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Dr. Kránitz Mariann: A  korrupciós bűnözés

Az év elején jelent meg a Közgazda- 
sági és Jogi Könyvkiadó gondozásá
ban Kránitz M ariann m onográfiája. 
Bár a kiadó a téma érdekes voltára te
kintettel megemelte a példányszám ot, 
a siker a vártnál is nagyobb volt. Az el
fogyott könyvek számából ítélve a 
problém a nemcsak a kriminológiával, 
büntetőjoggal foglalkozó jogászt, ha
nem a társadalm i kérdések iránt fogé
kony olvasótábor érdeklődését is fel
keltette. Hisz a korrupció fogalm ába a 
borravalótól a vesztegetésekig a jog ta
lan előnyszerzés minden formája bele
tartozik. Hogy az előny m ikor jogtalan, 
nehéz eldönteni, különösen most, am i
kor az állam a személyi jövedelem adó
val teljesen legalizálta a borravalós 
szakmákat és a paraszolvenciát.

A korrupció a bűnözés egészén belül 
viszonylag csekély nagyságrendet kép
visel, ám a jelenség a közvéleményt oly 
mértékben irritálja, az állam polgárok 
közérzetét oly mértékben zavarja, hogy 
a társadalom ra veszélyesség mértéke 
megsokszorozódik. A korrupció jelen
ségének feldolgozása az Országos Kri
minológiai és Kriminalisztikai Intézet 
több éves programja. E bűnözési jelen
séggel foglalkozva a szerző feltárja an
nak okait, elemzi azokat a körülm énye
ket, melyek lehetővé teszik létezését, 
bem utatja megjelenési formáit, válto
zásait, a hazai korrupció jellegzetessé
geit, negatív hatását a társadalom  fejlő
désére és vázolja a megelőzés lehetősé
geit.

A vizsgálódás alapm ódszere a tény- 
kutatás volt. Ehhez mintegy hatszáz 
jogeset iratanyagát dolgozta fel Krá
nitz M ariann és egészítette ki — sok el
méleti és gyakorlati szakemberrel ké
szített — interjúval. A mű bevezetőre 
és öt részre tagolódik.

Az első rész a korrupció fogalmát 
próbálja definiálni, és a jelenséggel 
kapcsolatos polgári és szocialista néze
teket taglalja. A polgári szakirodalom 
ban a nézetek, álláspontok rendkívüli 
m értékben eltérnek egymástól. A kor
rupció legáltalánosabb meghatározása 
a morális társadalm i elítélés megfogal
m azására szorítkozik, s a társadalom - 
tudósok többségének definíciója is 
ezen a szinten mozog. A legjobb polgá
ri m eghatározások társadalm i jelensé
gek köré csoportosíthatók. így beszél
nek közéletre alapító, piacorientált, va
lam int a köz iránti szolgálatra alapító 
m eghatározásokról. E három alaptípus 
mellett a legérdekesebb a hatalom  as
pektusából való közelítés.

A korrupció fogalmával kapcsolatos 
szocialista nézetek se tisztázottak. 
A szó hol különféle tartalm at hordozó 
jelentések (borravalózás, befolyással 
üzérkedés) szinonimája, hol általában 
vett morális elítélés (közéleti, erkölcsi 
romlottság). A szakirodalom  leginkább 
a vesztegetés, illetve befolyással üzér
kedés értelemben használja. Másutt 
pedig tekintet nélkül az eltérő minősé
gű cselekedetekre, összekeverik a kor
rupt egyéni m agatartást a korrupció
val, mint tömegjelenséggel.

A szerző a korrupció legfontosabb 
elemeiként a következőket sorolja fel:

— komplex társadalm i jelenség, 
amely három szinten valósul meg;

— az egymástól eltérő jelenségszin
tek dialektikus összefüggésben lévő 
minőségeket képviselnek;

— az általános szintjén a korrupció 
gazdasági és társadalmi viszonyok ál
tal determ inált történelmi produktum, 
illetve az anyagi és nem anyagi javakat 
torzítva korrigáló újraelosztási forma;

— a különös szintjén a különböző
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gazdasági rendszerek osztályviszonya
in belül egy adott csoporthoz, réteghez 
kötődő korrupt cselekvések összessé
ge;

— az egyedi szintjén egymástól elté
rő szükségletek által motivált interper
szonális viszony, ahol a passzív fél 
visszaél hatalm i erőfölényével, az aktív 
fél pedig anyagi vagy nem anyagi 
előnyhöz jut. A felek egyezményes sza
bályokat alakítanak ki, kapcsolatukat 
térben-időben szélesítik, és közvetlen 
sértett nincs;

— a korrupció egészéből kiemelt, a 
büntetőjog által értékelt részjelenség a 
korrupciós bűnözés, amit magas láten
cia jellem ez;

— specifikuma még a korrupciónak 
a viszonylagos önállóság, a láncreak
ciószerű tovaterjedés és a spontán új
ratermelődés.

A könyv második része a korrupció 
büntetőjogi szabályozásával és a kor
rupciós bűnözés alaktani jellemzőivel 
foglalkozik. E jelenség pontosan re
gisztrált mennyiségi és minőségi szem
pontok alapján tovább analizálható a 
statisztikai nyilvántartásokból. Igaz, a 
mennyiségi számbavételt a m ár emlí
tett latencia akadályozza, az összeha
sonlító elemzéseket pedig egyfelől a 
statisztikai rendszerek eltérő volta gá
tolja, másfelől az, hogy a korrupciós 
bűnözést, járulékos bűncselekm ény lé
vén, halm azati előfordulásban nem 
mindig veszik számba. A vizsgálat 
mégis lehetséges, mert a kriminálsta- 
tisztikákat döntő m ódon a büntetőjogi 
szabályozás determ inálja, és a büntető
jogi rendelkezések átfogó ismerete el
igazítást nyújt.

A büntető jogalkotás a korrupciós 
bűncselekmények körét precízen sza
bályozza. A büntetőkódexek eltérései 
ellenére a büntetőjogi konstrukció ve
zérlő elvei és a törvényi tényállások ha
sonlóak. Az európai büntető jogalko
tás egy szerkezeti egységbe töm öríti a 
bűncselekményeket a büntetőkódexen 
belül. Ezt azért teheti meg, mert a vé
dett jogi tárgy — a közélet tisztasága
— fogalmi-tartalmi köre azonos vagy 
erősen hasonló. M inden büntetőkódex

büntetni rendeli az individuális kor
rupció legtipikusabb formáját, a vesz
tegetést, s ennek m indkét (passzív és 
aktív) alakzatát. (A passzív alany álta
lában hivatalos személy, ezért a szerző 
itt írja le, hogyan határozzák meg a kü
lönböző büntető törvénykönyvek a hi
vatalos személy fogalmát.)

Az aktív és passzív alany m agatartá
sát különbözőképpen ítélik meg. Az 
aktív elkövető az előnyre vonatkozó 
ígérettel vagy tényleges előny nyújtásá
val valósítja meg a bűncselekményt, 
míg a passzív elkövető előnykéréssel, 
-követeléssel és annak elfogadásával. 
Az előnyt különbözőképpen határoz
zák meg a büntetőkódexek. Lehet ado
mány, ajándék, haszon, mely nemcsak 
vagyoni, hanem  személyes előnyre is 
kiterjedhet. A szankciók vonatkozásá
ban nagy a differencia a pénzbüntetés
től a halálbüntetésig. A törvényköny
vek sokkal súlyosabb büntetéssel bün
tetik a passzív elkövetőket, m int az ak
tívakat. A bírák esetében e bűncselek
ményt erősen szankcionálják. Az igaz
ságszolgáltatás tisztaságához fűződő 
érdekek mellett ennek komoly trad í
ciói is vannak.

M agyarországon a korrupciós cse
lekmények büntetőjogi szabályozása I. 
Istvánig vezethető vissza. A jelenlegi 
szabályozás mind a polgári, m ind a 
szocialista országok viszonylatában a 
legkorszerűbb. Az utóbbi száz évben a 
következő tendenciák állapíthatók 
meg: folyam atosan kibővült a védett 
jogtárgy fogalm i-tartalmi köre (védett
séget élvez az állami közéleten kívül a 
gazdasági és kulturális élet is); a védett 
jogtárgyak gyarapodása következtében 
tágult a passzív alanyok köre; az elkö
vetési m agatartások variációi elhatá- 
rolhatóbbá váltak pl. a nem vagyoni 
előny is előnnyé vált az idők során.

A továbbiakban a korrupciós bűnö
zés morfológiai jellemzőivel ism erked
hetünk meg. M ár említettük, hogy e 
bűnözési jelenség terjedelm ében az 
összes bűncselekm ényhez viszonyítva 
csekély jelentőségű. Az utolsó tíz év
ben az elkövetők száma enyhén, a bűn- 
cselekményeké meredeken emelkedett.
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Változott a bűncselekm énycsoport 
struktúrája, előretört a gazdasági kor
rupció. E szempontból a gazdaságon 
túl a szociális, kulturális és egészség- 
ügyi szféra a legveszélyeztetettebb.

A bűncselekm ény alaktani jellem zői
vel kapcsolatban a szerző az alábbia
kat állapítja meg:

— lényeges különbségek vannak a 
hivatali és a gazdasági korrupciós bűn- 
cselekmények között;

— a gazdasági korrupció szerkezete 
átrendeződött, leggyakoribb megvaló
sulási form ája a passzív vesztegetés;

— a hivatali korrupción belül több
nyire a két véglet realizálódik;

— a gazdasági korrupció szerkezete 
kiegyenlítettebb;

— a hivatali korrupció községi, a 
gazdasági korrupció városi elkövetési 
form a;

— a gazdasági vesztegetések 90%- 
át, a hivatali vesztegetések 54%-át és a 
befolyással üzérkedés 30%-át m unka
helyen követik el;

— a bűnmegvalósítás időtartam a a 
hivatali vesztegetések esetében két év, 
a befolyással üzérkedés esetében m ás
fél év, a gazdasági vesztegetésnél csu
pán egy év;

— a korrupciós bűncselekmények 
82%-át férfiak követik el, bár a hivatali 
korrupciós bűncselekm ények többsé
gét inkább nők;

— a hivatali korrupciót elkövetők 
életkora 10-15 évvel alacsonyabb a 
gazdasági korrupciót elkövetőkénél;

— a gazdasági korrupciós bűncse
lekmény elkövetői rendelkeznek a leg
m agasabb iskolai végzettséggel;

— e bűncselekm énycsoportban van 
a legtöbb büntetlen előéletű;

— fontos m ozzanata e bűncselek
m énycsoportnak a járulékos jelleg;

— a társadalom ra veszélyesség sú
lya az előnnyel mérhető, melynek cím
zettje a passzív elkövető, tárgya általá
ban a pénz, értéke pedig az elkövetés 
idejétől, helyétől, az uralkodó társadal
mi szokásoktól és egyéb körülm ények
től függ.

A tanulm ány harmadik része a kor
rupciót kiváltó és elősegítő körülm é

nyek értelmezését foglalja össze. Az 
oksági magyarázatok közül itt most 
csak az egytényezősöket tudjuk felso
rolni, jelesül az etnocentrizmust, a 
funkcionalizmust, a revizionizmust, az 
evolucionizmust, a kulturális m agyará
zatot, az eklektikus megközelítést és 
von Klaveren értelmezését. A szerző 
szerint még a szocialista szakirodalom 
ban sem nyert részletes kimunkálást 
„ténykutatáson alapuló és elméletileg 
is m egalapozott olyan okságmagyará- 
zat, amely a gazdasági és társadalm i vi
szonyok különböző szintű és jellegű 
összefüggéseinek feltárását kellő mély
ségű analízisét és szintetizációját egy
aránt m agába foglalná”.

A korrupciót mint egyedi jelenséget 
a bűnügyi tudom ányok vizsgálják, a 
szociológusok és a közgazdászok pe
dig, mint a jövedelemelosztás rendsze
rét torzító kísérőjelenséggel foglalkoz
nak vele. Sok esetben a kifejezetten 
korrupciós kutatások is a közgazdá
szok és szociológusok m egállapításait 
veszik át. A kiváltó okot a kereslet és a 
kínálat összhangjának hiányában, rövi
den a hiánygazdálkodásban lelik fel. 
A szerző ez irányú nézeteit a tanul
mány következő fejezetében fejti ki, 
két csoportra osztva a korrupciós bű
nözés kiváltásában közreható tényező
ket.

Hangsúlyozza egyfelől a termelési és 
értékesítési folyam atok szervezeti kere
teinek hiányosságait, a szállítás nehéz
ségeit, valam int az államigazgatási 
szervek diszkrecionális jogából eredő 
korrupciós lehetőségeket. Hangsúlyoz
za másfelől a korrupciós bűnözés ki
váltásában közreható társadalm i-tudati 
tényezőket. Kifejti, hogy valamennyi 
korrupt m agatartásform a szorosan 
kapcsolódik az elkövető szemléletéhez, 
szükségleteihez, jelleméhez, egyénisé
géhez. Ez utóbbi alakulásában meg je 
lentős szerepet játszik az adott társada
lom érték- és szokásrendszere.

N álunk például a hagyományok I. 
Istvántól napjainkig — a gazdasági, 
társadalm i, jogalkotási és jogalkalm a
zási intézmények révén — a korrupció 
továbbélése irányába hatottak: borra
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valós nemzet lettünk. A jogtalan előny 
nyújtása szinte — beidegződött a társa
dalmi tudatba — teljesítendő norma 
lett.

Az egyedi korrupciós jelenségek lét
rejöttében közreható motívumok be
m utatásakor a szerző széles körű (a ró
mai jogtól Engelsig terjedő) szakiroda- 
lom felhasználásával igazolja állításait. 
Szocialista jelenünk velejárója, hogy 
az egyedi szükségletek mechanikus 
összessége nem azonos az össztársadal
mi szükségletek egészével. Tehát az in
dividuális korrupció létrejöttében a 
legfontosabb szerepet az egyéni érdek 
és a társadalm i-gazdasági viszonyok
ból fakadó objektív és szubjektív lehe
tőségek közötti ellentm ondás, arányta
lanság, feszültség tölti be.

A negyedik rész a korrupció hatásá
val és következményeivel foglalkozik. 
Átfogó szocialista korrupciókutatás 
még nincs. A szaktudom ányok csak 
részmegoldásokig jutottak. A tém ában 
két tanulm ány — egy szociológiai 
(Hankiss Elemér) és egy közgazdasági 
(Erdélyi István) — született. Végső ki
csengésükben negatívan értékelik a 
korrupció jelenségét. A polgári kuta
tók némelyike elítéli, némelyike vi
szont pozitív jelenségnek tartja azt. 
Kránitz M ariann szerint a korrupció a 
harmadlagos jövedelemelosztás eszkö
ze, s mint ilyen össztársadalmi szinten 
káros hatással van a tulajdonviszo
nyokra, a munkamegosztásra, a foglal
kozási struktúrára egyaránt.

A m onográfia ötödik része a korrup
ció megelőzésével foglalkozik. Az erre 
vonatkozó polgári nézetek igen szegé
nyesek és merőben eltérnek egymástól. 
A szocialista megelőzés alapelveit már

a marxizmus klasszikusai megfogal
mazták. A szerző saját megállapításait 
az alábbi kérdések köré csoportosítja: 
mit milyen rendszerben, hogyan, mi
vel, milyen szervezeti keretek közt aka
runk megelőzni?

Először a korrupciós bűnözés fő irá
nyait kell meghatározni. A megelőzés 
rendszere is ehhez kell, hogy igazod
jon. Vertikálisan pl. a veszélyeztetett 
népgazdasági ágaknál, gazdasági egy
ségeknél, horizontálisan pl. a különbö
ző népgazdasági ágazatokon belül a 
közvetlenül fenyegetett területeken 
azonos m unkaköröknél, beosztások
nál. . .

A megelőzés tárgya a korrupciót ki
váltó és elősegítő körülmények összes
sége, a megelőzés eszköze alapvetően a 
hiánygazdaság megszüntetése, az élet 
m inőségének átalakítása. A megelőzés 
szervezeti keretét illetően a szerző ki
fejti, hogy a prevenció rendszerének il
leszkednie kell az általános bűnm eg
előzési rendszerhez, s mivel a megelő
zés közügy, a felügyeleti és irányító 
szervek tevékenysége összekapcsolan
dó, a politikai és társadalm i szervek tu 
datform álása pedig számottevő jelen
tőségű.

A recenzens szíve szerint m indenki
nek ajánlaná a m onográfia elolvasását. 
Egyrészt a téma m indennapjainkat 
érintő volta, másrészt a feldolgozás 
magas színvonala, a könyv gördülé
keny, olvasmányos stílusa miatt. 
Ugyanakkor igyekezett némi tájékozta
tást nyújtani azok számára, akiknek 
nem áll m ódjában jelenleg a könyv el
olvasása.

Dr Szentpétery Petronella

Tamáska Péter: Márianosztrai panoptikum

Népszerű börtönkrónikát írni nem is tek, országra szóló bűnügyekről és el-
olyan könnyű feladat, m int amilyen- követőikről, különösen ha azok nők.
nek az első pillantásra látszik. Túlságo- M árpedig a M árianosztrai panoptikum
san csábítóak a csemegézendő részle- jórészt egy női börtön krónikája. Hatá-
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rozottan érzékelhető a szerző küszkö
dése a hatalm as tényanyaggal, amely 
sokszor kecsegtet pletykába hajló  in 
form ációval. Ezek persze izgalm assá s 
a nagyközönség szám ára is o lvasható
vá tehetnek egy könyvet, a m egrázó 
egyéni tö rténetek  vonulata pedig fel
em elheti a bestsellerek sorába.

T am áska Péter könyve azonban nem 
a bűnesetek és a tettesek, hanem  a b ö r
tön  krónikája szeretne lenni. Bár e ket
tő nem  választható el teljesen egym ás
tól, mégis furcsának  találom , hogy egy 
börtön tö rténe tben  időről időre pusm o
gó hangnem ben, szükségtelen apró lé
kossággal különféle leírt bűnesetek  vo
nulnak  végig, kom olyabb összefüggés 
és indok nélkül. Nem  a régi és az új 
elítéltek bem utatása, valam int panopti- 
kum i figurává form álása jelen t p rob lé
m át, hanem  a bűnesetek „sz to rid k én t 
való közlése. M ég azzal együtt is, hogy 
az átlagem ber szám ára belátom , ettől 
sokkal o lvashatóbb a könyv.

A „M árianosztrai pano p tik u m ” 
azonban nem csak az elítéltekkel kap 
csolatos érdekességek gyűjtem énye, 
hanem  igyekszik bem utatni a régi és a 
m ai kor bv-intézetét és „foglárait” is. 
Az elítéltek sora H everda M áriával 
kezdődik és Soós Lajossal fejeződik 
be, míg a foglároké W enszky Eugéná- 
val indul, s m ár a je lenből p an o p ti
kum ba állíto ttakkal — Kovács G ézá
val és Cserey G áborral — végződik. 
K öztük eltelt a m agyar történelem  vi
haros évszázada, am ely term észetesen 
nem  to rp an t meg a börtön  kapui előtt.

H azánk históriájának  sajátos rajzo
latát adja, annak  feltérképezése, hogy 
az elm últ évszázadban milyen cselek
m ényeket követtek el a nosztrai börtön  
lakói. K ezdjük a boldog békeidőkkel. 
Századunk tizes éveiben a nők elsősor
ban gyilkosság, gyerm ekgyilkosság és 
m agzatelhajtás m iatt voltak büntetve. 
Az em berölés különféle változatait és 
lopást követett el az elítélt nők több 
m int 50%-a.

Aztán jö ttek  a 19-esek, jelezve a m a
gyar történelem  próbálkozását egy m á
sik fejlődés irányába. A konszolidáció 
ismét a köztörvényes esetek szám át,

ezen belül különösen a prostitúciót 
em elte meg. A húszas-harm incas évek
ben újfent került egy-két politikai fo
goly az intézetbe, ezek azonban kisebb 
kém történetek m ellékszereplői. A tip i
kus bűncselekm ény — a szerző egyik 
igen találó  alcímével élve — ez idő tájt 
a külvárosi és falusi bűn volt.

A negyvenes években újra  ta lá lko
zunk politikai foglyokkal. 1942-től ide 
zárták  be a kom m unista párt tagjait, 
akikre büntetésük letöltése után újabb 
letartóztatás vagy in ternálás várt. 1944 
elején a korm ány és a belügyi tárca 
szégyenletes elkülönítési tervének 
alap ján  a börtön  ötven budapesti zsidó 
elítéltjét előbb elszigetelték, m ajd á tad 
ták  a ném et, illetőleg a m agyar rendőri 
hatóságoknak. Ekkor m ár sem a fegy- 
házakból, sem a börtönökből nem  en
gedték ki a kom m unistákat és a zsidó
kat még akkor sem, ha letöltötték a 
büntetésüket. A± év vége azonban m eg
hozta a nosztrai rabok szabadulását, 
kinyíltak a börtönkapuk.

1945 u tán  a börtön  változatlanul po 
litikai jellegű cselekm ényekért, hábo
rús és népellenes bűnök m iatt 
elítélteket ta rto tt fogva. U gyanakkor a 
nők szám ára m unkatáborként funkcio
nált. 1948-tól a po litikainak  m inősített 
gazdasági bűncselekm ények elkövetői
ből (a feketézőkből, az árufelhalm o
zókból, a valutázókból, a szabotőrök- 
ből) tevődött össze a foglyok többsége. 
1949-ben 918 elítéltből 315-öt politikai 
okok m iatt ta rto ttak  fogva.

1950-től a nosztrai börtön m ár 
egyértelm űen férfibörtön. Az elítéltek 
a „nép ellenségei” , m ajd később azok 
is idekerülnek, akik korábban annak 
bélyegezték őket. Például itt volt fo
goly 1954-től az a Princ G yula ezredes, 
akihez korábban  a nosztrai börtön  fel
ügyelete tartozott. A politikailag hul
lám zó időszak u tán  az ism ételt konszo
lidáció ú jfent a köztörvényes elítéltek 
börtönévé tette a régen, pálosrendi ko
lostorként is funkcionáló épületet.

A könyv utolsó fejezete a hatvanas 
évektől napjainkig  m utatja be M ária- 
nosztrát és az o tt folyó börtönéletet. 
A szerző felületesen, de érinti a bün te
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tési eszm erendszer fejlődését is, am ely
nek során előtérbe került az elítéltek 
tudatos nevelésének gondolata. T ulaj
donképpen  részletes és realitásokat 
tükröző képet kapunk  a börtönben  fo
lyó m indennapi életről, a sorokat ol
vasva mégis az az érzése az em bernek, 
hogy a szerző csak a „valódi”-t tud ja  
m egragadni, az „igazat” nem. E rész
ben főleg tényeket közöl és nem  gon
dolatokat. H iányzik belőle az em pátia, 
nem  érti a börtön  igazi e llen tm ondása
it, s ezáltal arra  sem képes, hogy érzé

keltesse azt a hangulato t, légkört, 
am ely sajátos kohója a fogvatarto tt és 
a fogvatartó mai világának.

T am áska Péter könyve m indezek el
lenére nagyon sok inform ációt foglal 
össze kielégítően a m árianosztrai b ö r
tönről. H a arra  gondolunk, hogy a sza
badságvesztés-büntetés prob lem atiká
já t egyre szélesebb nyilvánosság elé 
kellene tárn i, akkor ez a könyv dacára 
fogyatékosságainak hasznos p róbálko 
zás.

Dr. Kövér Ágnes
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