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Wiener A. Imre: Gazdasági bűncselekmények

A bűnügyi tudományok az elmúlt 
évtizedekben kezdtek behatóbban fog
lalkozni a gazdasági életben elkövetett 
bűncselekményekkel és az ellenük 
folytatott jogi harc eszközeivel. Mind a 
szocialista, mind a kapitalista gazdasá
gi rendszerben a társadalmi-gazdasági 
körülmények ösztönözték e bűncselek
ménycsoport alaposabb vizsgálatát.

A kapitalista gazdasági rendszerben 
ezt az érdeklődést a világgazdaság fej
lődése és a gazdasági szervezet megvál
toztatására irányuló törekvések indo
kolták. A nagy tőkés országok gazdasá
gi botrányai a gazdasági és politikai 
élet felső szintű összefonódására is fi
gyelmeztettek.

A szocialista gazdasági rendszerben, 
amikor a tervutasításos irányítást fel
váltotta a vállalatoknak nagy, illetőleg 
nagyobb önállóságot adó új gazdaság- 
irányítási rendszer — melyben a gaz
dasági egység a piaci viszonyokat veszi 
figyelembe döntéshozatalában, s a na
gyobb nyereség érdekében kockáztat
nia kell — megnőtt a szerepe a gazda
sági bűnözés jogi értékelésének. Mi
közben az állam gazdaságpolitikája 
megvalósításához felhasználja a bünte
tőjogi büntetést is, a gazdaságpolitika 
szükségszerűen kapcsolatba kerül a 
büntetőpolitikával, tehát a fogalmak 
pontos meghatározása alapvető igény.

A gazdasági bűnözés és a gazdasági 
bűncselekmények tudományos fogal
mának definiálásakor a kapitalista or
szágok bűnügyi tudománya nem tá
maszkodhat a hagyományosan kiala
kult büntetőjogi rendelkezésekre, mert 
ilyen fejezetbe sorolást nem ismer. 
Nem alakult ki ugyanis egységes felfo
gás a gazdasági bűnözés, a gazdasági 
bűncselekmények fogalmáról. De nem 
történt ez meg a szocialista országok

ban sem. A legjelentősebb problémát a 
szocialista gazdasági rendszerben a 
társadalmi tulajdon elleni és a gazda
sági bűncselekmények egymás közti 
kapcsolatának tisztázása jelenti, ezen 
kívül nincs pontosan körülhatárolva a 
gazdasági, a hivatali és a korrupciós 
bűncselekmények köre sem.

Elsőként az a fogalom szorul megha
tározásra, hogy milyen társadalmi ér
deket — jogtárgyat — sértő cselekmé
nyeket kell a gazdasági bűncselekmé
nyek kategóriájába sorolni. A jogtárgy 
fontossága, jelentősége szabja meg a 
büntetőjogi védelem kereteit, s az al
kalmazásra kerülő szankciókat, tehát 
büntetőpolitikai jelentősége számotte
vő. A büntetőpolitikára viszont figye
lemre méltó hatást gyakorol — többek 
között — a gazdaságpolitika.

Az állam gazdaságpolitikája megva
lósításakor felhasználja a büntetőjogi 
büntetést, és megfordítva, a gazdaság- 
politika részét képező gazdaságirányí
tási rendszer változása kihat a gazdasá
gi bűncselekmények jogi tárgyának 
meghatározására. E bűncselekmény
csoport jelentőségét az adja, hogy a 
bűncselekmények tényállásainak meg
fogalmazásában és jogalkalmazási gya
korlatában fejeződik ki, hogy az állam 
milyen módon és mértékben avatkozik 
be a jogi és a gazdasági életbe, milyen 
gazdaságpolitikai célok érdekében veti 
be a büntetőjogi eszközöket.

*

A könyv a bevezetőt követően két 
részre tagolódik. Az első rész az elmé
leti alapokat taglalja. A bevezető feje
zetben a szerző általános jellemzést ad 
a gazdasági bűnözésről és a gazdasági 
bűncselekményekről a kapitalista és a

54



szocialista országok bűnügyi tudomá
nyában. Ez a rész nyújtja a téma törté
neti és összehasonlító elemzését.

A második fejezet a gazdasági bün
tetőjog és a gazdaságpolitika kapcsola
tával foglalkozik. Részletesen boncol
gatja a gazdaságpolitika és a büntetőpo
litika összefüggését, egymásra hatásu
kat. Magyarázza a büntetőjogi és igaz
gatási szankciók jelentőségét, különb
ségeiket, szükségességüket. Kitér a jogi 
személy büntetőjogi felelősségének 
elemzésére.

A harmadik fejezetben a szerző meg
határozza a gazdasági bűncselekmények 
jogi tárgyát. Először a sértettekről és a 
sértett érdekekről beszél. Véleménye 
szerint a sértett érdekek között úgy kell 
szelektálni, hogy annak társadalmi tar
talma legyen és a jogi tárgy megfogal
mazása helyesen ragadja meg magát a 
társadalmi valóságot. Ezután taglalja a 
gazdálkodást és a gazdaságirányítást, a 
gazdasági tevékenységet mint a véde
lem tárgyát. Vizsgálja a vagyonkezelési 
kötelezettség tartalmát mind a tervuta
sításos, mind a gazdaságirányításos 
rendszerben.

A negyedik fejezetben kerül sor a 
gazdasági, vállalati kockázatvállalás 
büntetőjogi kérdéseinek tárgyalására. 
A szerző megállapítása szerint a válla
lati kockázatvállalás nem szakítható el 
a vagyonkezelési kötelezettségtől, bün
tetőjogilag a két kategória nem értékel
hető önállóan, egymástól elkülönítve.

Az ötödik fejezet témája: a gazdasá
gi büntetőjog kodifikációja. Itt Wiener 
Imre bemutatja a kodifikációs techni
ka alakulását, módszereit; hangsúlyoz
va azt a tényt, hogy a kodifikátomak a 
bűncselekmény ismérveinek leírásá
hoz, a büntető tényállás megszerkeszté
séhez már nem csak a gazdaságpolitika 
szempontjait kell érvényesítenie, ha
nem úgy kell megalkotnia a tényálláso
kat, hogy azok megfeleljenek a bünte
tőjog alapelveinek — a nulla crimen 
sine lege (nincs büntetés törvény nél
kül) és a bűnösség elvének —, vala
mint a büntetőjogi felelősség intéz
ményrendszerének is. E helyütt szól a 
szerző a gazdasági büntetőjog kodifi-

kációjának két alapformájáról, a kó
dexben szabályzott kerettényállások és 
a büntetőjogi melléktörvények rend
szeréről, amelyek természetesen nem 
zárják ki egymást. Elemzésében előre
mutató megoldásokat javasol a hazai 
jogalkotásnak.

A hatodik fejezetben jut el a szerző 
— a bűnügyi tudományok alapfogal
mainak segítségével — a gazdasági 
bűncselekmények fogalmának megha
tározásáig, mely szerint „a gazdasági 
bűncselekmények az állam gazdasági 
tevékenységét (a költségvetést és a köz
hatalmi gazdaságigazgatást) sértik 
vagy veszélyeztetik. A gazdasági bűn- 
cselekményekre vonatkozó jogalkotás 
(gazdasági büntetőjog) és ennek alkal
mazása közvetlen kapcsolatban áll az 
állam mindenkori gazdaságpolitikájával 
és az ezt kifejező gazdaságigazgatási 
szabályokkal”.

*

A könyv második része A magyar 
gazdasági büntetőjog címet viseli, s e 
jogterület hazai vonatkozásait elemzi 
részletesen. Négy időszakot különböz
tet meg e jogterület történeti fejlődésé
ben. Az állam gazdaságpolitikáját vé
dő jogszabályokat az első világháborút 
követő években alkották, de értelmezé
si gyakorlatuk még ma is hat a jogal
kalmazásra. A gazdasági rend védel
méről szóló 8800/1946. ME sz. rende
let már büntetési tételeket helyezett ki
látásba a gazdasági rend védelmében.

A következő szakaszt, az ötvenes 
éveket, a jogalkalmazás gyakorlata tet
te emlékezetessé. Végül leszögezi a 
szerző, hogy a gazdasági büntetőjogot 
az 1961. évi első szocialista büntetőkó
dex foglalta egybe, s ezzel párhuzamo
san a szabályozást is új elvekre építet
te.

A továbbiakban az e kategóriába 
tartozó bűncselekmények történeti át
tekintése következik. A szerző statiszti
kai adatok kimerítő felsorakoztatásá
val támasztja alá a büntető ítélkezés 
szemléletét is tükröző megállapításait. 
A hatályos jog büntetőpolitikája kap
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csán elmondja, hogy a büntetőjogsza
bály milyen módszerekkel, milyen ko- 
difikációs technikával teszi lehetővé, 
hogy a büntető jogalkalmazás kövesse 
a gazdaságpolitikát.

Büntető törvénykönyvünk a gazda
sági bűncselekményeket négy címbe — 
pénz- és bélyeghamisítás, pénzügyi bűn- 
cselekmények, a gazdálkodás rendjét 
sértő bűncselekmények, a gazdálkodási 
kötelességeket sértő bűncselekmények 
— sorolja. Az elsőt, a pénz- és bélyeg- 
hamisítást jellemzői szerint inkább a 
hagyományos, nem pedig a gazdasági 
bűncselekményekhez kellene rendezni, 
de a következő terület, a pénzügyi bűn
cselekmények minden ismérvük alap
ján e kategóriába tartoznak. E jogsérté
sek szoros kapcsolatban állnak az ál
lam gazdaságpolitikájával, csorbítják a 
költségvetési gazdálkodást és ellenkez
nek az állam pénzügyi-igazgatási tevé
kenységével. Ide tartoznak a deviza
bűncselekmények, a fedezetlen csekk 
.kibocsátása, az adócsalás, a jövedékkel 
visszaélés, a vámbűncselekmény.

Amíg ezeknél a bűncselekményeknél 
a jogszabály törvényi tényállásának a 
szerkesztése úgy történik, hogy azt a 
jogalkalmazó a gazdaságpolitikai érté
keléstől mentesen tudja alkalmazni, 
addig a gazdálkodás rendjét sértő bűn
cselekményeknél a jogalkalmazásnak 
kötelessége a gazdaságpolitika szem
pontjait érvényesíteni. Ez utóbbi típu
sú bűncselekmények közé tartozik a 
közellátás veszélyeztetése, az árdrágí
tás, az üzérkedés.

A gazdálkodási kötelességet sértő 
bűncselekmények nem olyan egysége
sek mint az előbbiek, ugyanis három, 
egymástól elhatárolható érdeket sérte
nek. Az egyik az állam külkereskedel
mi monopóliumát, a másik a fogyasz
tási érdeket, a harmadik a gazdálkodás 
közvetlen irányítását és ellenőrzését. 
E csoportba sorolható a jogosulatlan 
és az engedély nélküli külkereskedelmi 
tevékenység, a rossz minőségű termék 
forgalomba hozatala, a minőség hamis 
tanúsítása és a hamis termékjelzés, a

gazdasági ellenőrzés akadályozása, a 
népgazdaság szerveinek megtévesztése.

A beruházási és pénzügyi fegyelem 
megsértéséről szóló rendelkezés arra 
az időre nyúlik vissza, amikor korláto
zott volt a magántőkék szabad befekte
tése. Ezeket a jogszabályokat az elmúlt 
évtizedekben már nem alkalmazták. 
A gazdálkodási kötelezettséget sértő 
bűncselekmény a gazdaságigazgatási 
normák betartására szolgál. Ezekben 
az esetekben a büntetőjogi szabály 
csak keretjogszabály, és azokat a gazda
sági érdekeket, amelyekhez a büntető
jogszabály a védelmet biztosítja az 
igazgatási szabályok állapítják meg.

*
A könyv további négy fejezete rész

letesen tárgyalja a nevesített bűncselek
ményeket. Itt a szerző azt az elvet köve
ti, hogy idézi a jogszabály szövegét, 
majd — mintegy kommentárként értel
mezi azt. Kitér az elkövetési tárgyakra, 
az elkövetési magatartásokra, a köte
lességszegés következményeire, magya
rázza és indokolja, hogy mikor valósul 
meg a bűncselekmény minősített esete. 
Bemutatja, melyek azok a bűncselek
mények, amelyek csak szándékosan, és 
melyek azok, amelyek gondatlanul is 
elkövethetők. Foglalkozik a bűncselek
mények stádiumaival, bizonyos elhatá
rolási kérdésekkel, pl. hogy az egyes 
bűncselekményeknél ki a tettes stb.

A műnek ez a része kézikönyvszerű 
segítséget nyújt a gyakorló jogász szá
mára, hisz konkrét jogeseteket ismer
tet, bírósági határozatokra való hivat
kozással. A tételes jogot kommentáló 
részt pontos megfogalmazások és 
egyértelmű állásfoglalások jellemzik. 
Tudományos érdemein kívül el kell is
merni, hogy közérthető, világos stílus
ban íródott a könyv, hogy úgymond él
vezetes olvasmány. Az érdeklődő olva
só bőséges irodalomjegyzéket talál a 
kötet végén. A monográfiát a kiadói 
szakma nívódíjjal jutalmazta.

Dr. Szentpétery Petronella
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