hivatkozhatnak az eljárással kapcsolatos sérelmükre. Ez nem azt jelenti, 
hogy a terheltet nem kezelik bűnösként10 büntetőjogi felelősségének 
megállapításáig, hiszen a közvetítői eljárásra éppen azért kerülhet sor, mivel 
megalapozottan feltehető a bűnössége. Azonban az eljárás elengedhetetlen 
feltétele az önkéntességen túl a terhelt beismerő vallomása, amely bár nem 
kezelhető megdönthetetlen bizonyítékként, mégis a mediációt elrendelő 
hatóságok mérlegelésével, valamint egyéb bizonyítékokkal együtt talán 
elegendő biztosítékul szolgálhat azon esetek ellen, amikor valamely személy 
ellen az általa el nem követett bűncselekmény miatt kerül sor eljárásra. 
Ennek érdekében az ügyész és a bíróság megfelelően mérlegeli az in 
personam nyomatékos gyanú fennálltát. Például a tárgyalásmellőzéses 
eljárás is erre az elgondolásra épül, bár ekkor a tényállás egyszerű 
megítélése is feltételként szerepel (Be. 544. § (1) bek. b) és c) pontok). 

II. A közvetítői eljárás szabályozása hazánkban 

1. A mediáció anyagi jogi vonatkozása  

A közvetítői eljárás mint vegyes intézmény került bevezetésre hazánkban. 
Ezáltal annak mind anyagi jogi, mind eljárásjogi vonatkozása kiemelt 
szerepet kap. A Btk.-ban tevékeny megbánás elnevezéssel került 
szabályozásra. A jogalkotó azonban mindenek felett azt hangsúlyozza, hogy 
a korábbi jogintézménnyel semmiféleképpen sem azonos.11 Mindezeket 
figyelembe véve véleményünk szerint nem tekinthető megfelelő 
megoldásnak az azonos megjelölés, amely esetleges zavarokat okozhat és 
leginkább a laikusok között keltheti azt a látszatot ez a jogi megoldás, hogy a 
kétfajta tevékeny megbánás egy és ugyanaz. Pedig éppen nekik kellene 
tisztában lenniük, mi is a közöttük fennálló különbség, hiszen az ő 
kezdeményezésüktől függ azok alkalmazása. 

A sikeres mediáció jogi következménye a bűncselekmény büntetési 
tételétől függően vagy egyfajta büntethetőséget megszüntető ok – 
amennyiben háromévi szabadságvesztésnél nem súlyosabban büntetendő 
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bűncselekményről van szó –, vagy a büntetés korlátlan enyhítésének 
lehetőségét vonja maga után (feltéve, hogy a deliktum legfeljebb ötévi 
szabadságvesztéssel büntetendő). Ettől merőben különbözik a kanadai 
megoldás, hiszen ott a bűnösség megállapítását követően, de még a büntetés 
kiszabását megelőzően kerülhet sor a mediációra, tehát ebben az esetben fel 
sem merülhet, hogy esetlegesen büntethetőséget megszüntető ok legyen a 
sikeres közvetítői eljárás eredménye. 

2. Milyen esetekben nyílik lehetőség a mediációra? 

A mediáció alkalmazási körének meghatározására többféle megoldási 
alternatíva állt a jogalkotó rendelkezésére. Míg Norvégiában, Ausztriában 
vagy Németországban a nevelésre nyitottabb társadalmi rétegek 
vonatkozásában van lehetőség igénybevételére, ezzel szemben hazánkban az 
elkövetői csoportok tekintetében nincs törvényi kötöttség. Bár itt is 
felvetődött az intézménynek egyfajta pilot projekt12 keretében való 
bevezetése. 

A bűncselekmények köre azonban a jogszabály által kötött, melyet a 
lefektetett kizáró okok tovább konkretizálják azon esetek körét, melyben 
alkalmazására egyáltalán lehetőség van. A Btk. illetve a Be. a személy elleni, 
közlekedési és vagyon elleni bűncselekmények esetén teszi lehetővé a 
mediációt, amennyiben az adott esetben a maximálisan kiszabható büntetés 
ötévi szabadságvesztés. Feltételként fogalmazódik meg, hogy „a 
bűncselekménnyel okozott kárt a sértettnek közvetítői eljárás keretében 
megtérítette vagy a bűncselekménye káros következményeit egyéb módon 
jóvátette” a terhelt. A „tevékeny megbánás” csak a közvetítői eljárással 
együtt érheti el a kívánt hatást. Ennek jogpolitikai indoka az esetleges 
visszaélések elleni garancia nyújtása. Remélhetőleg elegendő biztosítékul 
fog szolgálni az, hogy a mediáció során szükséges a sértett közreműködése, 
beleegyezése, befolyásolását pedig a mediátor tevékenysége akadályozhatja 
meg.  

A tevékeny megbánást kizáró okok az elkövető személye, illetve 
bűncselekmény jellege, kiemelkedő tárgyi súlya miatt adódhatnak (Btk. 36. 
§ (3) bekezdés). 
- A többszörös vagy különös visszaesés, mivel esetükben erősebbek azok 

a társadalmi és biopszichikai tényezők, amelyek a bűnözői életút 
kialakulásához vezettek.13 

- A bűncselekmény bűnszervezetben való elkövetése, amely a cselekmény 
jól megtervezett voltára, valamint az őt bűnözői életútra terelő 
környezetre utal, amely miatt nagy valószínűséggel az eljárást követően 
is fennforognak majd a deviáns viselkedést előidéző tényezők. 
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- Ha a bűncselekmény halált okoz. Ez olyan következménye a 
cselekménynek, amelynek nem elegendő kompenzációja a kártérítés. A 
sértett hiánya miatt pedig eleve nincs lehetőség a terhelt-áldozat 
kiegyezésre. 

- „A szándékos bűncselekmény a szabadságvesztés felfüggesztésének 
próbaideje alatt vagy a szándékos bűncselekmény elkövetése miatt 
végrehajtandó szabadságvesztésre ítélése után, a szabadságvesztés 
végrehajtásának befejezése előtt, illetőleg próbára bocsátás vagy 
vádemelés elhalasztásának tartama alatti elkövetése”. Ennek indoka az, 
hogy a terheltre még a klasszikus büntetőjogi szankciók sem 
gyakorolnak megfelelő visszatartó erőt, így ezt a hatást nehezen lehet 
elvárni egy „egyszerű” megállapodástól. 

Maga a közvetítői eljárásnak a fent említetteken túlmenő feltételei a Be. 
221/A. § (3) bekezdése szerint az alábbiak. 
- A gyanúsított beismerő vallomása a nyomozás során. Ez azzal 

magyarázható, hogy a terheltnek is bele kell egyeznie az eljárásba, 
önkéntességet kell tanúsítania, valamint elengedhetetlen a lehető 
legbiztosabb feltevés a bűncselekmény elkövetésére vonatkozóan. 

- Szükséges annak teljesülése is, hogy a terhelt vállalja és képes is legyen 
a sértett kárának megtérítésére vagy a bűncselekmény káros 
következményeinek más módon való jóvátételére, hiszen ennek 
hiányában nem lenne értelme magának a mediációnak. 

- Alapvető feltétel a terhelt és a sértett hozzájárulása az eljárás 
lefolytatásához, hiszen a közvetítés során ők egyenrangú felek, az 
mindkettőjük célját szolgálja. 

- A bűncselekmény jellegére, az elkövetés módjára és a gyanúsított 
személyére tekintettel a bírósági eljárás mellőzhető legyen, vagy 
megalapozottan feltehetőnek kell lennie annak, hogy a bíróság a 
tevékeny megbánást a büntetés kiszabása során értékelni fogja. Azok a 
szempontok, amelyeket figyelembe kell venni, a vádelhalasztás esetén is 
fennforognak, amely azon elképzelést támasztja alá, hogy az új 
rendelkezések a vádemelés elhalasztásának eseteit bővítik. A két 
vagylagos feltétel pedig szintén az intézmény lényegéből adódik, hiszen 
ezen következmények lehetséges volta nélkül nem lenne értelme a 
mediáció alkalmazásának.  

Indokolt lett volna a tényállás felderítettségének megfelelő fokát is a 
feltételek közé sorolni, hiszen a beismerő vallomás önmagában nem nyújthat 
megfelelő alapot az in personam nyomatékos gyanú fennálltának 
megállapítására. Előfordulhat, hogy egy ártatlan személy inkább vállalja a 
közvetítői eljárást és a kártérítést/jóvátételt beismeri az általa el nem követett 
cselekményt, csak hogy ne kelljen egy esetlegesen súlyosabb büntetést 
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elszenvednie. Bár a mediáció lehetőségére legkorábban az ügyészi szakban 
kerülhet sor, amikor már megfelelően alátámasztott történeti tényállást 
állapított meg a nyomozó hatóság, mégis szükséges lehet egy esetleges 
mérlegelés a bizonyítottság tekintetében is, amelynek kötelező előírása 
megfelelő garanciát jelenthet a terhelt számára. E tekintetben párhuzam 
állítható fel az egyes külön eljárásokkal, hiszen például tárgyalásmellőzéses 
eljárás esetében feltétel a tényállás egyszerűsége (Be. 544. § (1) bek. b) 
pont), a bíróság elé állítás esetében pedig mind az ügy egyszerű megítélése, 
mind a bizonyítékok rendelkezésre állása feltételként szerepel (Be. 517. § (1) 
bek. b) és c) pont).  

A mediáció alkalmazására az egész büntetőeljárás folyamán csakis egy 
alkalommal nyílik lehetőség. Ezzel megelőzhető az eljárás elhúzódása és az 
esetleges visszaélés is. 

3. A közvetítői eljárás elrendelése 

A közvetítői eljárás elrendelése tekintetében a norvég megoldás helyett – 
ahol a nyomozó hatóság hatáskörébe tartozik – hazánkban a francia 
megoldásnak megfelelően az ügyészség és bíróság jogosult, illetve köteles 
annak elrendelésére, akiknek szakértelme is alkalmasabbá teszi őket ezen 
szerepkör betöltésére. Mérlegelési lehetőségeik tekintetében azonban 
lényeges a különbség: míg a közvád képviselőjének a törvényi feltételek 
fennforgása esetében kötelező elrendelnie a mediációt, ezzel szemben a 
bíróság vonatkozásában már csak egyfajta lehetőségről beszél a jogszabály. 
Az ügyész vonatkozásában szubjektív mérlegelésre csupán az ad lehetőséget, 
hogy az ő megítélésétől függ, mikor forog fenn olyan eset, amikor „a 
bűncselekmény jellegére, az elkövetés módjára és a gyanúsított személyére 
tekintettel” az eljárás elrendelhető. Ez a fajta megoldás azért is helyeselhető, 
hiszen ha már egy ügy eljutott a bírósági szakig és az ügyész sem találta 
alkalmasnak a terhelt-sértett egyezséget a büntetőjogi célok elérésére, ne 
kelljen kötelezni a bíróságot ezen alternatív vitarendezési mód elrendelésére. 

A közvetítői eljárást elrendelő határozat, illetve végzés ellen a jogalkotó a 
jogorvoslat lehetőségét sem azonos módon biztosítja. Míg az ügyész 
határozata vonatkozásában külön jogorvoslati lehetőség nem áll fenn, mivel 
az a terhelt és sértett beleegyezésével folyik, ezzel szemben a bíróság 
végzése ellen az ügyészség külön fellebbezési lehetőséget kapott, mivel arra 
anélkül kerülhet sor, hogy elrendelésével egyetértene. 

Főszabályként a vádemelést megelőzően kerülhet sor ezen intézmény 
alkalmazására, melyet ekkor az ügyész rendel el. Ezt támasztja alá az is, 
hogy a jogszabály gyanúsítottként nevezi meg a terheltet. Az ügyésznek 
ahhoz, hogy megalapozottan kijelenthesse, hogy a közvetítés feltételei 
fennállnak, szükséges a gyanúsított és a sértett meghallgatása is (Be. 224. § 
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(4) bek.), hiszen amint már említettük, az ő önkéntes beleegyezésükhöz van 
kötve a mediáció, valamint a terhelt hajlandósága és lehetőségei – ami a 
kártérítést illeti – is ezáltal állapíthatóak meg. Ha pedig ez még mindig nem 
eredményezne megnyugtató eredményt, pártfogó felügyelői vélemény 
szerezhető be (Be. 114/A. § (1) bek.). Amennyiben az ügyész megállapítja a 
szükséges feltételek fennálltát, legfeljebb hat hónapra felfüggeszti az 
eljárást14 (Be. 221/A. § (3) bek.). Ez alatt az időtartam alatt van lehetőségük 
a feleknek a mediáció lefolytatására, a vállalt kötelezettség teljesítésére. A 
jóvátétel természete azonban esetenként lehetetlenné teheti a hat hónapon 
belüli teljesítést (pl. rendszeres támogatás nyújtása esetében), így ekkor 
elegendő a jóvátétel iránti elkötelezettség hiteles kinyilvánítása. 

4. A közvetítői eljárás lefolytatása15 

a) A közvetítő személye 

A mediáció lefolytatása tekintetében elengedhetetlen egy olyan semleges 
személy közreműködése, aki a terhelti és sértetti álláspontok egymáshoz 
közelítését segíti. Tehát „a konfliktushelyzetbe került személyek önkéntesen 
és a megoldás szándékával keresnek fel olyan közvetítőt, aki nem dönti el a 
dolgokat, de mégis segít a megoldás megtalálásában.”16 

Már többen foglalkoztak azzal a kérdéssel, hogy ki is lenne a megfelelő 
személy ezen feladatkör ellátására: az igazságszolgáltatáson kívül álló 
személy (mint Franciaországban)? Elegendő egy laikus személy 
közreműködése (San Francisco-i típus) vagy szükséges ahhoz némi 
szakértelem (mint Nyugat-Európában, illetve ahogy ezt az EU is 
megkívánná)? A jogalkotó végül erre a pártfogó felügyelőkben látta a 
megfelelő személyeket, akiknek a sokak által olyannyira vitatott 
részrehajlásukat összeférhetetlenségi szabályok17 lefektetésével kívánja 
biztosítani. A mediációnak az elrendeléséhez azonban esetlegesen 
szükségessé válhat szakvélemény kikérése, melyet kiadhat az a pártfogó 
felügyelő is, aki a közvetítői eljárást lefolytatja. 

b) A közvetítői eljárás menete 

Egyes államokban a terhelt és a sértett meghallgatásának két típusa alakult 
ki, hiszen a felek meghallgatására külön-külön, illetve egymás jelenlétében 
is sor kerülhet. Gyakori e típusok kombinált, egymást követő alkalmazása 
(pl. Kanadában). A közvetítő mérlegelésétől függ, melyiket választja. 
Amennyiben a felek egyenkénti meghallgatására kerül sor, az egyes 
nyilatkozatokat a mediátor közvetíti. De kik is lehetnek jelen a közvetítői 
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eljárás során? A két félnek lehetősége van jogi képviselő megnevezésére – a 
norvég megoldással szemben, ahol jogi szakember nem vehet részt a 
mediációban.18 A magyar jogalkotó ezáltal biztosítja, hogy jogaik a 
közvetítés során se csorbuljanak. A nyilvánosság elve azonban csak a felek 
által megnevezett személyek tekintetében érvényesül (7. § (2) és (3) bek.).  

A közvetítői eljárás nem lehet a klasszikus értelemben vett bizonyítási 
eljárás színtere. Csupán a terhelt és a sértett által előterjesztett bizonyítási 
eljárás folytatható le, mivel – a fentiek alapján – kívülálló személyek 
meghallgatására nincs lehetőség.  

Fontos megjegyezni, hogy amennyiben a felek az esetleges másodszori 
idézésre sem jelennek meg, nem mentik ki magukat, ezt a közvetítői 
eljáráshoz való hozzájárulásuk visszavonásaként kell tekinteni, azonban az 
igazolás lehetősége ekkor is fennáll számukra (10. §). Ezzel állítható 
párhuzamba a magánvádas eljárásra vonatkozó azon jogszabályi rendelkezés 
(Be. 502. § (2) bek.), amely szerint a sértett meg nem jelenése már első 
alkalommal quasi vádelejtésként értelmezendő, amennyiben megfelelő 
indokkal nem menti ki magát. Felvetődhet tehát a kérdés: vajon miért 
szigorúbbak az előírások a külön eljárások ezen két fajtájánál? Talán mert ott 
magát a bírósági eljárást késleltetik? De hát lényegében a mediáció 
késlekedése is ezzel a hatással jár! Valószínűbb, hogy a magánvád és 
pótmagánvád jogkövetkezményeinek szigorúbb volta vezethetett ehhez a 
megkülönböztetéshez, valamint ekkor a bíróság a büntetőjogi felelősséget 
minden esetben megállapíthatja, persze amennyiben azt megalapozottnak 
tartja. Az is szerepet játszik e vonatkozásban, hogy a közvetítői eljárás során 
nem kell újabb favor defensionis esetet felállítani, hiszen már maga a 
mediáció a feltételezett elkövető érdekét is szolgálja, így az eljárás teljes 
egészében a fentiek körét bővíti. 

c) Az egyezség 

A mediáció eredménye a sértett és a terhelt által egyaránt elfogadott 
egyezség, mely magában foglalja a kár megtérítésére vonatkozó 
kötelezettségvállalást. A sértett és a terhelt megegyezhet a kártérítés 
összegében, a végrehajtás módjában, időpontjában. A megegyezés 
végrehajtása pedig történhet több mozzanatban is (pl. több részletben téríti 
meg a kárt a terhelt), melynek teljesítéséig az ügyész elhalasztja a 
vádemelést. Hogy az utóbbi teljesítésére lehetőség nyíljon, az ügyész 
elhalaszthatja vádemelést. A megegyezés megkötésekor és aláírásakor a két 
fél kötelező jelenléte pedig megfelelő garanciát jelent arra, hogy az egyezség 
az ő akaratukat tükrözze, annak tartalmát elfogadták. A közvetítő pedig 
mindezt közokiratba foglalja.  
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A terhelt-sértett megegyezés azonban nem alkalmas joghatás kiváltására, 
mint ahogy azt az Európa Tanács 1999-es ajánlása megkívánná. A sértettnek 
tehát lehetősége van igénye egyéb úton való érvényesítésére, mely a terheltet 
bizonytalan helyzetbe hozza. Joggal vethető fel a kérdés: vajon miért nem 
elegendő rendkívüli jogorvoslatok biztosítása? 

Amennyiben a terhelt a vállalt kártérítést, illetve jóvátételt teljesítette, 
vagy azt megkezdte, a közvetítői eljárás sikeresen befejeződik. A mediáció 
sikertelen befejezését jelentik azok az esetek, amikor a felek bármelyike a 
közvetítő jelenlétében annak befejezését kéri, eljáráshoz való hozzájárulását 
visszavonja, valamint, ha – a közvetítői megbeszéléstől számított három 
hónap eredménytelenül telik le – az eljárás feltételei már nem állnak fenn 
(15. § (1) bek.). 

d) A terhelt – sértett megegyezés következménye 

Eljárásjogi következménye a sikeres közvetítői eljárásnak a magyar 
szabályozás szerint a büntetőeljárás megszüntetése vagy annak a büntetés 
kiszabásakor való figyelembevétele (pl. Németországban). 

Amennyiben az ügyész rendelte el a mediációt, az elkövetett 
bűncselekmény súlyától függően az alábbi jogkövetkezmények 
alkalmazására kerül sor (Be. 221/A. § (7) bek.). 

- Ha a deliktumhoz fűződő szankció legfeljebb háromévi 
szabadságvesztés, az ügyész az eljárást megszünteti, mivel ez 
büntethetőséget megszüntető okot jelent. Érthető, hogy az eljárás 
akadályaként megjelenő ezen új esetben csak az ügyész, illetve a 
bíróság jogosult megszüntetni a büntetőeljárást, hiszen ehhez 
megfelelő hatósági mérlegelésre van szükség. 

- Amennyiben az adott bűncselekményhez fűződő jogkövetkezmény 
három évnél hosszabb, de az öt évet meg nem haladó 
szabadságvesztés, az ügyész vádat emel, mivel ekkor enyhítő 
körülményként vehető figyelembe a büntetőeljárással párhuzamosan 
vagy már az eljárás felfüggesztésének tartama alatt teljesített 
kártérítés/jóvátétel. 

- Abban az esetben pedig, amikor „a megállapodás teljesítését a 
gyanúsított megkezdte, de a büntethetősége nem szűnt meg, az 
ügyész a három évet meg nem haladó szabadságvesztéssel 
büntetendő bűncselekmény miatt a vádemelést egy évtől két évig 
terjedő időre elhalasztja”. 
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Ha a bíróság rendelte el a közvetítői eljárás lefolytatását: 
- ha a bűncselekmény háromévi szabadságvesztésnél nem büntethető 

súlyosabban, az eljárást meg kell szüntetni ugyanazon okból, 
amelyet már az ügyész esetében említettünk (Btk. 36. § (1) bek.); 

- ha a kiszabandó szankció a 3 évet meghaladja, de még az ötévi 
szabadságvesztést nem lépi túl, a bíróság enyhítő körülményként 
veszi azt figyelembe (Btk. 36. § (2) bek.). 

Amennyiben a mediáció sikertelenül végződik, az ügy visszakerül a 
büntető-igazságszolgáltatás útjára. 

A következő ábra a mediáció büntetőeljárásban elfoglalt helyét mutatja.19 
 

 
 
III. A „tevékeny megbánás”  

A jóvátétel formáját tekintve a jogalkotó széles körű választási lehetőséget 
kínál a felek számára. Kötöttséget jogszerűség, arányosság és ésszerűség 
követelménye jelent. Mind vagyoni, mind nem vagyoni kártérítésre 
lehetőség van, szemben a Be.-vel, ahol kárként csupán a vagyoni kár fogható 
fel. A Btk.-ban vagyoni hátrány mind a vagyonban okozott kárt, mind az 
elmaradt vagyoni hasznot is magában foglalja. Mindeddig számos jóvátételi 
forma alkalmazására sor került: pl. közúti baleset okozása során összetört 
kerékpár árának kifizetése, könnyű testi sértést okozó terhelt 

Eljárás 
Megszün-

tetése 
(3 év) 
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gyógykezelésben való részesítése. Bár sokan szkeptikusan fogadták annak 
lehetőségét, hogy akár egy egyszerű bocsánatkérés is elegendő lehet a 
tevékeny megbánás gyakorlására, az eddigi tapasztalatok mégis azt mutatják, 
hogy a sértett számára igenis sokat jelent egy ilyenfajta gesztus.  

Felvethető annak lehetősége is, hogy a fizetendő kártérítés állam általi 
megelőlegezését követően azt a terhelt közmunka végzése által dolgozná le, 
mint ahogy ez Németországban is történik és amely megfelel az ENSZ 
elvárásainak is. Azonban hazánkban már maga a közmunka sem szívesen 
alkalmazott büntetési nem, mely esetlegesen bevezetése ellen hathat.  

Ezen túlmenően Franciaország és Belgium lehetőség kínál ingyenes 
képzésre is. Ez azonban könnyen elvezethet olyan következményekhez, mint 
például a svájci börtönturizmus, amikor a börtönbeli kedvező feltételek, 
munkalehetőségek és az előnyös fizetés kisebb súlyú bűncselekményekre 
indítják az embereket, akik kifejezetten ezen célból utaznak az alpesi 
országba. 

Mindezen megállapítások mellett vissza kell utalnom a belga jog által 
kínált lehetőségre is, amelynek értelmében a két fél terápia alkalmazásában 
is megállapodhat, amely szintén a reintegrációt segíti elő. Azonban kétséges, 
hogy ez alkalmazható-e hazánkban. Mindenesetre a sértett nem biztos, hogy 
kompenzálva érezné magát egy ilyen esetleges megoldás esetében. 

C. Befejező gondolatok 

A mediáció mellett számos érv hozható fel. A terhelt ezáltal ténylegesen is 
szembesülhet tettével, annak következményeivel, melyek segíthetik a 
speciálpreventív célok elérését. A sértett valódi lehetőséget kap kárainak 
megtérítésére, melyre ugyan a büntetőeljárás keretében is sor kerülhet, 
azonban az adhéziós eljárás esetében ez csupán másodlagos kérdést jelent, 
valamint a bíróság mozgástere is szűkebb, mint a mediáció esetében. Az ügy 
pedig nem válik puszta jogkérdéssé, azt maguk a közvetlenül érintett 
személyek irányítják, az ő tényleges akaratuk érvényesülhet általa. A 
törvényhozónak azonban meg kell akadályoznia az esetleges 
diszfunkcionális hatásokat, melyhez elengedhetetlen azon bűncselekmények 
körének megfelelő szűkítése, amelyek esetében alkalmazására lehetőség van. 
Ezt azzal támasztanánk alá, hogy például egy ittas vezetésnél nem is jöhet 
szóba a közvetítői eljárás, amennyiben az nem jár valamely kézzel fogható 
káros következménnyel, hiszen nincs áldozat, tehát nincs kivel megegyezni. 
A bírósági eljárásban pedig megállapításra kerül a büntetőjogi felelősség. 
Kissé visszásnak tűnik, hogy egy súlyosabb bűncselekménynél – 
amennyiben a törvényi feltételek fennállnak – lehetőség van az új intézmény 
alkalmazására, és ezáltal a büntetéskiszabás mellőzésére vagy enyhébb 
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büntetés kiszabására, amelyet az előbbi esetben csupán a sértett hiánya 
akadályoz. Tehát a bűncselekmények súlyának differenciált volta 
esetlegesen nem kap elegendő hangsúlyt ezekben az esetekben. Vagy akár 
vegyük a közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény azon esetét, amikor 
az a közlekedő jármű vezetője elleni erőszak vagy fenyegetés révén valósul 
meg. Ekkor ugyanis lehetséges a mediáció, azonban a terhelt-sértett által 
kötött megegyezésnél nem érvényesül a bűncselekmény speciális jellege. 
Hiszen ezen Btk.-beli tényállás lefektetésére nem azért került sor, hogy 
speciális védelmet nyújtsanak a járművezetőknek, hanem azért, hogy a 
közlekedés biztonságának a fenti cselekmény útján történő veszélyeztetését 
megakadályozzák. Ezt a körülményt azonban az egyezség során nagy 
valószínűséggel nem veszi figyelembe. 

Az eddigi eredmények azt mutatják, hogy a közvetítői eljárás beváltotta a 
hozzá fűzött reményeket. A társadalom nyitottnak látszik alkalmazására; az 
esetek mintegy 60%-ában alkalmazható és alkalmazzák is. 
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Szabó Dóra 
 

A fogvatartottak foglalkoztatásának szerepe* 
 
A rabok világát, a büntetés-végrehajtás szociális struktúráját számtalan kuta-
tás igyekezett már feltárni, de a büntetés végrehajtásának hatékonysága min-
dig is meghatározó kérdés marad mindaddig, míg büntetés-végrehajtásra 
szükség lesz. A büntetés-végrehajtás helyzete, anyagi-, technikai feltétel-
rendszerének módosulása, a fogvatartottak számának és foglalkoztatásának 
alakulása mindig is széleskörű társadalmi érdeklődést váltott ki. Témaválasz-
tásomnál ezért nagy szerepet játszott az, hogy napjainkban nagyon fontos 
kérdéssé vált a fogvatartottak foglalkoztatásának szerepe. Napjainkban már a 
börtönöknek olyan zsúfoltsággal kell számolniuk, amire korábban, a börtö-
nök építésénél nem is gondoltak. A zsúfoltság maga után vonja annak követ-
kezményét, hogy az intézetben fogvatartottakkal való rendszeres kapcsolat-
felvétel, nevelés egyre nehezebbé válik. E tanulmány megírásával azt kívá-
nom vizsgálni, hogy hazánkban milyen lehetőségei vannak az elítélteknek, 
milyen hasznos elfoglaltságokkal töltik idejüket a börtön falai között, meny-
nyire eredményesek a foglalkoztatásuk érdekében tett intézkedések, vagyis 
hazánkban mennyire hatékony az intézményrendszer. Az ország számos 
intézetében kialakult foglalkoztatási lehetőségeket próbáltam meg figyelem-
be venni, de kiemelten kezeltem a Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézetet, a Nagyfai Országos Büntetés- végrehajtási Intézetet, valamint a 
Budapesti Fegyház és Börtönben (BUFA Kft.) folyó foglalkoztatást. Kérdő-
ívek készítésével és azok feldolgozásával próbáltam képet kapni a hatékony-
ság alakulásáról.  

I. Külföldi kitekintés 

Az elítéltek foglalkoztatása kapcsán érvényesülő európai szabályok a hang-
súlyt a fogvatartottak felelősségérzetének fejlesztésén alapuló intézkedések 
és programok kidolgozására helyezik. A Polgári és Politikai Jogok Nemzet-
közi Egyezségokmánya 10. cikkének (3) bekezdése értelmében „a büntetés- 
végrehajtási rendszer az elítéltek olyan kezelését foglalja magában, amely-
nek főcélja megjavításuk és társadalmi beilleszkedésük”. Az Európa Tanács 
Ajánlás 71. pont (3) bekezdése kimondja „elegendő hasznos jellegű munka-
lehetőséget, vagy ha szükséges, egyéb átgondolt tevékenységet kell biztosí-
                                                 
* E tanulmány alapjául szolgáló dolgozat a XXVIII. Országos Tudományos Diákkö-

ri Konferencián „Büntető eljárásjog” szekcióban 2. helyezést ért el. Konzulens: 
Dr. Vókó György 
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tani, hogy egy szokványos munkanapnak megfelelő aktív foglalkoztatásban 
részesüljenek a fogvatartottak.” Fontos, hogy olyan munkafeltételeket te-
remtsenek, amelyek megközelítik a szabad társadalomban megszokottakat. 

Az ENSZ Ajánlás célszerűbbnek tartja, ha az intézeten belüli ipari vállal-
kozás irányítását nem a magánszerződő felek, hanem a börtönigazgatás látja 
el. Ezzel azt a célt szeretnék elérni, hogy ne zsákmányolják ki a 
fogvatartottak munkaerejét. Megfelelő bérezési rendszer felállítására töre-
kednek, vagyis a munkájuk igazságos elismerésére és arányos díjazásra. 
Ezzel ösztönöznék őket, hogy nagyobb felelősséget vállaljanak saját ügyei-
kért és ez személyes fejlődésükben is eredményre vezessen.1 Az ENSZ 
Ajánlás szerint „gondoskodni kell arról, hogy minden elítélt, aki hasznát 
láthatja, további nevelésben is részesüljön, ideértve a vallásos oktatást is 
azokban az államokban, amelyekben erre lehetőség van.” A szabadulás előtt 
fel kell készíteni őket, e célból különböző speciális tanfolyamokat kell indí-
tani. A társadalom kötelezettségei nem érnek véget a fogvatartott szabadulá-
sával, olyan állami és magánszervezeteket kell kiépíteni, akik biztosítják az 
utógondozást. Az Európai Börtönszabályok szerint „minden intézetben szé-
leskörű oktatási, képzési programokat kell szervezni, hogy minden 
fogvatartott számára lehetővé tegyük személyes igényeik és törekvéseik 
legalább részleges megvalósítását. Az ilyen programok célja, a sikeres társa-
dalmi visszailleszkedés esélyeinek, az elítéltek erkölcsi tartásának, attitűdje-
inek és önbecsülésének javítása legyen”. 

II. Az elítéltek nevelése 

1. A nevelés szerepe a büntetés-végrehajtásban 

Az elítéltek a szabadságvesztés büntetés letöltését megkezdve belekerülnek 
egy olyan intézményi légkörbe, ahol már nem használhatják ki a szabad élet 
adta lehetőségeket. A négy fal közé bezárva ún. tétlenségi állapotba kerül-
nek. A tétlenségre kényszerítő semmittevés agressziót, deprimáltságot és 
nyugtalanságot válhat ki belőlük. Ahhoz hogy az ilyen légkörbe bekerült 
elítélt fenntarthassa, fejleszthesse önbecsülését, felelősségérzetét, illetve, 
hogy kialakuljon benne a társadalmi hasznosság tudata, szükség van a neve-
lésre, mint személyiségformáló eszközre. A nevelés konkrét és komplex 
tevékenység, pedagógiai eszközök láncolata, amelyek alkalmazásának ered-
ményeként a fogvatartottak viselkedése jelentősen befolyásolható.2 A neve-
lés a büntetés-végrehajtási célok elérésének egyik fontos, de nem kizáróla-
gos eszköze. A nevelést végző nevelők feladata az egyén problémáinak lehe-
tőség szerinti megoldása és segítése. E célok elérése érdekében különböző 
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eszközöket lehet és kell felhasználni; így gyógyító, erkölcsi és szellemi esz-
közöket, valamint a rendszeres foglalkoztatást. 

Az 1979. évi 11. sz. tvr. (a továbbiakban: Bv. Kódex) a 19. §-ában a bünte-
tés-végrehajtás feladatává tette, hogy „az elítélt a szabadulás után a társada-
lomba beilleszkedjék, és tartózkodjék újabb bűncselekmény elkövetésétől”. 
Ennek elérését a jogalkotó joghátránnyal és neveléssel kívánta elősegíteni.3 
Tehát az alapvető cél az első pillanattól kezdve a szabadulásra történő felké-
szítés. A szabadságvesztés büntetését töltő személy tekintetében a nevelésé-
hez tartozik a megismerése, a képzése, a szakképzése, az önképzésének tá-
mogatása, a szabadidős programjának biztosítása, rehabilitációs programok 
szervezése, családi és társadalmi kapcsolatok támogatása, jutalmazása, fe-
gyelmezése és munkáltatása is.4 

2. Nevelés a bv. intézetben 

A bv. nevelés tudatos, tervszerű tevékenység, amely helyes irányba alakítja 
az elítéltek személyiségének antiszociális vonásait, személyiségük erkölcsi 
szilárdítására törekszik. Seneca szerint „a nevelés és a fegyelem alapozzák 
meg az erkölcsöt, és ki-ki oly mértékben lesz bölcs, amennyit tanul.”5 Tehát 
a nevelés feladata az, hogy a hibás értékrendet felszámolja és helyébe az 
elítéltben a társadalmi követelményeket támogató indítékrendszert alakítson 
ki. A fogvatartottak elszigetelten, kisebb csoportokban, személyi önállósá-
gukban korlátozva élnek a börtönben, ez idő alatt olyan hatások érik őket, 
amelyek a nevelés eredményessége szempontjából lehetnek kedvezőek, kö-
zömbösek és károsak. A negatív hatások, az elzártság és a frusztráció rombo-
ló hatása is igazolja, hogy a börtönkörnyezet nem tekinthető ideális terepnek 
a nevelés szempontjából. A fogvatartottak eltérő módon reagálnak az őket 
érő hatásokra. Vannak, akik alkalmazkodási zavarokkal küzdenek, egyeseket 
nem lehet a szokványos nevelési módszerekkel tartósan kezelni. Magas az 
ön- és közveszélyes magatartást tanúsító egyének száma, akiknél a börtönár-
talmak súlyos személyiségkárosodást eredményeztek. 

A nevelési eljárások három területre koncentrálódnak: az elítéltek életvi-
szonyainak és a felfogásának alakítására, valamint a cselekedeteik szabályo-
zására. Az elítéltekkel való foglalkozások során arra kell törekedni, hogy 
változzon meg az értékrendszerük, bővüljenek ismereteik és erősödjön ben-
nük a társadalmi reintegrációra való törekvés.6 Hiszen általában jellemző, 
hogy egy bűncselekmény elkövetését követően a fogvatartott családi és bará-
ti kapcsolatai meglazulnak, szétesnek, a munkavállalási lehetőségeik beszű-
külnek. A börtönben töltött idő is sokat változtat az ember személyiségén, a 
bezártság, a zsúfoltság, a szabadságtól való megfosztottság mélységes válto-
zásokat okoz, amely megnehezíti az új életkezdés feltételeit. 
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III. Az elítéltek foglalkoztatása 

Az elítéltek személyisége alakításának kiemelt területe a célszerű foglalkoz-
tatás és a rendelkezésre álló idő hasznos megszervezése. Igyekezni kell 
olyan lehetőségeket teremteni – az elítéltek szellemi és fizikai erejének fenn-
tartásával, az alapműveltség megszerzésével – hogy a szabadulásuk után 
minél nagyobb esélyük legyen munkát, lakhatást találni és társadalmi kap-
csolatokat kiépíteni. A Bv. Kódex előírja, hogy a bv. szervezet biztosítja a 
foglalkoztatás keretein belül az alapfokú iskolai oktatást, a szakirányú kép-
zést, a munkáltatást, a terápiás foglalkozást, a művelődési, a sport, továbbá a 
személyiségfejlesztő és gyógyító rehabilitációs programokon való részvétel 
lehetőségét. 

A fogvatartottak foglalkoztatásáról a 2001-2005 évig tartó időszakra ké-
szült kimutatás7 szerint az összes bv. intézetben átlagosan mintegy 16500 
fogvatartott tartózkodott, akik közül kb. 8000-en foglalkoztatva voltak. A 
gazdasági társaságoknál foglalkoztatottak száma az öt év alatt 4500 és 5000 
fő között mozgott. A költségvetésben foglalkoztatottak száma közel 3000 fő, 
ebből az intézet fenntartását közel 2200 fő látja el, a terápiás foglalkoztatá-
son 150-180 fő vesz részt. A kimutatás keretében vizsgálták azt is, hogy 
mennyi fogvatartott vesz részt az oktatásban. Évente a számuk 2200 és 2600 
között mozgott, ebből a szakképzésen részt vevők száma nagy szórást (1800 
fő és 690 fő között) mutatott. Az összes munkáltatás tekintetében a 
fogvatartottak 43-47%-a, az összes foglalkoztatás tekintetében 58-61 %-a 
vesz részt, az elítéltek tekintetében az előbbi esetben 58-62%, az utóbbi te-
kintetében 78-83% figyelhető meg. 

Kimutatás a fogvatartottak foglalkoztatásáról országos viszony-
latban 

 2001 2002 2003 2004 2005 
összes munkáltatás/ 
fogvatartottak száma 43% 45% 47% 45% 44% 

összes foglalkoztatás/ 
fogvatartottak száma 58% 58% 60% 61% 58% 

összes munkáltatás/ 
elitéltek száma 58% 61% 62% 62% 60% 

összes foglalkoztatás/ 
elitéltek száma 79% 78% 79% 83% 79% 

 

1. ábra Kimutatás a fogvatartottak foglalkoztatásáról országos viszonylatban8 

A foglalkoztatási lehetőségek egy-egy fogvatartott esetében és a teljes lét-
számra vetítve eltérőek és differenciáltak. A fogvatartottak napi elfoglaltsá-
gainak legjelentősebb részét a munkáltatás jelenti, amely a felnőtt elítéltek 
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esetében 50-60%-ukat, az előzetesen letartóztatottak esetében csupán 3-5%-
ukat érinti. A többi programlehetőség vagy csak kevés fogvatartottat vonz, 
vagy több fogvatartottat ugyan, de kevés óraszámban. Iskolai oktatásban a 
felnőtt férfi elítéltek 5,35%-a, a szakképzésben 3,7%-a, a személyiségfej-
lesztő programokon 1,8%-a vesz részt. Megfigyelhető azonban az is, hogy a 
csoportos foglalkozásokon, a művelődési, szabadidős és sport programokon 
jóval többen vesznek részt, de a rendszeres napi elfoglaltság szempontjából 
elenyésző időtartamban.  

Az elítéltek foglalkoztatásának két jelentősebb területe a munkáltatás és az 
iskolarendszerű oktatás. A bűnelkövetők többségére jellemző, hogy iskolai 
végzettségük, valamint előképzettségük alacsonyabb a társadalmi átlagnál. 
Az intézetekben arra törekednek, hogy ez a nagyfokú lemaradás csökkenjen, 
a hiányosságokat pótolják, valamint arra ösztönzik az elítélteket, hogy ta-
nulmányokat folytassanak. 

1. Az elítéltek oktatása 

a) Oktatási-képzési rendszer a büntetés-végrehajtásban 

A Magyar Köztársaság Alkotmánya (70/F. §) biztosítja az emberek számára 
a művelődéshez való jogot. Mint köztudomású, az elítéltek állampolgári 
jogai a fogvatartás alatt módosulnak, így a tanuláshoz való joguk a szabad-
ságvesztés végrehajtásának ideje alatt korlátozott. Az Európai Tanács Mi-
niszteri Bizottsága RI 89. számú ajánlásában megfogalmazta, hogy az elítél-
tek művelődéshez, tanuláshoz való joga csorbíthatatlan. Az Alkotmány biz-
tosítja ezt a jogot és nincs olyan törvényi rendelkezés, amely ezen alkotmá-
nyos alapjog korlátját képezné. Tehát minden intézetnek biztosítania kell e 
jog érvényesítésének lehetőségét az elítéltek számára, még ha az költségigé-
nyes is. 

A Bv. Kódex 36. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az elítélt jogosult 
általános iskolai, indokolt esetben középfokú, valamint felsőfokú tanulmá-
nyok folytatására, a vizsgákra való felkészüléshez a jogszabályban meghatá-
rozott tanulmányi és vizsgaszabadságra.9 Tehát az iskolarendszerű oktatást 
és a szakképzést a jogszabályoknak megfelelően kell megszervezni. Ha a 
lehetőségek adottak, lehetővé kell tenni az egyházi és az alapítványi iskolák 
működését is az intézetben. 

Az általános iskolai oktatásra az intézet falain belül kerül sor, azonban már 
az ún. externátusi rendszer bevezetésének köszönhetően lehetőség nyílik az 
elítélt számára arra, hogy a parancsnok engedélyével az intézet falain kívül 
is folytathasson tanulmányokat, illetve vizsgákat tehessen.10 Ez utóbbi eset-
ben a külső munkavégzésre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkal-
mazni. Amennyiben az intézet nem tudja biztosítani az elítéltek számára az 
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iskolai oktatásban való észvételt, akkor az elítélt kérelmére, az erre kijelölt 
másik intézetbe szállítja. Az alapfokú oktatásban részt vevők tanszereit, tan-
könyveit és az oktatás egyéb költségeit a bv. szerv biztosítja.11 Ha a hagyo-
mányos oktatás akadályokba ütközik, vagy a büntetés-végrehajtás szempont-
jából a fogvatartott képzésben való részvétele előnytelen, illetve a 
fogvatartott felsőfokú tanulmányokat folytat, magántanulóként is részt vehet 
az oktatásban. Pozitívumot jelent a fogvatartottak számára, illetve a társada-
lomba való beilleszkedésüket segíti az a tény is, hogy az oktatás során meg-
szerzett bizonyítványt az oktatási intézmény a bv. intézetre utalás nélkül adja 
ki. 

Az oktatásban résztvevő elítéltek számára a jogszabály kedvezményeket is 
nyújt. Amennyiben a munkavégzés helyett az elítélt tanulmányokat folytat, 
ez idő alatt a jogszabályban meghatározott mértékű pénzbeli térítésre jogo-
sult. Az alapmunkadíj egyharmadának megfelelő pénzbeli térítés illeti meg 
azt a fogvatartottat, aki alapfokú oktatásban, szakképzésben vagy tovább-
képzésben vesz részt. A törvény előírja, hogy a tanulmányok után járó térí-
tésből hozzájárulás nem vonható le. A kedvezmények közé sorolható, hogy a 
vizsgákra felkészüléshez évente legalább öt napra fel kell menteni a munka-
végzés alól, emellett az oktatási napon egy óra munkaidő-kedvezmény jár 
számára. A motiváció erősítését szolgálja ez a sajátos ösztöndíjrendszer. A 
csökkenő munkáltatás miatt az elítéltek között előfordul, hogy a meglévő 
iskolai végzettségüket eltitkolva, alacsonyabb osztályokba beiskolázásukat 
kérik, így kívánnak anyagi juttatáshoz jutni; a kieső munkadíjat a tanulmá-
nyok után járó pénzbeli térítésből próbálják pótolni. 

Az évek során az általános iskolai oktatásban résztvevők száma csökkent. 
Az intézet ugyanis nem kényszerítheti a fogvatartottakat a tanulásra, csak 
ösztönzési és támogatási formákat dolgozhat ki. Egy felmérés alapján megál-
lapítható, hogy az általános iskolai oktatást ma már 12 bv. intézetben szer-
veznek, amelyben 2005-ben a felnőtt férfi elítéltek közül 652 fő, a felnőtt női 
elítéltek közül 86 fő, a fiatalkorú férfi elítéltek közül pedig 98 fő vett részt. 
A napi oktatási idő 2 óra, heti 5 tanítási nap keretében. A bv. intézetek több 
elítélt számára is biztosítani tudnák az általános iskolai oktatásban való rész-
vételt, de az elítéltek nagy része nem igényli az oktatást, illetve nem elegen-
dő a büntetési idő hossza, esetleg a beiratkozás idején még nem töltötték a 
büntetésüket. 

Középiskolai oktatásra 9 bv. intézetben van lehetőség, ebben közel 396 fő 
vett részt. A Pálhalmai Országos Bv. Intézet két tanuló csoportot, a Sopron-
kőhidai Fegyház és Börtön 4 osztályt indított az előző évben. A felsőfokú 
oktatásban sokkal kevesebben vesznek részt, mindössze 4 fő.12 
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b) Szakmai képzés, szakirányú képzés a szabadságvesztés ideje alatt 

Az elítéltet a büntetésének tartamához képest betanított munkás, illetve 
szakmunkás képzésben kell részesíteni.13 Az elítéltek nagy hányadának nin-
csen munkavállalási lehetőségeket megkönnyítő szakmai képzettsége. Az 
elítélt szakképzésbe, illetve továbbképzésre kérelem alapján vonható be, 
amit a befogadási bizottság bírál el. Ha az elítélt önhibájából nem vesz részt 
a képzésen, a felmerült költségek teljes vagy részleges megtérítésére köte-
lezhető. A nevelők ezzel is motiválhatják őket, hogy ne adják fel a cél előtt. 
Ezekről a tényekről a jelentkezés előtt tájékoztatni kell. 

A bv. intézetekben a költségvetési területen és a gazdasági társaságoknál 
főként a rövid tartamú, belső szükségletű, valamint ún. munkaerőpiaci kép-
zés folyik. Amennyiben iskolarendszerű szakmai képzéseket indítanának, az 
elítélteknek csupán szűk köre lenne bevonható, mert ezek a képzések több 
éves felkészítést igényelnek és elmélyültebb szakmai gyakorlat elsajátítását 
tennék szükségessé. Holott szerintem ez nagy lehetőséget jelentene a 
fogvatartottak számára, könnyebben juthatnának ilyen szakképesítéssel 
munkához a szabad életben. Fontos a gazdasági társaságok szerepe szakmai 
képzések terén, hiszen szakmailag felkészült munkatársakkal és felszerelt 
tanműhelyekkel rendelkeznek.14 

Nagy gondot jelent napjainkban, hogy a munkaadók többsége nem szeret 
olyan embereket dolgoztatni, akiknek meggyűlt már a bajuk az igazságszol-
gáltatással. Fontos előrelépést jelentene olyan intézmények létrehozása, ame-
lyek foglalkoztatnák a szabadult embereket. 
Szakirányú képzést többféle szakmában összesen 14 bv. intézetben szervez-
tek, például a váci intézetben épületburkoló, a márianosztrai intézetben szo-
bafestő és mázoló szakmában indítottak képzést.  

2. Kiemelten fontos foglalkoztatási lehetőségek 

a) Személyiségfejlesztő, gyógyító és rehabilitációs programok 

A Bv. Kódex 31. § (2) bekezdése szerint gondot kell fordítani a személyi-
ségzavarban szenvedő elítéltek gyógyítására, sajátos nevelésére és oktatásá-
ra. Az intézet szempontjából pozitívumként értékelhető az a jelenség, hogy 
az ilyen programokon való részvételt nem teszi kötelezővé, hanem kérelem-
hez kötöttként szabályozza annak lehetőségét. A program keretében intéze-
ten kívüli személyek segítségét lehet igénybe venni, de a költségek a kérel-
mezőt terhelik.15 Az önként jelentkezők részére a kábítószer-fogyasztás és 
terjesztés megelőzésére prevenciós részleg létesíthető. Ilyen programokat 17 
bv. intézetben szerveztek az elmúlt évben. A nevelők által tartott csoportos 
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foglalkozásokat a törvény nem teszi kötelezővé, de a nevelők általában élnek 
ezzel a lehetőséggel.16 

Az elítéltek szociális nevelésének, gondozásának részét képezi a szemé-
lyes kapcsolatrendszer fenntartásának támogatása. Elsődleges cél a már meg-
lévő családi kapcsolatok fenntartása, rendezése, ezen túlmenőleg a jövőbeni 
életút, az életvezetés rendezése, az elítélt letelepedésének, lakáshoz és mun-
kához jutásának támogatása. Az intézet csak olyan nem kívánatos kapcsola-
tokat nem engedélyez, amelyek károsan befolyásolhatják az elítélteket. A bv. 
intézet másik fontos feladata, hogy az elítélt az utógondozókkal és pártfogó 
felügyelőkkel, társadalmi vagy karitatív szervezetek képviselőivel való kap-
csolatfelvétele akadálymentesen menjen végbe. 

b) Művelődési, szabadidős és sportprogramok 

Az oktatáson való részvétel mellett a bv. intézetek egyéb lehetőségeket is 
biztosítanak a fogvatartottak részére. A jogszabályi rendelkezés17 alapján az 
elítélt jogosult a bv. intézet művelődési és sportolási lehetőségeinek igény-
bevételére. A 40. § (2) bekezdése alapján a szabadidő hasznos felhasználása 
érdekében lehetőséget kell biztosítani az elítéltek művelődésére és sportolá-
sára. Az e programokon való részvételt foglalkoztatás keretében kell biztosí-
tani az intézetnek.18 Az Alkotmány szerint a lehető legmagasabb szintű testi 
és lelki egészséghez való jog szintén alapjog, amelynek gyakorlását az inté-
zet a rendszeres testedzés jogán keresztül biztosítja. 

Az intézet vagy öntevékeny szervezetek műkedvelő csoportokat és szakkö-
röket szervezhetnek. A művelődési és szabadidős programok keretében 
rendszeres és ad hoc jellegű programok megszervezésére is sor kerülhet.  

A szabadidős és sportprogramok szervezésében a személyi állomány erre a 
feladatra kijelölt tagjai (a kultúrnevelők), a nevelők és az öntevékeny szerve-
zetek tisztségviselőjeként tevékenykedő fogvatartottak (a kultúrfelelősök) is 
részt vesznek. A foglalkozások lebonyolításában segédkeznek a 
kultúrnevelők, a szakkörvezetők, az ügyeletes nevelők és az intézet börtön-
lelkészei is. 

A szakkörök csak az intézet parancsnok jóváhagyásával és csak szervezett 
keretek között, szabályozott formában működhetnek. A programokról havi 
és heti, egyes intézetekben éves programtervet is készítenek, az időpontok 
napi lebontásban szerepelnek. Az állami és egyházi ünnepek lebonyolítási 
rendjéről külön terv készül. A terveket az intézet hagyományait, lehetőségeit 
és a fogvatartottak javaslatai, igényei alapján állítják össze, majd mindenki 
által hozzáférhető helyen kifüggesztik, amelyik intézetben pedig rendelke-
zésre áll zártláncú videó hálózat, ott a képújság oldalán is megjelenítik. 

A büntetés- végrehajtás egyik célja, hogy önellátásra készítse fel a bünte-
tésüket töltő személyeket, ennek érdekében szélesítse az önálló döntési hely-
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zetek és a fokozottabb felelősségvállalás lehetőségeit, hogy ezekkel ne csak 
a szabadulást követően találkozzanak szembe. A felkészítés egyik módszere, 
hogy az elítéltek a szabadidős, a sport, a kulturális és a közművelődési prog-
ramok szervezésére öntevékeny szervezeteket hozhatnak létre. 

Az intézetek a hétfőtől péntekig terjedő időben szakköröket, kiscsoportos 
foglalkozásokat szerveznek. Hétvégi programok közé tartoznak az intézeti 
sportbajnokságok, vetélkedők, műsoros előadások, emellett az állami és 
egyházi ünnepekről minden alkalommal megemlékeznek. A foglalkozások 
leggyakoribb formái a sakk, olvasó, rajz, barkács és zene szakkörök. Az 
elítéltek a foglalkozásokon elmélyített tudásukat a szervezett vetélkedőkön 
és sport versenyeken mérhetik le. Több intézetben működnek zenekarok, 
énekkarok és színjátszó körök, amelyek műsoraikkal fellépnek az intézetük-
ben a fogvatartottak előtt, illetve más intézetben is (pl. a tököli roma zene-
kar). Hagyományosak az intézeti sport versenyek, bajnokságok, sőt intézetek 
közti mérkőzésekre is sor kerülhet, bár ez ritkábban fordul elő.19 

3. A munkáltatás 

a) Az elítélt munkáltatásának szerepe, rendszere 

Az Alkotmány mindenki számára biztosítja a munkához, a munka szabad 
megválasztásához való jogot, ami azt jelenti, hogy mindenki jogosult képes-
ségének és képzettségének megfelelő munkakört betölteni. A munkához való 
jog alapjog, így tartalmának meghatározása és garanciáinak megállapítására 
csak törvényben kerülhet sor. Ismert az is, hogy az alapvető jogok lényeges 
tartalma nem korlátozható. A munkához való jog tekintetében a korlátot az a 
körülmény képezi, hogy a büntetés-végrehajtás nem garantálhatja minden 
elítélt számára a folyamatos munkavégzést. Ezért mondja ki a jogszabály, 
hogy az elítélt munkához való joga átmenetileg, a munkába állítását akadá-
lyozó ok fennállásáig szünetel.20 

Az elítéltek munkáltatása foglalkoztatásuk egyik leggyakoribb és a hazai 
büntetés-végrehajtási rendszerünk egyik kiemelten fontos formája, amelynek 
keretében az elítélt díjazás ellenében munkát végez. A törvény azonban ki-
mondja, hogy nem minősül munkáltatásnak az elítéltnek az intézet tisztántar-
tásában és ellátásában való díjazás nélküli, kötelező részvétele.21 A munka 
rendszerességre, normakövetésre, kultúrára szoktat és a szocializációs hátrá-
nyok csökkentésére alkalmas, ami az elítéltek tekintetében elengedhetetlen. 
A munkavégzésnek számos pozitív hatása valósulhat meg; csökkenti a bör-
tönkárosító hatásokat, gátolja a testi- lelki kondíció hanyatlását, a munka-
végzésből eredő sikerélmények fokozzák az önbizalmat és az anyagi elisme-
rések növelik a pénztartalékot. A legfontosabb hatása pedig az, hogy megte-
remtheti létbiztonságot kínáló rendezettebb életmód előfeltételeit. Ezért a 
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többi foglakoztatási tevékenységhez hasonlóan kiemelkedő a munkáltatás 
jelentősége. 

A fogvatartottak munkáltatása jelentős költségnövelő tényező, hiszen a 
fogvatartottak többsége alacsony iskolai végzettséggel, illetve 
szakképzetlenségüből származó gyengébb teljesítőképességgel rendelkez-
nek. Mindemellett növeli a költségeket a munkahelyek őrzése, felügyelete és 
az ott működtetett biztonsági rendszer is. Az elítéltek munkáltatása a szabad-
ságvesztés végrehajtásának fontos része. Célja, hogy lehetőséget adjon a 
szakmai gyakorlottság megszerzésére, fejlesztésére, és ezáltal megkönnyítse, 
hogy az elítélt szabadulása után a társadalomba beilleszkedjék.22 

A szabadságvesztés büntetését töltő személyek munkavégzése a világ leg-
több államában kötelező. Ez a foglalkoztatási kötelezettség a szabadságvesz-
tés büntetés ideje alatt folyamatosan fennáll. A munka azonban nem lehet 
büntető- vagy kényszermunka jellegű.  

Az intézetben folyó munkát hasonlóképpen kell megszervezni és lefolytat-
ni, mint amilyennel a fogvatartott a társadalomban is szembesülni fog, va-
gyis fel kell készíteni őt a rendes munka életfeltételeire. Az ENSZ minimum 
szabályok szerint „elegendő és hasznos munkát kell biztosítani ahhoz, hogy 
az elítélteket teljes munkanapon át foglalkoztatni lehessen”.23 

A munkáltatás reszocializációs tartalma szerint a fogvatartott munkáltatása 
sem súlyában, sem természetében nem hordozhatja a társadalmi rosszállás 
jegyeit. Az értelmetlen és haszontalan munkától nem várhatjuk, hogy előse-
gítse a társadalomba való integrációt. A Bv. Kódex által is meghatározott 
követelmény, hogy az elítéltet a bv. intézet adottságainak megfelelően kell 
társadalmilag hasznos munkával foglalkoztatni. 

Az elítélt köteles a kijelölt munkát szakismereteinek és képességeinek 
megfelelően, fegyelmezetten elvégezni, a munkavédelemmel és a környezet-
védelemmel kapcsolatos előírásokat megtartani, továbbá az elítélt jogosult 
társadalmilag hasznos munka végzésére, a munka mennyiségének és minő-
ségének megfelelő jövedelemre, munkavédelemre.24 

b) A fogvatartottak munkáltatásának jogszabályi és közgazdasági buktatói 

A fennálló helyzetet követően térjünk ki a munkáltatás alakulására a gyakor-
latban. Az elítélt a büntetés végrehajtása alatt nem munkaviszonyban, hanem 
büntetés-végrehajtási viszonyban áll. Ennek jelentős következményei közé 
tartozik, hogy az elítéltre nem vonatkoznak a minimálbérrel kapcsolatos 
előírások. A bv. társaság szemszögéből nézve ez szerencse, de az elítélt 
számára nem az, ugyanis utána nem fizetnek járadékot, nincsen nyugdíjalap-
ja és szolgálati ideje sem telik. Tehát a bv. intézetben végzett munka a szol-
gálati idő szempontjából nem számít bele a nyugdíjba. Súlyos következmé-
nye ennek, hogy sok elítélt a nyugdíj korhatárt majdnem elérve szabadul, s 
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így nincs pénze, hogy új életet kezdjen, ezáltal megnehezítik számukra a 
társadalomba való visszailleszkedés lehetőségét. A tervezett jogszabályi 
változások értemében munkaviszony állna fent a munkáltató és a 
fogvatartottak között, így járulékfizetési kötelezettség is keletkezne utánuk. 
Ennek költségvetési feltételei azonban egyelőre nem biztosítottak.25 

Meg kell állapítanunk, hogy a büntetés-végrehajtás gazdasági társaságai 
rendkívül nehéz helyzetben vannak, sok problémával állnak szemben. A 
munkadíj legkisebb összege kötve van a minimálbérhez, mértékét az előző 
év január 1-jén érvényes minimálbér egyharmadában állapították meg. Ez 
azt jelenti, hogy a teljes munkaidőben foglalkoztatott, 100%-os teljesítményt 
nyújtó elítélt a minimálbér egyharmadát kapja meg. Látható, hogy a jogsza-
bály és a gyakorlat is sérti az „egyenlő munkáért egyenlő bért” elvét, de el-
lentétes egyben az elítélt társadalomba való visszailleszkedésének érdekével 
is. Változtatni esetleg csak úgy lehetne a kialakult helyzeten, hogy az elítélt 
kapja meg a munkája után járó teljes összeget, és abból vonják le az élelme-
zése, tartózkodása és ruházata költségeit. Erre viszont csak akkor kerülhet 
sor, ha piaci vállalkozásként működnének a bv. társaságok, illetve ha a civil 
munkahelyeken minél több fogvatartottat tudnának foglalkoztatni megfelelő 
felügyelet mellett. A bv.-nek eddig nem kellett járulékot fizetnie az elítélt 
után, de ha a jogszabályok kiterjesztik ezt a kötelezettséget, akkor – a foglal-
koztatással járó többletköltségek miatt – az a kft.-k csődjéhez vezethet. Ter-
mészetesen az állam a költségek egy részét viseli, de ez ma már sajnos nem 
éri el a fele arányt sem. 

A börtöntársaságoknak kettős, skizofrén állapottal kell számolniuk: a bün-
tetés-végrehajtási kft-ket azért hozták létre, hogy fogvatartottakat foglalkoz-
tassanak, és hogy minél több fogvatartottat vonjanak be a munkáltatásba. E 
társaságok célja tehát – a magánszektorban található cégekkel ellentétben – 
nem a profitszerzés, hanem a foglalkoztatás. 

A másik nagy kérdés a kft.-kel kapcsolatban, hogy vajon a legjobb foglal-
koztatási formát jelenti-e a fogvatartottak alkalmazására, illetve kizárólagos 
formát jelent-e a bv. társaság? Nézzük meg ezt a kérdést egy példán keresz-
tül: ha az udvaron dolgoztatják a fogvatartottakat dombépítéssel és a domb 
széthordásával, akkor ez a foglalkoztatási forma kevesebb költséget jelent, 
tehát olcsóbb a fogvatartott foglalkoztatása. Viszont figyelembe kell venni a 
jogszabályi előírást, hogy az elítélt számára nevelést és értelmes munkát kell 
biztosítani a fogvatartása alatt, vagyis ez az elv sérülne az előbbi példa ese-
tében. Arra a megállapításra kell jutnunk, hogy – minden körülményt figye-
lembe véve – ez az egyik legjobb formája a munkáltatásnak. 

A gazdasági társaságok termelési struktúrája, technikai bázisa, rendeltetése 
determinált, tehát egy bútorgyár gépsora esetében nem lehet más termék 
gyártására áttérni. Ezen túlmenően az állami vagyont se lehet eladni vagy 
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elveszíteni, vagyis törekedni kell a minél jobb munkavégzés elérésére és az 
eredményességre. Természetesen a rendelkezésre bocsátott munkaeszközök, 
az őrzés, a fogvatartottak munkadíja költségeket jelentenek az állam számá-
ra. Költségvetési bevétel oldalon azonban megjelenik az elítélt hozzájárulása 
saját tartásához, illetve azon eszközök, amelyeket a kft. gyártott, és a bv. 
intézetek fel tudnak használni. A gazdasági társaságok termelése 8-9%-a a 
bv. költségvetésén belül hasznosul. A szabad kapacitásoknak a szabadpiac 
versenyében kell hasznosulniuk. 

Összegzésként megállapítható, hogy a gazdasági társasági forma adja az 
alapot az eszközök hatékony felhasználási lehetőségének. Véleményem sze-
rint a kft-knek törekedniük kell a tervezett, munkáltatásból eredő bevételek 
elérése érdekében a szabad kapacitás hasznosításával történő foglalkoztatás 
lehetőségeinek keresésére és a foglalkoztatottak létszámának növelésére. 
Mindemellett a részmunkaidő adta lehetőségekkel, valamint a díjazás nélküli 
munkavégzés törvényes igénybevételével szélesebb körben is élniük kellene, 
amennyiben arra lehetőségük adódik. 

c) A munkáltatás szerkezete 

Az országban tizenkét bv kft működik, amelyek termelési profilja változatos: 
textil-, ruha-, bútor-, asztalos-, papír-, fém- és egyéb vegyes ipari, valamint 
nagyüzemű mezőgazdasági tevékenységet végeznek. Jellemzőjük, hogy kis 
területen nagy létszámú betanított munkás foglalkoztatását teszik lehetővé. 
Tevékenységük a saját, illetve kooperációs termékek előállítására és bér-
munkára osztható fel. Bizonyos feltételek biztosítása mellett lehetőség nyílik 
az elítéltek külső munkahelyen való munkáltatására is. 

A munkáltatás jelenleg két alapvető formában valósul meg: a büntetés-
végrehajtási intézetben a költségvetés keretein belül és a gazdasági társaság-
ban. Az intézeti munkáltatás a foglalkozató intézetfenntartási, az ún. közpon-
ti ellátásra, szolgáltatásra irányuló (házi műhely, konyha, mosoda, takarítás) 
és a terápiás jellegű munkáltatást jelenti. Ez az elítéltek kisebb hányadát 
érinti. A nagyobb hányadot 9 ipari és 3 mezőgazdasági profilú gazdasági 
társaság foglalkoztatja. Ezek az állami tulajdonban lévő, a versenyszférában 
működő korlátolt felelősségű gazdasági társaságok a minél magasabb szintű 
foglalkoztatás mellett eredményes gazdálkodásra törekednek. 

d) A munkáltatás feltételei 

A külső munkahelyeken a foglalkoztatás a bv. intézetek és munkáltatók kö-
zött létrejött szerződés alapján történik, ilyen esetben az elítélt más gazdasá-
gi társaságnál nem dolgozhat. Fegyházban és börtönben az elítélt csak kivé-
telesen vehet részt külső foglalkoztatásban, azonban a fogházban ez nem 
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kivételes eset. A külső munkáltatás a bv. intézetekben eltérően alakul, egyes 
intézetekben (pl. a Sopronkőhidai Fegyház és Börtönben) nincs is lehetőség 
erre. 

Az elítélt által végzendő munkát a bv. intézet befogadási bizottsága állapít-
ja meg. A munka kijelölésénél figyelembe kell venni az elítélt testi és szel-
lemi képességeit, lehetőség szerint a szakmai képességét és érdeklődését is.26 
A munkahely meghatározásakor figyelembe veszik továbbá az elítélt iskolai 
végzettségét, szakképzetségét, szakmai gyakorlatát, valamit egészségi és 
pszichés állapotát. 

Az elítélt a végzett munkájáért munkadíjban részesül. Az elítélt jogosult a 
munka mennyiségének és minőségének megfelelő jövedelemre. Ez a jogsza-
bályi rendelkezés lehetővé teszi az elítéltek számára, hogy a munkába fekte-
tett energiát kamatoztathassák, az ebből származó pénzből személyes szük-
ségleteit is kielégíthetik. Ez ösztönzi őket arra, hogy a megszerzett tudást, 
betanított szakmát a való életben is felhasználhassák. Az elítéltek anyagi 
ösztönzése a munkavégzésben való érdekeltségüket szolgálja. A 
fogvatartottak munkadíjából az intézet levonja a törvényi előírásnak megfe-
lelően az elítélt tartására fordított hozzájárulás összegét, amely nem lehet 
kevesebb, mint az egyhavi alapmunkadíj 1%-a. Ezenkívül levonja a szükség-
leti cikkek vásárlására fordítható összeget, ez fogház fokozatban a munkadíj 
80, börtön fokozatban 70, fegyház fokozatban 60%-a. Ezért az összegért az 
elítélt havonta vásárolhat az intézettel kapcsolatban álló boltokban, mozgó-
árusoknál. (A börtönszlengben ezt hívják kiétkeztetésnek.) Ennek folyamán 
az elítélt közvetlenül nem jut hozzá a pénzéhez. Mindezek mellett az intézet 
további kötelezettsége, hogy a szabadulás utánra tartalékolandó összeget is 
vonja le, hiszen a szabadulás idejére a mindenkori alapmunkadíjnak megfe-
lelő összeget kell tartalékolni, amelyet az elítélt munkába állásától kezdve tíz 
hónapon át, egyenlő részben kell levonni. 

IV. A vizsgált intézetekben kialakult foglalkoztatási programok 

1. Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 

A pécsi intézet, mint minden megyei ház, előzetes fogvatartásra szakosodott, 
hasonlóan a kaposvári és a zalaegerszegi intézetekhez. A megyei intézmé-
nyek sajnos szűk lehetőségekkel rendelkeznek. A konyhán 15-17 fő dolgo-
zik, amelynek finanszírozása állami pénzből történik. A másik lehetőség 
számukra a házi műhely, ahol szintén 15-17 fő dolgozik. A vegyes foglalko-
zás körébe tartozik a fogvatartottakat bérmunkába adása. A külső cég által 
biztosított eszköz, alapanyag felhasználásával bádogos ipari terméket állíta-
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nak elő. A bádogos civil cégnél kb. 30 fő dolgozik, itt teljes betanított munka 
zajlik, eresz és csatorna alkatrészeket hajtogatnak. 

Az oktatás keretében az intézet kapcsolatban áll a Pécsi Regionális Mun-
kaerőképző Központtal. Általában egy-egy tanfolyamot indítanak évente, 
ahol mintegy 13-15 fő részvétele jellemző. Eddig építőipari karbantartó, mai 
nevén település karbantartó tanfolyam indult. A tanfolyamok lebonyolítására 
intézeten belül kerül sor, ahol elméleti és gyakorlati képzést vizsga követi. A 
kiállított igazoláson nem tüntetik fel, hogy a résztvevő börtönben és a bör-
tönbüntetése alatt végezte el a tanfolyamot. 

Terápiás foglalkoztatás keretében a Baranya Megyei Önkormányzat Drog-
központja és a nevelők tartanak önképző és személyiségfejlesztő foglalkozá-
sokat.  

Az intézeten belül az alábbi sport lehetőségek állnak rendelkezésükre: asz-
tali tenisz, foci, kosárlabda, szkander, erőemelő és fekvőtámasznyomó ver-
senyek. Kondicionáló terem a szűk lehetőségek miatt nincs, de a fiatalkorúak 
intézetében kiépítésre került egy. A bv. intézetek között lezajló sport rendez-
vények az elmúlt években a „Ki mit tud?” és a foci bajnokság volt. 

A nemrégiben átadott fiatalkorúak intézetében jelenleg 26 fő tartózkodik, 
számukra már készülőben vannak az oktatási és munkatervek. Üvegező- 
képkeretező tanfolyamot indítanak, amelyhez Európa legkorszerűbb beren-
dezései állnak rendelkezésükre. Biztosítva van számukra sportolási lehető-
ség, konditerem, és számítógépterem. Az oktatás terén a nem céltalan élet-
kép ellen küzdve különböző tanfolyamok indulnak. 

2. A BUFA Kft. (Budapesti Faipari Termelő és Kereskedelmi Kft.) 

A Budapesten tett látogatásom alkalmával a BUFA Kft.-nél kialakult szoká-
sokat, illetve a fogvatartottak foglalkozatásával kapcsolatban megállapítható 
körülményeket vizsgáltam. A vizsgálatom tárgyát képező foglalkoztatás, 
mint majd látni fogjuk, hatalmas átalakuláson megy át napjainkban. Kezdve 
azzal, hogy a büntetés-végrehajtási intézetek szűkös pénzügyi háttérrel ren-
delkeznek, pénzügyi forrásokhoz különböző pályázatok útján jutnak, mit 
például az EQUAL és a „Lépj egyet előre” programok révén. Sajnálatos 
módon az állami tulajdonú bv. intézetek ki vannak zárva egyes pályázatok-
ból, s ezáltal nehezebb helyzetbe is kerülnek. Az EQUAL program keretében 
a befogadási és foglalkoztatási bizottság konyhai szakácsképzést és asztalos 
képzést indított el a vizsgált intézetben. Ez utóbbi képzés alatt tankönyvből 
és programok alapján tanulják ki a szakmát és a gyakorlati tudásukat a 
BUFA Kft.-nél hasznosíthatják a fogvatartottak. A Kft.-nél raklapok, búto-
rok, összeszerelhető bútorelemek gyártásával, labdavarrással és tanórákon 
bemutató célra használható csontvázak készítésével, összeszerelésével és 
festésével foglalkoznak. 
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3. A Nagyfai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 

A Nagyfai Országos Bv. Intézet a többi börtönhöz képest olyan speciális 
intézmény, amelyet eredetileg nem büntetés-végrehajtási intézményként 
hoztak létre, hanem Munkaterápiás Alkoholelvonó Intézményként működött. 
Az intézmény legfontosabb feladatának a fogvatartottak munkáltatása mel-
lett képzésüket és oktatásukat tartják. Phare- program keretében megvalósult 
a tanyagazdász program, amely kb. 60 fő elítélt képzését biztosította 18 hó-
napon keresztül. Számítógép-kezelőképzésnek immár hagyománya van az 
intézményben, ezen a területen kívül speciális képzéseket is felvállalnak, 
vakok és gyengénlátók részére szerveznek oktatásokat. Általános iskolai 
oktatás, szakmunkás és OKJ szakmai képesítést nyújtó képzések egyaránt 
folynak az intézetben. Az elmúlt évben az általános iskolában kb. 80 fő, a 
szakiskolában kb. 30 fő, gimnáziumban kb. 50 fő vett részt.  

A szabadidő hasznos eltöltésére zeneszakkör, filmmúzeum, irodalmi szín-
pad, rajz szakkör és könyvbarátok klubja működik. A szabadidős és sport 
tevékenységekről minden héten ütemtervet készítenek, amelyek a délutáni és 
hétvégi programokat tartalmazzák. Vannak sakk, labdarúgó, lengőteke, asz-
talitenisz, röplabda játékok. A munkáltatás kapcsán a költségvetési munka-
helyek közül lehetőség van konyhán, raktárban, mosodában, házi műhelyben 
dolgozni, ezen kívül vannak villanyszerelők és szennyvíztelep kezelők, va-
lamint udvarosok. Mindezek mellett szakács, asztalos, hegesztő és különbö-
ző mezőgazdasági szakmák közül választhatnak a fogvatartottak. A Nagyfa-
Alföld Kft. Nagyfán kb. 870 hektáron mezőgazdasági tevékenységet folytat, 
ahol kb. 40 főt foglalkoztat. Külső munkáltatás keretében egy cég nehéz 
fizikai, gépi vagy kézi munkával lát el kb. 15-16 fő fogvatartottat. 

V. A vizsgálat 

Az általam lefolytatott vizsgálat alapvetően feltáró jellegű, amelynek célja az 
alaposabb, mélyebb kutatás, a foglalkoztatási viszonyok megismerése. A 
mintavétel alapjául a Baranya Megyei Bv. Intézet és a Nagyfai Országos Bv. 
Intézet fogvatartottai szolgáltak. A mintavétel véletlen kiválasztáson alapult, 
így nem reprezentatív. A vizsgálat gerincét egy 13 kérdésből álló kérdőív 
képezte, amelyet 50 fogvatartott töltött ki (40 elítélt, 10 előzetes 
fogvatartásban lévő). A kérdőív 6 témakörre irányult (szabadságvesztés idő-
tartama, iskolai végzettség, szakma, foglakoztatási lehetőségek ismerete, 
munkával kapcsolatos kérdések, a szabadulás utáni lehetőségek). A kérdő-
íveket összességükben értékeltem ki, mivel általános képet szeretnék adni 
arról, hogy milyen lehetőségeik vannak az elítélteknek és ők milyen lehető-
ségekkel élnek. 
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A megkérdezett fogvatartottak átlagosan 1 év öt hónapja töltik büntetésü-
ket, azonban előfordul közöttük olyan, aki 6, illetve 7 éve tölti szabadság-
vesztését. A megkérdezett fogvatartottak közül 30-an voltak előzetesen letar-
tóztatva. A fogvatartottak 38%-a általános iskolai, 28%-a szakmunkásképző 
végzettséggel rendelkezik, a szakközépiskolai és gimnáziumi végzettséggel 
rendelkezők száma majdnem megegyezik, hárman nem jelöltek be semmit 
ennél a kérdésnél. A szakmunkás végzettséggel rendelkezők száma kevés, 
46%-uk rendelkezik pl. kőműves, hentes, szakács, fodrász, esztergályos, 
eladó szakmával. 

 
A fogvatartottak megoszlása iskolai végzettség szerint 

 Pécs Nagyfa Összesen % 
 előzetes elítélt elítélt   
8. osztály vagy 
kevesebb 2 8 9 19 38% 

Szakközépiskola 1 1 2 4 8% 
Szakmunkásképző 4 7 3 14 28% 
Gimnázium  3 1 1 5 10% 
Egyéb  0 3 2 5 10% 
Nem válaszolt 0 0 3 3 6% 
Összesen 10 20 17 50 100

% 
 

2. ábra: A fogvatartottak iskolai végzettség szerinti megoszlása 

Általánosan megállapítható, hogy a fogvatartottak ismerik az intézetben 
rendelkezésre álló foglalkoztatási lehetőségeket. Legismertebb foglalkozá-
sok a szakács, raktáros, iskolai képzések, udvarosi, konyhai tevékenységek 
és az istentisztelet, valamint Nagyfán az állattenyésztés és növénytermesztés. 
Csupán 9 fogvatartott nem tudott foglalkoztatási lehetőségekről beszámolni. 
A fogvatartottak jelentős része részt is vesz a foglalkozáson, igényli azt. A 
felmérés alapján az iskolába járás látszik a legnépszerűbbnek, majd a sport 
és az istentiszteleten való részvétel. 

A megkérdezettek majdnem fele végez munkát, általában körlettakarítást, 
konyhai kisegítői, udvaros, festő, lakatos, illetve fizikai munkát, amelynek 
ideje napi 2 és 5 óra között mozog. 30 fogvatartott meg van elégedve a mun-
kavégzés körülményeivel, az elégedetlenek hiányosságokként a munkalehe-
tőségek csekély számát, a tisztító és takarítási eszközök hiányát emelték ki. 
Az elítéltek több mint felének nincsen jövedelme. Akik rendelkeznek vele, 
azt saját célra, kiétkeztetésre, telefonra, újságra, családjára költik, vagy félre-
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teszik későbbre. Az előzetes fogvatartottakat az alábbi munkalehetőségek 
érdekelnék: takarítás, állattenyésztés és növénytermesztés Nagyfán, szakács, 
konyhai, asztalos, udvaros, esztergályos és festő, valamint műhelyi munka. 
Megnyugtató eredmény, hogy a megkérdezett 50 fő közül 46 ember számára 
fontos a munkavégzés. 

A szabadulást követően az elítéltek elég sokszínű munkavégzési lehetősé-
gek közül válogatnának, ezek például az építőipari, asztalos, kőműves, szo-
bafestő- mázoló, ács, esztergályos, mezőgazdasági munkák. Sokuk bármi-
lyen munkát elvállalnának, csak ne legyenek börtönben, és kikerülve min-
dent megtennének annak érdekében, hogy ne kerüljenek vissza. Páran saját 
vállalkozást szeretnének indítani. 

Arra a kérdésre válaszolva, hogy mennyire segíthet számukra a szabadu-
lást követően az intézetben rendelkezésre álló lehetőségek, elég eltérő képet 
kaphatunk. Előfordul, hogy nem válaszolnak a kérdésre, vagy nem tudják 
megítélni, hogy ezek a lehetőségek számukra mennyire hasznosak. Egyesek 
szerint sokat segíthet, mivel módja lesz, hogy több dolgot megtanuljon, se-
gíthet a családján, s tovább tudja gyakorolni a szakmáját. Van, aki teljes 
mértékben úgy gondolja, hogy a különböző tanfolyamok munkalehetőséget 
biztosítanak a szabadulás után, továbbá a csoportfoglalkozások elősegítik a 
civil életbe való, zökkenőmentes beilleszkedést. Sajnos olyan vélemény is 
akad, amely szerint a társadalomban nem nagyon akarják elfogadni a bör-
tönből szabaduló munkáját, mert félnek a börtönviseltektől. 

VI. Hatékonyság 

Ha egy szervezet hatékonyságáról kívánunk beszélni, először meg kell hatá-
roznunk a hatékonyság kritériumait. Amennyiben egy dologról azt mondjuk, 
hogy hatékony, azt vizsgáljuk, hogy a kívánt hatást sikerült-e elérni egy be-
avatkozás révén. Egy szervezet tekintetében ezt kétféleképpen lehet vizsgál-
ni. Először azt, hogy a szervezet a beavatkozás következtében ugyanazt a 
feladatot ugyanolyan szinten kevesebb ráfordítással látja-e el, vagy azonos 
ráfordítással magasabb szinten. A börtön nem statikus intézmény, hanem 
folyamatosan változó világ, amely drámaibban változik és több gyorsabb 
korrekciós beavatkozást igényel, mint a börtönön kívüli közösség.27 

Vizsgálni kell tehát azt, hogy a fogvatartottak foglalkoztatása nélkül, vagy 
annak bizonyos csökkentésével a szervezet működése hogyan változik, illet-
ve a szervezett a rá bízott alapcélt meg tudja-e valósítani. Azonos ráfordítás-
ra van-e szükség, ideértve a pénzügyi eszközöket, a tárgyi, valamint a sze-
mélyi feltételeket, illetve a hatékonyság növelésével, kisebb ráfordítással is 
elérhető-e a büntetés-végrehajtás célja. 
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A börtönviszonyoknak meg kell felelniük a mai elvárásoknak, biztosítani 
kell az elítéltek számára a jogaikat kötelességeik mellett, meg kell teremteni 
számukra a társadalomba való beilleszkedést is. A CPT ajánlások, a hazai és 
külföldi jogszabályok figyelembevételével kell a fogvatartottak számára 
lehetőséget nyújtani a társadalomba való visszakerüléshez az emberséges 
bánásmód követelményeinek betartásával egyidejűleg. Véleményem szerint 
túl sok komfortot és kedvezményt sem engedhetünk nekik. Persze, hogy meg 
kell adni a lehetőséget az újrakezdésre, de nem biztos, hogy olyan keretek 
között, hogy inkább visszavágyjanak a bűnözők közé, mint hogy erőfeszíté-
seket téve kiharcolják maguknak a társadalomba való integráció lehetőségét. 

A büntetés-végrehajtás számára ezen feladatának megvalósítása érdekében 
az alábbi eszközök, lehetőségek állnak rendelkezésre: a jogi előírásokban 
foglaltak egyénre szabott megvalósítása, az egyéni és csoportos foglalkozá-
sok, terápiák szervezése, speciális (alkoholisták, személyiségzavarral küsz-
ködők, drogfüggők kezelésére) csoportok létrehozása, a lelki gondozás fel-
tételeinek biztosítása, családi kapcsolatok erősítése, s kiemelendőnek tartom 
az enyhébb végrehajtási szabályok és az átmeneti csoportok alkalmazását. 
Mindezek az intézkedések minimálisra csökkentheti a börtönártalmakat, 
biztosítja a zökkenőmentes visszailleszkedést. Fontos kiemelni a kulcskom-
petenciák fejlesztését, vagyis önismereti, kommunikációs, problémamegoldó 
és agressziókezelő tréningeket. Véleményem szerint a hatékonyság minél 
jobb elérése érdekében szükséges, hogy a hazai intézmények a külföldi bv. 
intézetek gyakorlatát is tanulmányozzák és adoptáljanak az eredményes 
programokat. 

A hatékonyságot növelhetné a börtönben tartandó foglalkozások, előadá-
sok személyiséget formáló szerepe, a sportolásra szolgáló tornatermek, 
sportpályák kialakítása, a lehetőség tárházának minél szélesebbre nyitása. Az 
állományon kívül bevonhatnának önkéntes segítőket, akár részmunkaidős 
alkalmazásban. Mindezek az eszközök mellett nagyon fontos szerepet játszik 
az is, hogy a fogvatartottak hajlandóságot mutassanak, és maguk is akarják a 
változást, mert ha ezek nem adottak, nem lehet eredményes foglalkoztatásról 
beszélni. Korán kell megkezdeni az elítéltek kezelését és képzését, hogy a 
lehető legtöbb hasznot húzhassák a börtönben meglévő foglalkoztatási lehe-
tőségekből. 

A hatékonyságot negatívan befolyásolják a kedvezőtlen létszámarányok, a 
nevelők leterheltsége, a nem nevelői feladatokkal történő megbízásuk, a 
szükséges szakemberhiány és a fogvatartottak megismerésének korlátai.28 
Így a hatékonyság keretében a tapasztalt nevelők megtartására is törekedni 
kell. Fontos, hogy a programokon aktívan részt vevő és kiemelkedő teljesít-
ményt nyújtó fogvatartottak jutalmazására sor kerüljön, a foglalkozásokat 
rendszeresen és lehetőleg ugyanabban az időpontban bonyolítsák le, a neve-
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lők aktívabban vegyenek részt a programok szervezésében és lebonyolításá-
ban, a többi bv. intézettel való együttműködés erősítésére, közös rendezvé-
nyek, és a hét valamennyi napjára szabadidős tevékenység szervezésére kell 
törekedni. Kívánatos lenne, hogy a zárt intézetekben ne legyen olyan magas 
az elítéltek száma, ami hátráltatja a kezelés individualizációját. 

A hatékonyság kérdésével, illetve a jogszabályok hatályosulásával a fő-
ügyészségek büntetés-végrehajtási felügyeleti és jogvédelmi ügyészei is 
foglalkoznak. A CPT magyarországi látogatásai kapcsán azt vizsgálta, hogy 
a zárkáikban naphosszat tétlenül, vagy hasznosan töltik-e el az idejüket az 
elítéltek. Ez alapján kategória állítható fel.29 A dolgozó fogvatartottak a 
munkanapokon átlagosan 8-9 órát töltenek valamilyen elfoglaltsággal, egyéb 
napokon a szabad levegőn való tartózkodók naponta átlagosan 1-1,5 órát, 
akik ezt a lehetőséget nem veszik igénybe, átlagosan 0,5 órát töltenek zárkán 
kívül valamilyen programon. A nem dolgozók a szabad levegőn való tartóz-
kodáson naponta átlagosan 1-1,5 órát, az ezt nem igénylők 0,5 órát töltenek 
zárkán kívül. A harmadik kategóriába tartoznak azok a fogvatartottak, akik 
semmilyen zárkán kívüli tevékenységben nem vesznek részt, közülük sokan 
napokig nem mozdulnak ki zárkájukból. 

A kizárólagos eredményességre törekvő munkáltatás nem szolgálja a gya-
korlatban kellőképpen a fogvatartottak szabadulás utáni társadalmi beillesz-
kedését. A munkáltatás központi problémája a bv. vállalatok helyzete, lehe-
tőségei és a velük szemben támasztott gazdasági követelmények. A munkál-
tatás megszervezését és működtetését nem lehet kizárólag a bv. felelősségére 
bízni. Ennek állami feladatnak kell lennie, preferenciák és költségvetési tá-
mogatások nélkül nem lehet ellátni ezt a feladatot. A termelési profilt és a 
termékszerkezetet kellene a változó munkaerőhöz igazítani, vagyis a piaci 
igényeknek való megfelelést csak korlátozottan lehet érvényesíteni. Problé-
mát jelent, hogy a bv. ipari vállalatok döntő részben a könnyűipari ágazatban 
tevékenykednek, sokszor férfiaknak kell női munkát (szövés, varrás) végez-
ni. A másik kiemelkedő problémát a munkanélküliség növekedése jelenti, 
mivel ez a munkaerő-kereslet zuhanásszerű visszaesésével járt, és a külső 
munkáltatást a minimális szintre szorítja vissza. Az olcsó külföldi áruk tö-
meges beáramlása is veszélyezteti a börtöntársaságok piaci pozícióit. 

Sajnálatos módon a kriminalitási gyakoriság mérséklődése és az erősza-
kos, valamint a vagyon elleni bűncselekmények számának csökkenése nem 
valószínűsíthető, így feltételezhetjük, hogy a büntetés-végrehajtás is egyre 
nehezen tudja megvalósítani a fent említett feladatait. Hiszen a bűnözők 
számának növekedése a zsúfoltság növekedésével fog járni, és az eddig is 
csekély létszámú állomány feladatai még nehezebbek lesznek. 

Megállapíthatjuk, hogy az intézet igyekszik nevelni a rabot, segíteni a 
visszailleszkedését. De a hosszabb tartamú szabadságvesztés alatt nagyobb 
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lesz az eltérés az emlékezetében élő és a valóságos társadalmi viszonyok 
között. Az idegenkedés és az érzékenység fokozza a konfliktusveszélyt, ez 
könnyen elvezethet a visszaeséshez. 

VII. Összegzés és következtetések 

Megállapítható, hogy a CPT ajánlások azon elvárása, mely szerint minden 
fogvatartott számára biztosítani kell, hogy naponta legalább nyolc órát tölt-
sön zárkán kívül, valamilyen értelmes elfoglaltsággal, sajnálatos módon a 
fogvatartottak jelentős részének esetében nem érvényesül megfelelően. Ter-
mészetesen a zárkákban is hasznosan tölthetik szabadidejüket a 
fogvatartottak, olvashatnak, képezhetik magukat, televíziót nézhetnek, rádiót 
hallgathatnak, hiszen ezeket minden intézet biztosítani tudja számukra, de 
hosszú hónapokon, vagy akár éveken keresztül unalmassá válhat számukra 
és ez személyiségük fejlődésére is kihathat. Mindenképpen szükséges lenne 
a zárkákon kívüli programlehetőségek számának növelése. 

Mint ahogyan arra már korábban utaltam, a büntetés-végrehajtás fő célja 
az, hogy minden fogvatartott részére biztosítsa annak lehetőségét, hogy a 
társadalomba való beilleszkedést a szabadságvesztés ideje alatt megkezdhes-
se. A sikeres beilleszkedés lehetőségeinek biztosítása nem statisztikai kate-
gória, hanem minden egyes fogvatartottra vonatkozó realitás. A 
fogvatartottak foglalkoztatásának lehetőségei elmaradnak a kívánalmaktól, 
melynek okai közé tartozik a jogszabályi előírások nem kellő orientáltsága, a 
foglalkoztatáshoz szükséges tárgyi és pénzügyi feltételek szűkössége és a 
programok szervezéséhez szükséges szakemberek alacsony száma. A jog-
szabályok kötelezővé teszik a bv. intézetek számára a különböző foglalkoza-
tási lehetőségek biztosítását, azonban szükséges részletszabályokról nem 
rendelkeznek. 

A Btk. 47. § (1) bekezdése által megfogalmazott feltételes szabadságra bo-
csátás nem ösztönzi kellően az elítéltet a szabadulás utáni társadalomba beil-
leszkedéshez való felkészülésre. A büntetés végrehajtása alatt tanúsított ki-
fogástalan magatartás vizsgálatát teszi kötelezővé, ami csupán passzív maga-
tartással is teljesíthető, de nem kívánja meg az elítélt aktív, beilleszkedésre 
irányuló magatartását. Nincs kellő jogszabályi ösztönző-rendszer ahhoz, 
hogy az elítélt különböző beilleszkedést szolgáló programokon részt vegyen. 

A készülő büntetés-végrehajtási törvény hatályba lépése várhatóan megol-
daná az említett jogszabályi problémákat. A Btk. kodifikálása során pedig 
célszerű lenne a feltételes szabadságra bocsátás jogszabályi feltételeit átérté-
kelni. A jogszabályi feltételek megteremtése mellett biztosítani kellene a 
tárgyi és pénzügyi feltételeket is, ezek révén a bv. jelentős részét át lehetne 
alakítani, ennek viszont a költségvetési lehetőségek szűkössége és az intéze-
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tek zsúfoltsága jelenleg gátat szab. A megfelelő létszámú és összetételű sze-
mélyi állomány kiépítésénél szakemberek, különösen elmeorvosok, pszicho-
lógusok, szociális munkások, tanárok, szakoktatók és testnevelők bevonására 
lenne szükség, hiszen ez sem áll rendelkezésére a legtöbb bv. intézetnek. 
Végkövetkeztetésként megállapíthatjuk, hogy a fogvatartottak foglalkoztatá-
sa és program lehetőségeinek biztosítása terén a bv. intézetek a rendelkezés-
re álló erőforrások megfelelő hasznosítására törekednek, jelenleg az intéz-
ményrendszer azonban nem rejt magában olyan személyi, tárgyi és költség-
vetési tartalékokat, amelyek kiaknázása rövidtávon jelentősen javíthatná a 
fogvatartottak foglalkoztatásának helyzetét.30 
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Takács Krisztián  

A lopás, a rablás és a kifosztás bűncselekmények 
megvalósulása, elhatárolási kérdései 

és egymáshoz való viszonyuk* 
Ami a jelen dolgozat témáját és célkitűzéseit illeti, elengedhetetlennek tar-
tom egy rövid magyarázat adását. A címben említett három bűncselekmény 
– annak ellenére, hogy a jogalkotó részben elkülönítve tárgyalja őket – szer-
ves összefüggésben állnak egymással. A köztük lévő összefüggés nem csu-
pán a Büntető Törvénykönyv közös fejezetében történő szabályozásra redu-
kálódik. Szerves összefüggés kifejezés alatt a három deliktum egymás alko-
tóelemeiből való építkezését, az egymásra való épülést és az egymást 
imperatíve kizáró jelleget is érteni kell. A végletekig leegyszerűsítve mond-
hatnánk úgy is, hogy eme három bűncselekmény egymás derivátuma a lo-
pás-kifosztás-rablás sorrendjében. Egymás derivátumai annak ellenére, hogy 
a lopás nem erőszakos vagyon elleni deliktum, és a büntetőjogi szabályozás-
ban is kiemelkedőbb helyet foglal el a másik kettőnél. Egyértelmű ugyanis, 
hogy a rablás tulajdonképpen erőszakos (vagy kényszerítéses) lopás, a ki-
fosztás pedig a rablás egy speciális megvalósulási formája, amely éppen eme 
speciális tulajdonságaira való tekintettel került bele a hatályos Büntető Tör-
vénykönyvünk szövegébe, mint önálló tényállás. A dolog természetéből 
következik, hogy a korreláció visszafelé is megállja a helyét és a lopás tulaj-
donképpen felfogható úgy is, mint erőszak-és kényszerítésmentes rablás. 

I. Elméleti megalapozás 

1. A vagyon elleni deliktumok jogi tárgya 

Ami a vagyon elleni bűncselekmények által védett jogi tárggyal kapcsolatos 
felfogást illeti, a legelső alapvető kérdés, hogy miben jelölhető meg az a 
sajátosság, amely a vagyon elleni bűncselekményeket minden más – első-
sorban a gazdasági – bűncselekményektől megkülönbözteti. A büntető jog-
elmélet erre egyszerűen válaszol: a vagyon elleni bűncselekményeket a tárgy 
választja el a többi bűncselekménytől.1 Az e csoportba tartozó deliktumok 
tárgya az anyagi érdekekre vonatkozó vagyoni jog, amely egyaránt származ-

                                                           
* E tanulmány alapjául szolgáló dolgozat a XXVIII. Országos Tudományos Diákkö-

ri Konferencián „Büntetőjog” szekcióban különdíjban részesült. Konzulens: Dr. 
Hornyák Szabolcs 
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hat tulajdonjogból és kötelmi jogviszonyból, azon belül is szerződésszegés-
ből, valamint kárfelelősségből.2  

2. Alapvető fogalmak 

A téma és azon belül is az említett három deliktum szempontjából néhány 
alapvető fontossággal bíró fogalom definiálása és elhatárolása már az érdemi 
rész megkezdése előtt szükséges annak érdekében, hogy a további értelme-
zések során a fogalmi rendszer és a viszonyítási alap egyértelmű, világos, de 
legfőképpen minden oldalról nézve azonos legyen. 

a) Az érték és a kár fogalma 

A vagyon elleni bűncselekmények döntő többségének közös jellemzője, az 
összes többi deliktumtól megkülönböztető egyedi vonása, hogy a társada-
lomra veszélyességük foka, súlya egzakt módon mérhető, a cselekmény hát-
rányos következménye pontosan meghatározható. A társadalomra veszélyes-
ség súlyának mérése két eltérő módon oldható meg: az érték és a kár nagy-
ságának meghatározásán keresztül.3 

A vagyon elleni bűncselekmények további közös sajátosságaként kieme-
lendő, hogy – a hanyag kezelést kivéve – csak szándékosan és az esetek dön-
tő többségében csak célzatosan valósíthatóak meg, s a gondatlan elkövetés 
fogalmi és elméleti síkon is teljesen kizárt. 

b) Az elvétel fogalma 

A legelső tisztázandó fogalom az elvétel, ugyanis mindhárom bűncselek-
mény törvényi tényállásában szerepel e cselekedet, mint a törvényi tényállást 
megvalósító cselekmény egyik részmozzanata („azért vesz el”; „úgy vesz 
el”). Tulajdonképpen mindhárom bűncselekmény elkövetési magatartása a 
dolog elvétele. Jelenleg az elvétel értelmezésének három elmélete ismert.4 

A hatályos Büntető Törvénykönny a birtokba vétel (apprehensio) elvét kö-
veti, A törvény rendelkezése alapján azt a cselekményt tekintjük elvételnek, 
amely megszünteti a korábbi birtokosnak a dolog feletti tényleges hatalmát 
és a dolgot az elkövető hatalmába vonja. Tehát az elvétel összetett folyamat, 
amely minden esetben két szakaszra bontható. Az első szakaszban – vagyis 
az elmozdításban – a dolog kikerül a birtokos tényleges rendelkezési köré-
ből, a másik mozzanatban – vagyis a birtokbavételben – a dolog az elkövető 
tényleges hatalmába kerül, ami rendszerint együtt jár az elvitellel. A tulaj-
donjog gyakorlásának lehetetlenné tételéről azonban mindaddig nem beszél-
hetünk, amíg az elvétel folyamatában a jogosított számára fennáll a birtoklás 
helyreállításának reális lehetősége. 
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Fontos megjegyeznünk, hogy nem csak a Btk., hanem azzal összhangban 
a büntetőbírósági gyakorlat is az apprehensio elvét követi. Ennek legkivá-
lóbb bizonyítéka az az elv, melynek értelmében a lopás kétmozzanatúságát 
nem befolyásolja az sem, ha a mozzanatok között esetleg rövidebb idő eltelt 
már. A mástól való elvételnek szubjektív tartalma is van. Ezt a tartalmi ele-
met a Csemegi-kódex azzal a megfogalmazással jelölte, hogy az elvétel más-
tól, annak beleegyezése nélkül történik.5 Az elvétellel azonos elkövetési 
cselekménynek tekintjük a talált dogok megtartását is.  

Felmerülhet a kérdés: kik között kell a kétoldalú akarategyezőség hiányá-
nak fennállnia? Az egyik személy mindenképpen az elkövető, a másik sze-
mély pedig az, aki a dolgot ténylegesen birtokolja. Ez a tényleges birtok 
lehet jogszerű, vagy jogszerűtlen. Jogszerű birtokos mindenek előtt a tulaj-
donos. Amennyiben a tulajdonos és a jogszerű birtokos személye elkülönül 
egymástól a birtokos beleegyezése mentesítheti az elkövetőt a büntetőjogi 
felelősség alól. (Más kérdés, hogy a birtokos ilyen esetben sikkasztásért 
felelős lehet a tulajdonossal szemben.) 

Fontos még megjegyezni, hogy a nem jogszerűen birtokló személy (tol-
vaj, sikkasztó) beleegyezése, vagy bele nem egyezése teljes mértékben indif-
ferens a büntetőjogi felelősség és az elvétel értelmezése szempontjából. 

c) Az eltulajdonítás fogalma 

Eltulajdonításon olyan tevékenységet értünk, amely a jogosított számára 
lehetetlenné teszi, más számára pedig biztosítja a tulajdonjogból eredő rész-
jogosítványok gyakorlását. Amennyiben azonban a törvényhozó az eltulaj-
donítási szándékot csupán célzatként értékelte (pl. lopásnál), akkor a bűncse-
lekmény megállapításához nem szükséges a jogsértéssel megszerzett tulaj-
donosi részjogosítványok tényleges gyakorlása. 

d) A dolog fogalma 

Mindhárom bűncselekmény megvalósulásának lényeges feltétele, hogy a 
megtámadott vagyoni jogosultság valamely dologban öltsön testet. A dolog 
fogalmát a Büntető Törvénykönyv pontosan nem definiálja, ezért e fogalom 
értelmezésénél szükségszerűen a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendel-
kezéseit kell alapul vennünk. A dolog tehát olyan testi tárgy, amely az ember 
számára fizikailag megfogható, észlelhető, elérhető.6 A Btk. 333. §-ának 1. 
pontja a dolog fogalmát a vagyon büntetőjogi védelmének alkalmazásában 
kiterjeszti. 
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e) Az erőszak fogalma 

A büntetőjogi dogmatika és a joggyakorlat egységes álláspontja szerint az 
erőszak olyan fizikai erőkifejtés más személy irányában, amely alkalmas 
arra, hogy a megtámadott személy fizikai ellenállását leküzdje. Az erőszak 
tehát fizikai jellegű kényszerítés. Jelen esetben csupán a személy elleni erő-
szak kerül tárgyalásra. Az erőszak általános (például a garázdaságnál jelent-
kező) fogalmával ellentétben itt feltététele az erőszak megállapíthatóságának 
a sértett fizikai ellenállásának leküzdésére való alkalmassága. Az erőszakos 
vagyon elleni bűncselekményeknél alkalmazott erőszaknak lenyűgöző erejű-
nek, akaratot bénítónak kell lennie. Jelen deliktumok elkövetési magatartásai 
gyakran – mintegy hozadékként – magukkal vonzzák testi sérülés okozásá-
nak reális lehetőségét is. A könnyű testi sértés szükséges velejárója a rablás 
bűncselekményének, ezért abba beleolvad. A súlyos testi sértés azonban már 
meghaladja ezt a még „tolerálható” szintet, és halmazatban áll a rablással.  

Az erőszakkal összefüggésben elkerülhetetlen az erőszak két megvalósu-
lási formájának, az akaratot hajlító (vis compulsiva) és az akaratot bénító 
(vis absoluta) kényszer fogalmának meghatározása. Az elhatárolás jobb 
megértése érdekében ismétlés jelleggel felvázolnám a magatartás kialakulá-
sának fázisait: egyensúlyi helyzet megbomlása – szükséglet jelentkezése – 
egyensúlyi helyzet helyreállítását megvalósító célképzet megjelenése – mo-
tívumok harca – akaratelhatározás – azt megvalósító magatartás. 

Az akaratot hajlító kényszer esetén a sértettnek van ugyan önálló akarat 
elhatározása (mely, mint tudjuk elengedhetetlen előfeltétele a magatartás 
végrehajtásának, a cselekvésnek), azonban ez teljes vagy döntő mértékben az 
elkövető hatalma alatt áll, s az elkövető szándékának megfelelően, annak 
hatására alakult ki. Emiatt a magatartást büntetőjogilag nem rójuk fel a ma-
gatartás tanúsítójának, hiszen emberségességi szempontok alapján érthető, 
hogy a magatartás tanúsítója a számára kisebb hátránnyal realizálható cse-
lekmény mellett dönt. 

Az akaratot bénító kényszer esetén a sértett nem rendelkezik önálló 
akaratelhatározással, s emiatt nem is tekinthető az általa véghezvitt cselekvés 
az önálló magatartásának.  

f) A fenyegetés fogalma 

A Btk. 138.§ értelmező rendelkezése értelmében: „E törvény alkalmazásá-
ban, eltérő rendelkezés hiányában fenyegetés: súlyos hátrány kilátásba he-
lyezése, amely alkalmas arra, hogy a megfenyegetettben komoly félelmet 
keltsen.” A fenyegetés tehát tulajdonképpen pszichikai ráhatás a sértettre. A 
fenyegetésnek jelen esetben akaratot hajlítónak kell lennie, akárcsak az erő-
szaknak. A törvényhozó azonban itt egy kettős szűkítést vezet be a fenyege-
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tés általános fogalmához képest. Először is meghatározza azokat a értékeket, 
amelyek ellen a fenyegetés irányul. Ezek az élet, vagy a testi épség. Másod-
szor pedig a fenyegetésnek közvetlennek kell lennie (kvalifikált fenyegetés). 
Közvetlen fenyegetésről akkor beszélünk, ha a megfenyegetettnek a kilátás-
ba helyezett hátrány azonnali bekövetkezésével számolnia kell, amennyiben 
nem tesz eleget a fenyegető kívánságának. Ez a fenyegetés irányulhat a do-
log birtokos és más személy(ek) ellen is. Utóbbi esetben azonban elengedhe-
tetlen feltétel a dolog birtokosa és a megfenyegetett közötti szoros érzelmi 
kapcsolat és a megfenyegetett jelenléte. Ez tulajdonképpen a vis absoluta 
fenyegetéssel megvalósuló esete.7 

g) A célzat fogalma 

A hanyag kezelés kivételével mindegyik vagyon elleni bűncselekmény cél-
zatos, sőt egyes cselekmények kettős célzattal rendelkeznek. Célzat alatt az 
elkövetőnek a törvényhozó által a törvényi tényállásban értékelt célját értjük. 
A célzatos bűncselekményeknél nem szükséges a cél tényleges elérése, ele-
gendő a cél elérése érdekében végrehajtott cselekvés, magatartás is. 

h) Az értékhatárok 

A vagyon elleni bűncselekmények esetében mind a felelősségi rendszer, 
mind a minősített esetek vonatkozásában kiemelkedő jelentőségű a cselek-
ménnyel okozott vagyoni hátrány (kár), illetőleg az elkövetési tárgy értéké-
nek mértéke, összegszerűsége. Emiatt a törvényhozó külön értelmező ren-
delkezést szentel az értékhatárok megállapítására (Btk. 138/A. §). 

II. Elhatárolási kérdések 

A vagyon elleni bűncselekmények jellemzője, hogy számos közös vonással 
bírnak és sokszor csak egyes elemek tulajdonságai alapján (pl. az erőszak 
foka) határolhatóak el egymástól. Ezen okokból kifolyólag szükséges egy 
háromlépcsős rendszer bevezetése annak érdekében, hogy a tárgyalt bűncse-
lekményeket az egymáshoz való viszonyukon felül a többi, Btk.-ban szabá-
lyozásra került deliktumtól is megfelelően el tudjuk különíteni. A vagyon 
elleni deliktumok és az élet elleni bűncselekmények viszonyának részletezé-
se a második és nem az első szinten történik arra való tekintettel, hogy ezek 
az esetek jelentős részében – az erőszak, mint fogalmi elem jelenléte miatt – 
együttesen kerülnek elkövetésre. 
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1. Első lépcsőfok 

A Büntető Törvénykönyv XVIII. fejezet indokolása többek között kimondja, 
hogy: „Az Alkotmány rendelkezéseinek megfelelően a Magyar Köztársaság 
védi a társadalmi tulajdon minden formáját, a személyi tulajdont és elismeri 
a magántulajdont is. A tulajdon védelmében fontos szerepet kapnak a bünte-
tőjogi szabályok is.” Az Indokolás a továbbiakban kiemeli, hogy a büntető 
törvény „általában egységes büntetőjogi védelemben részesíti a különböző 
tulajdoni formákat.” Az Alkotmányban elismert tulajdonformák nem azono-
sak a vagyoni jogokkal. A tulajdonforma a társadalmi-gazdasági rend körébe 
tartozó elsajátítási mód, ennek védelmét a büntető törvény más helyen, az 
állam elleni bűncselekmények szabályozási körében biztosítja. Az Indokolás 
szerint: „a XVIII. fejezet szabályai nagyrészt a tulajdonjog elleni különböző 
támadásokkal szemben nyújtanak védelmet, de ezen kívül büntetni rendelik 
az egyéb vagyoni jogok elleni támadásokat is”. A tárgyalt deliktumok jelleg-
adó – minden egyes konkrét tényállásra vonatkozó – sajátossága nem a tu-
lajdonforma elleni támadás vagy a tulajdonjog megsértése, hanem az anyagi 
értékekre vonatkozó konkrét alanyi jog megsértése. A vagyon elleni bűncse-
lekmények fő jellemzőjét a korábbi büntető törvénykönyvünk indokolása 
egyszerűen és félreérthetetlenül határozta meg, amikor kimondta, hogy „a 
Fejezetben elhelyezett büntető rendelkezések minden vagyoni jelentőségű 
jogosítványt védenek …”8  

2. Második lépcsőfok 

Az elhatárolás második szintjén az azonos fejezetben szabályozott, azonos 
kiindulási alappal rendelkező – s emiatt számos hasonló vonást mutató – 
deliktumokat kell egymástól elkülönítenünk. Mindemellett igen gyakori 
jelenség, hogy az erőszakos vagyon elleni bűncselekmények nem önmaguk-
ban, hanem valamely más – élet, vagy vagyon elleni – büntetendő cselek-
ménnyel együtt kerül elkövetésre. Ilyen esetekben kardinális kérdés az egy-
ség és a halmazat, valamint a cselekmények egymástól való pontos elhatáro-
lásának kérdése.9 

a) A lopás elhatárolása 

A lopás tényállásának egyik meghatározó eleme az eltulajdonítás. Az eltu-
lajdonítás a dolognak a tulajdonoskénti birtoklását és használatát, valamint 
az azzal való tulajdonoskénti rendelkezést jelenti. A fogalom ilyen meghatá-
rozása mellett a sikkasztás második elkövetési formáját, a dologgal sajátja-
ként rendelkezést nem tudjuk, ill. csak erőltetett eszmefuttatással tudjuk a 
lopás első magatartásformájától, az eltulajdonítástól elhatárolni. Ilyen erőlte-



Takács Krisztián 

 192 

tett magyarázat volt korábban a kifelé és a befelé tulajdonoskénti viselkedés 
elkülönítése.10 A hatályos törvény a különbséget abban látja, hogy a sajátja-
ként rendelkezés esetében az elkövető elsődlegesen tanúsít olyan magatar-
tást, amelyre csak a tulajdonos jogosult, s ezzel valósít meg sikkasztást. Az 
eltulajdonítás a tulajdonból folyó valamennyi részjogosítvány gyakorlását és 
a jogosítottnak végleges kizárását jelenti, míg a sajátjaként rendelkezés a 
tulajdonból folyó részjogosítványok csak egy csoportjára – a megsemmisítés 
kivételével a rendelkezési jogra – vonatkozik, ennél fogva a jogosítottnak 
csak ideiglenes kizárását foglalja magában.  

A lopás és a csalás egymástól való elkülönítésének alapja az elvétel meg-
léte vagy hiánya. A csalásnál ugyanis nincs elvétel, mivel a sértett a megté-
vesztés, vagy a tévedésbe tartás hatására maga tesz visz véghez olyan cse-
lekményt amelyből kára származik a későbbiek során.11 

A lopás és a jogtalan elsajátítás elhatárolása tekintetében megjegyzen-
dőm, hogy a parkolóhelyen lezáratlan ajtóval huzamosabb ideje elhelyezett 
gépkocsi elvétele nem jogtalan elsajátítást, hanem lopást, míg a tolvaj által 
elrejtett dolog eltulajdonítása nem jogtalan elsajátítást, hanem lopást valósít 
meg. 

b) A rablás elhatárolása 

A rablás (és a kifosztás) gyakran fordul elő más erőszakos cselekményekkel 
együtt (pl. emberölés és az erőszakos közösülés). A rablásról tudjuk, hogy 
kétszeres célzatú amennyiben az elkövető azért alkalmazza az erőszakot, 
vagy a minősített fenyegetést, az öntudatlan vagy védekezésre képtelen álla-
potba helyezést, mert jogtalan eltulajdonítás végett el akarja venni a dolgot a 
sértettől. Amikor az erőszak, fenyegetés alkalmazására más célból és feltéte-
lek mellett kerül sor, nem valósulhat meg rablás. Abban az esetben, ha az 
elkövető a közösülés végrehajtása érdekében bántalmazza a sértettet és a 
cselekmény befejeztét követően észleli, hogy a még mindig az előzőek hatá-
sa alatt álló sértett nyakában aranylánc van és eltulajdonítási célzattal ekkor 
veszi el azt, nem rablás, hanem a kifosztás második fordulata valósul meg az 
erőszakos közösüléssel halmazatban. Ha azonban a közösülés végrehajtása 
során észleli a láncot, és azt már a cselekmény végrehajtása közben megpró-
bálja a sértett nyakából kiszakítani, de a sértett védekezése miatt nem jár 
eredménnyel, és így már nem csak a közösülés, hanem a lánc eltulajdonítása 
érdekében is bántalmazza a sértettet, az erőszakos közösülés mellett a két-
szeres célzat miatt rablásért is felel. 

A rablás megvalósításához kvalifikált fenyegetés szükséges, míg a zsaro-
lás elkövetéséhez a Btk. 138. §-ában meghatározott egyszerű fenyegetés 
alkalmazása is elegendő. Természetesen a zsarolás esetében is megvalósul-
hat a kvalifikált fenyegetés ez azonban semmi esetre sem lehet közvetlen. 
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Ilyen esetben az elkövető a zsarolás minősített esetéért felel. Amennyiben a 
kvalifikált fenyegetés már közvetlen, akkor rablás valósul meg.  

Vagyis rablás valósul meg, ha a fenyegetés közvetlenül az élet vagy testi 
épség elleni, és a dolog átadására (elvételének tűrésére) irányul; zsarolás 
valósul meg, ha a fenyegetés nem közvetlenül az élet vagy testi épség elleni, 
vagy közvetlen ugyan, de nem a dolog átadására (elvételének tűrésére) irá-
nyul.  

A zsarolás nem csak a dolog elvételével valósulhat meg, hanem minden 
olyan egyéb magatartásra kényszerítéssel, amely a sértett vagyoni jogaival 
kapcsolatos12 (pl. jognyilatkozatra kényszerítés, tartozás elengedése). A zsa-
rolás és a rablás tekintetében azonban minden esetben vizsgálni kell az erő-
szak jellegét is (vis absoluta vagy compulsiva). Fontos kérdés az alkalmazott 
erőszak és a dolog elvételének tér- és időbeli egybeesése, elválása is. Ugyan-
is, ha a sértett értékének az elvétele nem az alkalmazott erőszak és fenyege-
tés hatása alatt, hanem attól időben eltérően később történik, rablás helyett 
zsarolásnak minősül az elkövető cselekménye.  

Amennyiben a rablás során alkalmazott cselekvési szabadság megsértése 
emberölést eredményez, a vagyoni jogokat megelőzi az emberi élethez fűző-
dő érdek és rablás helyett nyereségvágyból elkövetett emberölés lesz. Nem 
halált okozó testi sértést, hanem a rablás bűntettét valósítja meg az az elkö-
vető, aki a sértettet az értékei elvétele érdekében bántalmazza, de a tudata 
nem fogja át a társának – a halálos eredményt okozó – magatartását. Ameny-
nyiben az elkövető szándéka eredetileg a dolog erőszakos elvételére irányult, 
majd ezt követően eme deliktum leleplezésének meghiúsítása végett öli meg 
a sértettet nem nyereségvágyból és aljas indokból elkövetett emberölés bűn-
tette, hanem rablás bűntettével halmazatban aljas indokból elkövetett ember-
ölés bűntette megállapításának van helye.13  

Továbbá nem rablást, hanem önbíráskodást valósít meg az, aki a rablás 
eszközcselekményét vagyon elleni támadás céljából tanúsítja ugyan, de a 
támadásának nem a jogtalan eltulajdonítás, hanem a jogos vagy jogosnak 
vélt vagyoni igény érvényesítése a célja.14  

Amennyiben a rablás második fordulatát megvalósító tolvajt az elkövetés 
helyszínén nem érik tetten és cselekménye csak később kerül napvilágra – a 
dolog megtartása végett alkalmazott erőszak ellenére – a cselekménye nem 
rablás, hanem a kényszerítő cselekmény jellegétől függően lopás és kénysze-
rítés, vagy lopás és hivatalos személy elleni erőszak, esetleg testi sértés hal-
mazata. Ugyanígy nem rablás az sem, ha a tettenért tolvaj az erőszakot nem 
a dolog megtartása végett, hanem, a menekülés érdekében alkalmazza.15 
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c) A kifosztás elhatárolása 

A kifosztás és a többi vagyon elleni deliktum elhatárolásával kapcsolatban 
azt jegyeznénk meg, hogy a nyereségvágyból elkövetett emberölés mellett a 
kifosztás bűntettének a megállapítása fogalmilag kizárt.  

Továbbá kifosztás bűntette helyett zsarolás bűntette valósul meg, ha a 
tettes nem az élet vagy testi épség ellen irányuló fenyegetéssel kényszeríti a 
sértettet az értékeinek átadására. 

Emberölés és kifosztás bűnhalmazatban megállapítása helyett nyereség-
vágyból elkövetett emberölés megállapítása indokolt, tekintettel az élethez 
fűződő érdek elsődleges voltára. Mindemellett a törvényhozó sajátosan sza-
bályozza a kifosztás és az emberölés együttes megvalósítását, ugyanis ki-
fosztás megállapításának van helye, ha az elkövető a sértettet megöli, majd 
nyomban ezt követően, a halál bekövetkezése után veszi el a sértett vagyon-
tárgyait annak ellenére, hogy az emberi élethez fűződő érdek megelőzi a 
vagyoni érdekeket. 

3. Harmadik lépcsőfok 

A lopás-rablás-kifosztás deliktumok egymás tekintetében fennálló elhatáro-
lási kérdéseinél nehézséget jelenthet, hogy a tárgyalt három törvényi tényál-
lás igen sok tekintetben azonosságot mutat, és több helyen is egymás eleme-
iből építkezik (pl. elvétel, erőszak). A rablás és a kifosztás jogi tárgya kettős: 
egyrészt a vagyoni viszonyok rendje, másrészt a közrend és a közbiztonság. 
Azonos sértett sérelmére a rablás és a kifosztás megvalósítása kizárt, függet-
lenül attól, hogy az elvett vagy elvenni kívánt dolog több személy tulajdoná-
ban áll. Mindhárom bűncselekmény elkövetési tárgya azonos, csak idegen, 
ingó dolog lehet. A lopás, a rablás és a kifosztás elkövetési magatartása azo-
nos: az elvétel. Közös elemük még a célzat, mert az elvétel mindegyik bűn-
cselekmény esetén a jogtalan eltulajdonítás szándékával történik. 

A rablás és a kifosztás elkövetése során erőszak (fenyegetés) kifejtésére 
is sor kerül. Míg a rablás esetén az erőszak vagy fenyegetés a dolog elvételét 
célozza, addig a kifosztás elkövetője egy más célból alkalmazott erőszak 
(fenyegetés) hatását használja fel a dolog elvételnél. Rablás esetén az eltu-
lajdonítási szándék már az erőszak vagy fenyegetés megkezdésekor is fenn-
áll, esetleg az elkövető szándéka a bűncselekmény elkövetése során alakul-
hat át a dolog elvételére irányulóvá. A kifosztásnál a jogtalan eltulajdonítás 
szándéka a „más” bűncselekmény – az erőszak vagy fenyegetés – kifejtése 
után alakul ki (kivéve a lerészegítést, amely már megkezdésekor is célzatos 
cselekmény).16 Amennyiben az elkövetőnek a pénz megszerzésére irányuló 
szándéka a sértett bántalmazásakor már fennállott, és nem azt követően ke-
letkezett rablás, nem pedig kifosztás valósul meg.  
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Kifosztás esetén a sértett állapotát kihasználó bűncselekményről van szó, 
amely közös vonásokat mutat a lopás 316. § (2) bekezdésének j) pontjában 
leírt, másnak a bűncselekmény elhárítására képtelen állapotát kihasználó 
magatartással. A kifosztás megállapítására akkor kerülhet sor, ha az elkövető 
a „más” bűncselekmény kifejtésében is részt vett. Ellenkező esetben legfel-
jebb a lopás bűncselekményét követi el a minősítő körülményekre tekintet-
tel. Hiszen – mint erre már korábban is utaltunk – a lopáshoz képest a kifosz-
tás annyival több, hogy személyiségi jogokat is támad.  

A rablás és a kifosztás hatályos szabályozása tulajdonképpen a rablás 
büntetőjogi fogalmának17 kiterjesztéseképpen létrejött kriminológiai fogal-
mán alapszik, melynek értelmében a lopás személy elleni erőszakkal történő 
elkövetése rablást, ennek a törvényben meghatározott módon való elkövetése 
(pl. lerészegítés) pedig kifosztást valósít meg.18 

A lopásnál nem az elkövető idézte elő a sértett ezen állapotát, azt csupán 
kihasználja. Ha ugyanis az elkövető úgy hajtja végre a célcselekményt (az 
elvételt), hogy a sértett már korábban bekövetkezett állapotát használja ki 
nem rablás, hanem lopás miatt felel azzal a megkötéssel, hogy az elkövetés-
nek ezen formája kizárja a szabálysértési felelősség megállapíthatóságát.19 
Ezzel szemben a rablásnál a sértett állapotát az elkövető okozta a dolog elvé-
tele céljából. Az említett állapot előidézésének módja a rablásnál közömbös.  

A kifosztás első fordulata csak meghatározott módon, nevezetesen leré-
szegítéssel követhető el. Ebben az esetben is célzat (a dolog elvételének lehe-
tővé tétele) szükséges a büntetőjogi felelősség megállapításához. Amennyi-
ben az elkövető más okból ittas személytől veszi el dolgát a lopás minősített 
esetéért felelős. Fontos megjegyezni, hogy a kifosztás első fordulata nem-
csak kizárólag meghatározott módon, hanem csak kizárólag meghatározott 
eszközzel követhető el. Vagyis abban az esetben, amikor az elkövető nem 
alkoholt, hanem más, öntudatlanságot okozó szert használ (pl. gyógyszert 
kever a sértett italába) és így lopja meg a sértettet, cselekményét nem kifosz-
tásnak, hanem rablásnak kell minősíteni.20 Amikor a sértett nem a saját tuda-
tos közreműködésével, hanem például kényszer vagy fenyegetés hatására 
kerül ittas állapotba (vagy a tudta nélkül kevernek alkoholt az italába és 
nincs tisztában az általa fogyasztott ital alkoholos jellegével) az alkohol egy 
megítélés alá esik az egyéb bódító hatású szerekkel és az elkövető nem ki-
fosztás, hanem rablás tényállása miatt felelős. (A gondolatmenet természete-
sen inverz módban is megállja a helyét, vagyis a kábítószer vagy egyéb bódí-
tó hatású szer fogyasztására való ösztönzés – a dolog elvétele céljából – a 
sértett tudatos közreműködése esetén is rablást eredményez.) 

Ezzel kapcsolatban azonban feltétlenül ki kell térnünk az abberatio ictus 
esetére. Ugyanis ha az elkövetőben már az italozás előtt vagy alatt felmerül 
az eltulajdonítás célzata, azonban közrehatása a sértett öntudatlan állapotba 
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kerülését eredményező italfogyasztás kapcsán az ösztönző hatást nem éri el 
(mert a sértett saját elhatározásából fogyasztott alkoholt, mely elhatározást 
az elkövető legfeljebb megerősített, de nem ő váltotta ki) rablás és kifosztás 
helyett már „csak” a lopás súlyosabban minősülő esete valósul meg. 

A kifosztás minden esetben célzatos bűncselekmény. Emiatt nem kifosz-
tást, hanem lopás minősített esetét (316. § (2) bek. j) pont ) valósítja meg az 
az elkövető, aki a sértettel együtt italozik, majd a saját tevőleges magatartása 
miatt lerészegedett – esetleg öntudatlan – sértett ittas állapotának bekövetke-
zése után észleli, hogy annál nagyobb pénzösszeg van és ezután veszi azt el. 
Kivételes esetben ilyenkor nem a lopás említett minősített esetéért, hanem a 
lopás alapesetéért felel az elkövető azzal, hogy az elkövetési módot súlyosító 
körülményként veszi figyelembe az eljáró bíróság.21 A célzat tekintetében 
azonban van egy fontos megkötés is. A sértett állapotát az elkövetőnek kell 
előidéznie, hiszen ha más által előidézett állapotot használ ki a már említett 
módon, lopás miatt felel.  Amennyiben a terhelt, a sértettnek a támadás elhá-
rítására képtelen állapotát maga idézte elő, de nem a dolog elvétele végett, 
hanem más bűncselekmény részeként és ezen állapotot utóbb mégis kihasz-
nálja a dolog elvételére (feltéve, hogy nem alkalmaz újabb erőszakot!), a 
kifosztás a helyes minősítés, a célzat hiánya okán.22 Viszont ha az elkövető a 
korábbi erőszak alkalmazása miatt védekezésre képtelen állapotba került 
sértettel szemben ismételten erőszakot alkalmaz és ezt követően veszi el a 
sértettnél lévő értékeket rablást valósít meg, s nem kifosztást.  

A kifosztás második fordulatához bármely előzetes bűncselekmény alapul 
szolgálhat, még a garázdaság is. Emiatt nem lopás, hanem kifosztás valósul 
meg, ha a garázdaságot elkövető terhelt fogásából menekülő sértett által 
hátrahagyott ingóságot az elkövető nyomban az erőszak alkalmazását köve-
tően eltulajdonítja. Amennyiben a tettes a más által alkalmazott erőszak vagy 
kvalifikált fenyegetés hatása alatt álló sértettől veszi el a dolgot akkor nem 
kifosztást, hanem lopást követ el.  

Ha az előcselekmény tanúsításának célja a dolog elvételének lehetővé té-
tele vagy megkönnyítése, akkor az elkövető nem kifosztást, hanem rablást 
követ el. Például abban az esetben, ha az elkövető a közösülés végrehajtása 
érdekében bántalmazza a sértettet és a cselekmény befejeztét követően észle-
li , hogy a még mindig az előzőek hatása alatt álló sértett nyakában arany-
lánc van és eltulajdonítási célzattal ekkor veszi el azt, nem rablás, hanem a 
kifosztás második fordulata valósul meg az erőszakos közösüléssel halma-
zatban. Viszont ha a közösülés végrehajtása során észleli a láncot, és azt már 
a cselekmény végrehajtása közben megpróbálja a sértett nyakából kiszakíta-
ni, de a sértett védekezése miatt nem jár eredménnyel, és így már nem csak a 
közösülés, hanem a lánc eltulajdonítása érdekében is bántalmazza a sértettet, 
az erőszakos közösülés mellett a kétszeres célzat miatt rablásért is felel. 
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Megint más lesz a cselekmény megítélése, ha az erőszakos közösülést köve-
tően az elkövető a helyszínt elhagyja, majd később visszatérve észleli, hogy 
a sértett még mindig az általa alkalmazott erőszak hatása alatt, eszméletlen 
állapotban fekszik, és ekkor veszi észre a sértett aranyláncát, amelyet eltu-
lajdonítási céllal birtokba vesz. Ekkor rablás és kifosztás helyett a lopás mi-
nősített esetéért fog felelni.  

Több nehézséget is felvethet az emberöléssel halmazatban elkövetett lo-
pás és kifosztás elhatárolása. Az emberölés bűntettével bűnhalmazatban nem 
a lopás, hanem a kifosztás valósul meg, ha a bűncselekmény elkövetője az 
ölési cselekményt követően veszi el a megölt sértettől az értékeket, függetle-
nül attól, hogy a dologelvétel időpontjában a sértett életben volt-e, vagy pe-
dig már meghalt. Az élet elleni deliktumok és az erőszakos vagyon elleni 
bűncselekmények tekintetében az elkövetések között eltelt időintervallum is 
relevanciával bír. Például kifosztás helyett lopás megállapításának van helye, 
ha az elkövető több órával az emberölési cselekmény véghezvitele után tu-
lajdonítja el a megölt sértett ingóságait. Ennek értelmében rablás és nem 
kifosztás valósul meg, ha az eredetileg más okból alkalmazott erőszak a do-
log elvétele érdekében folytatódik és válik lenyűgöző erejűvé. 

A bűncselekmények elhatárolása szempontjából fontos kérdés az erőszak 
iránya is. Ugyanis a rablás és a dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás elha-
tárolása szempontjából annak van meghatározó jelentősége, hogy a fizikai 
erőszak személy vagy dolog ellen irányul-e.  

Az erőszak alkalmazása mindemellett az egység és a halmazat kérdéskö-
rét is felveti. Amennyiben az elkövető az eltulajdonított dolog megtartása 
végett erőszakot alkalmaz, majd a sértett leütése után annak pénzét elveszi a 
többmozzanatú magatartás természetes egység keretébe tartozó rablásként 
minősül. 

Ami a többes elkövetői alakzatokat illeti, társtettességben csak akkor kö-
vethető el a kifosztás, ha az erőszakot vagy a fenyegetést többen alkalmaz-
zák és a dolgot is együtt, akrat- és szándékegységben veszik el a sértettől. 
Amennyiben az erőszak vagy a fenyegetés már kezdetben is két eltérő célra 
irányult, abban az esetben rablás valósul meg (pl. nemi erkölcs elleni bűn-
cselekmény és dologelvétel). Tehát csak abban az esetben valósulhat meg 
kifosztás második alakzata, ha a más bűncselekmény során alkalmazott erő-
szak vagy fenyegetés már teljes egészében befejeződött. Amennyiben pedig 
ezen erőszak vagy fenyegetés hatása már megszűnt – például a sértett elme-
nekült – az ezt követően történt elvétel már nem kifosztás, hanem lopás.23 

A törvényi tényállás mind a rablás, mind a kifosztás esetében minősítő 
körülményként értékeli a csoportos elkövetési formát. Azonban egyiknél 
sem szükséges, hogy mindegyik elkövető tettesi cselekményt hajtson végre.  
Rablás esetén elegendő egy tettes és két bűnsegéd, vagy két tettes és egy 
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bűnsegéd.24 A kifosztás esetén viszont elengedhetetlen, hogy az elvételben 
tettesi magatartást nem tanúsító elkövető legalább részesi magatartást való-
sítson meg. A társtettesség és az erőszak befejezettsége tekintetében fontos 
megjegyeznünk, hogy amennyiben dolog elvétele még nem fejeződött be az 
egyik elkövető részéről, amikor a másik társtettes az elvétel előmozdítása 
érdekében erőszakot alkalmazott a sértettel szemben, a cselekmény 
társtettesként elkövetett rablásnak és nem bűnsegédként elkövetett lopásnak 
minősül. 
 
III. De lege ferenda 
 
A Büntető Törvénykönyv 1978. évi módosítása óta (a rablás és a kifosztás 
szétválasztása) az erőszakos vagyon elleni deliktumok szabályozása teljes 
mértékben megfelel a büntetőjogi és a társadalmi elvárásoknak, s minden 
lehetséges oldalról megfelelően lefedi a hazánkban elkövetésre kerülő ilyen 
bűncselekményeket. 

Ennek ellenére de lege ferenda javaslatok tehetőek, ugyanis egy elhatáro-
lással kapcsolatos problémának jelenleg is képlékeny határai vannak. Neve-
zetesen a bódító hatású szer alkalmazásával öntudatlan vagy védekezésre 
képtelen állapotba helyezett sértett sérelmére elkövetett dologelvétel megfe-
lelő szubszumálása. Ugyanis, ha az elkövető alkohol alkalmazásával helyezi 
meghatározott állapotba a sértettet – azaz lerészegíti – a dolog elvételének 
megkönnyítése céljából, akkor kifosztást követ el feltéve, hogy a sértett is 
közrehat a lerészegedésben. Amennyiben ez a sértetti concausa elmarad, a 
tettes rablásért felel. Ez eddig evidens. 

Az azonban már ellentétes nézeteket válthat ki, hogy a sértettnek más bó-
dító hatású szerrel való védekezésre képtelen vagy öntudatlan állapotba he-
lyezése a dolog elvétele céljából minden esetben rablást valósít meg, a sér-
tetti közreműködéstől függetlenül. Azt természetesen nem vitatjuk, hogy 
ezek a szerek (leggyakrabban kábítószerek) súlyosabb megítélés alá esnek, 
és súlyosító körülményként kell őket figyelembe venni. A probléma nem is 
ezen az oldalon, hanem a sértetti közrehatás és az alkohol egyéb bódító hatá-
sú szerként kezelése terén merül fel. A joggyakorlat szerint ugyanis a terhelt 
akkor is a súlyosabban büntetendő rablás miatt felel, ha a sértett tevékenyen 
közrehatott az állapota előidézésében, és a legcsekélyebb ellenállást vagy 
ellenvetést sem tanúsított az elkövető általi mértéktelen szerfogyasztásra 
való ösztönzéssel szemben. Természetesen itt is tisztában vagyunk azzal, 
hogy az ilyen szerek fogyasztására való ösztönzés akár más törvényi tényál-
lást is megvalósíthat. Véleményünk szerint azonban jelen esetben nem en-
nek, hanem a sértetti közreműködésnek van meghatározó szerepe. 
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Alkohol alkalmazása esetén ugyanis a sértetti concausa kiemeli a cselek-
ményt a rablás köréből, és a kifosztás tényállása alá szubszumálja. A sértetti 
közrehatás hiánya esetén viszont a törvényhozó egy kalap alá veszi az alko-
holt és az egyéb bódító hatású szereket. Ez pedig felvet egy második prob-
lémát. Ugyanis a sértett közrehatásával alkalmazott alkohol esetén éppen 
azért nem valósul meg rablás, mert a sértett közrehatott. Ha nem, akkor rab-
lás valósul meg tekintettel az elkövetés „aljas” módjára.(pl. alkohol keverése 
a sértett italába) Az egyéb bódító hatású szer alkalmazása esetén (sértetti 
közreműködéssel) azért a rablás és nem a kifosztás valósul meg, mert a sér-
tett súlyosabb megítélés alá eső eszközt használ. Eddig teljesen kerek a logi-
kai gondolatmenet.  

A negyedik elkövetési módnál azonban megtörik a logika. Itt ugyanis a 
sértett közrehatása nélkül, „aljas” módon viszi véghez a cselekményt az el-
követő (ez már önmagában kizárja a kifosztás megvalósulását a logikai me-
net szerint), emellett azonban súlyosabb megítélés alá eső szert is alkalmaz 
az elkövetés eszközéül. Vagyis két súlyosító körülmény közül csak az egyik 
kerül értékelésre. Ez azonban véleményem szerint (a logikai menetet követ-
ve) a rablás alapeseténél – tekintettel a kettős súlyosító körülményre – súlyo-
sabb megítélés alá kell, hogy essen. Vagyis a rablás eddig nem nevesített 
minősített esetét kellene, hogy megalapozza. Ez azonban a jelenlegi szabá-
lyozás alapján nem lehetséges, mivel ilyen minősített eset nem létezik. Így 
vagy az alkohol esik egy tekintet alá, például a kábítószerrel, vagy az egyik 
súlyosító körülmény marad értékelés és büntetés nélkül. Ezen kérdés véle-
ményem szerint a rablás törvényi tényállásának egy újabb, a kettős súlyosító 
körülményt is értékelő minősített esettel való kibővítésével lenne megoldha-
tó. 
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