
történeti súrolt

A gazdasággal és a gazdálkodással összefüggő kér
dések közül a büntetőjogi értékelés középpont
jában a társadalom tagjainak gazdasági tevé

kenysége áll, melynek célja az anyagi javak előállítá
sa, valamint különféle szolgáltatások teljesítése. E fo
lyamat során gyakran létrejön a gazdasági életben min
dennapinak tekinthető, a hitelező és az adósa között 
fennálló sajátos jogviszony, amely -  ideális esetben -  
a tartozás kiegyenlítésével megszűnik. Bizonyos ese
tekben azonban a tartozás kiegyenlítésére nem vagy 
nem megfelelően kerül sor. A magyar jogrendszerben 
erre a nemkívánatos helyzet megoldására irányuló kü
lönféle -  magánjogi és közjogi jellegű -  jogintézmé
nyeket is felfedezhetünk.

Vannak olyan magatartási formák, amelyekre -  a 
jogalkotó mindenkori megítélésétől függően -  akár 
büntetőjogi jogkövetkezményt is lehet, illetve kell al
kalmazni. Hangsúlyozzuk, hogy a jogalkotó csupán né
hány -  általa meghatározott, és a hitelezők érdekeit sér
tő -  cselekményt rendel, illetve rendelt büntetni, vagyis 
csak ezek a cselekmények képeznek, illetve képeztek 
bűncselekményt.

A történelmi-gazdasági változások -  természetesen 
jelentős történeti előzményekkel -  a 19. századra jutot
tak el olyan szintre, hogy a hitelezők érdekeit sértő, il
letve veszélyeztető bűncselekmények viszonylagos ön
állóságra, mégpedig kodifikált önállóságra tettek szert. 
E körből feltétlenül említenünk kell a Büntető Törvény- 
könyvről szóló 1978. évi IV. törvény 290. §-ában sza
bályozott csődbüntett -  az 1878. évi V. törvénycikkben 
(a Csemegi-kódexben) szereplő -  történeti előzményé
nek tekinthető, a csalárd és vétkes bukás elnevezésű 
tényállást. Jelen munkában csupán a bukás csalárd alak
zatával foglalkozunk.

A mai csődbűntett tényállásának tartalmilag töb- 
bé-kevésbé megfelelő első változata az 1807-ben, Fe
renc császár által kiadott dekrétumban található meg. 
A tényállás fejlődésének következő állomása az 1840. 
évi XXII. törvénycikk volt, amely már különbséget tett 
a „hamissággal párosult bukás " és a „vétkes gondat
lanságból eredő bukás” esetei között. E törvénycikk 
rendelkezett a „csődülef’-ről és különbséget tett a ha
misság, illetve vétkesség között. A törvénycikk 130. §- 
a szabályozta a hamis bukást, míg a 131. § a vétkes gon
datlanságból eredő bukást szabályozta. Az 1844. évi 
VII. törvénycikk pontosította, illetve kiegészítette az 
1840. évi XXII. törvénycikket, azonban alapjaiban nem 
változtatta meg a jogszabályt, mivel a cselekmény jog
alkotói megítélése sem változott jelentős mértékben. 
Átfogó módosítást jelentett ugyanakkor a 1874. évi 
XXII. törvénycikk, amely -  egyebek mellett -  módosí
totta az elkövetési magatartások körét is.1

Ilyen előzményeket követően született meg hazánk 
első Büntető Törvénykönyve, a Csemegi-kódex néven 
is ismert 1878. évi V. törvénycikk. A kódex megalko
tása során Csemegi Károly elsősorban a német, a fran
cia, a belga és az olasz büntető törvénykönyvekre, il
letve javaslatokra támaszkodott, azonban -  a csalárd és 
vétkes bukás vonatkozásában feltétlenül -  tekintettel
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volt a korábbi magyar jogi szabályozásra is. Mindezen 
hatásokat egyértelműen tükrözi a kódex egésze, amely
nek elfogadását hosszas bizottsági viták előzték meg. 
A Csemegi-kódex a csalárd és vétkes bukás tényállását 
a XXXV. fejezetében rögzítette. A Csemegi-kódex 
ezen rendelkezései 1932-ig maradtak hatályban, ami
kor is hatályba lépett a hitelsértésről szóló törvény, és 
újraszabályozta a fenti elkövetési magatartásokat.2

Mielőtt részletesebb fejtegetésekbe bocsátkoznánk, 
ki kell térnünk a bukás fogalmának meghatározására. 
A kiindulási pont a bukás jogi tárgya, amely mint fent 
említettük a hitelezők vagyona, illetve vagyoni érde
kük. Büntetendőnek volt tekintendő az, aki büntetőjo
gilag releváns magatartásával adósságának megfizeté
sére képtelenné vált, vagy ezt színlelte. A bukás tehát 
a hitelezők jogainak sérelme vagy veszélyeztetése a fi
zetésképtelenség színlelésével vagy előidézésével. Fon
tos hangsúlyoznunk, hogy a fizetésképtelenség olyan 
állapot, amely fennállhat, illetve bekövetkezhet akkor 
is, ha az adósnak ugyan van vagyona, azonban az nem 
áll a rendelkezésére. A későbbiekben részletesen uta
lunk rá, hogy a Csemegi-kódex -  egyéb körülmények 
fennállása esetén -  az úgynevezett anyagi csődöt ren
delte büntetni, vagyis azt, amikor az adósnak egyálta
lán nem volt vagyona.3

A fenti kérdéssel kapcsolatban a jogtudományban 
négy álláspont alakult ki.4 Az első szerint a csődeljárás 
lefolytatása, pontosabban megkezdése mint büntethe- 
tőségi kritérium szerepel, vagyis a csődeljárás megin
dítása nélkül a cselekmény a büntetőjog territóriumán 
kívüli cselekmény marad. A következő elmélet szerint 
csak akkor büntetendő a bukás, ha a fizetésképtelenség 
és a csődeljárás megindítása emiatt történt, vagyis az 
eseményeknek ok-okozati összefüggésben kell állniuk 
egymással. A harmadik megoldás szerint akkor bünte
tendő a bukás, ha azt bűnösen követték el. A negyedik 
teória szerint tiltott és büntetendő cselekmény a hitele
zői érdekek sértése vagy veszélyeztetése, ez azonban 
csak abban az esetben merülhet fel, ha a csődeljárást 
megindították, vagyis a csődnyitás megtörtént. Angyal 
Pál egyébiránt ez utóbbi elméletet fogadja el, „azzal a 
hozzáadással, hogy a csődnyitás az ezt megelőzőleg, 
egyidejűleg vagy követőleg elkövetett s a hitelezők ér
dekeit sértő, illetve veszélyeztető cselekmény értékelé
sének lehetőségét biztosító oly miliőt teremt, melyben a 
tiltott s különben is büntetést érdemlő visszaélés a fe l
tétlen büntetendőség színét ölti fel."5

A Csemegi-kódex szövegében ugyan expressis ver- 
bis a csődnyitás, mint a bűncselekmény elkövetésének



alapvető kritériuma nem szerepel, azonban a törvény
cikk -  s látni fogjuk, mintegy szinonimaként -  használ
ja a vagyonbukott kifejezést.6 A korszakban két meg
közelítésben használták e terminus technikust. Az egyik 
értelemben ezzel volt illethető az, akinek vagyona az 
adósságok kifizetésére nem elegendő, vagyis a passzí
vái meghaladják az aktíváit. A Csemegi-kódex azon
ban nem azonosul ezzel a tartalommal, hanem új, tech
nikai jellegű megközelítésben használja a kifejezést, 
értve alatta azt a személyt „ki ellen a csőd jogérvénye
sen megnyittatott" ?

Az indokolás: „Nem terjed ki tehát a szakasz azon 
egész területre, a melyet átfoglalnia szükséges lenne, s 
nevezetesen nem terjed ki azon személyekre, a kik ellen 
csőd nem nyittatott ugyan, de a kik fizetéseiket meg
szüntették, és az 1-4. pontokban körül irt cselekménye
ket azért követik el, hogy hitelezőiket a követeléseikből 
való leengedésre, vagy károsító moratóriumokra kény
szerítsék; vagy pedig hogy azokat - egész követelésük
re nézve csalárdul megkárosítsák. Bár a hézag tagad
hattam mindazonáltal azon nézetben valónk: hogy a f i 
zetések beszüntetésének hatálya iránti rendelkezés, va
lamint annak meghatározása, hogy mi értetik a fizeté
sek megszüntetése alatt, a csődtörvénybe tartozik, s 
hogy büntetőtörvénykönyv, itt úgy, mint sok más kér
désben, a létező jogállapotra, s  e kérdésben csakis a 
hatályban levő csődtörvényre támaszkodhatik, melynek 
sem kiegészítése, sem módosítása nem tartozhatik a 
büntetőtörvénykönyv feladataihoz.”8

Az 1878. évi V. törvénycikk kodifikációja során el
sődlegesen a csalárd (illetve a vétkes) bukás törvény
beli elhelyezésének kérdése kapott jelentős hangsúlyt. 
Az első eldöntendő kérdés az volt, hogy a deliktum köz
érdek avagy az egyes egyének érdeke ellen irányul-e. 
A jogtudomány korabeli olasz és német képviselőinek 
többsége a közérdek ellen irányuló támadást látta a csa
lárd bukás elkövetésében, ezzel szemben a Csemegi- 
kódex az egyéni érdek ellen intézett támadásra helyez
te a hangsúlyt a törvénycikk megalkotása során, még
pedig azért, mert -  és ez az indokolásból egyértelműen 
kitűnik -  a bukás csak azokat károsítja, akik hiteleztek 
az elkövetőnek, vagyis ez a kör -  bár az elkövetés kö
rülményeitől függően lehet akár nagyobb számú is -  
pontosan behatárolható, és nem lehet olyan nagy, hogy 
e hitelezők érdeke közérdeket képezzen, annál is in
kább, mert a sértettek száma már a cselekmény elköve
tése előtt konkretizálva van, mivel a bűncselekmény el
követésének előfeltétele -  egyéb kritériumok mellett -  
az, hogy fennálljanak nem tejesített magánjogi 
követelések.9 Természetesen előfordulhatott, hogy a 
bukást nagyobb gazdasági társaság szenvedte el, és így 
a sértettek köre szélesebb volt, ez azonban a bűncse
lekmény elkövetésére hatást nem gyakorolt, mivel a bu
kás elszenvedője a tényállásban nem volt közelebbről 
meghatározva.

A következő kérdés, amely felmerült a kodifikátor- 
ban, hogy a bukás elkövetője csak és kizárólag keres
kedő lehessen-e, vagy pedig tágabban húzzák meg a le- 

—  hetséges elkövetők körét, hogy nem-kereskedő is a bűn

cselekmény alanyává válhasson. A törvénycikk előké
szítői végül a második megoldást választották, mégpe
dig azért, mert nem láttak különbséget aközött, hogy a 
hitelezők jogos követeléseit egy kereskedő vagy egy 
nem-kereskedő játszotta ki. A korábban említett három 
törvénycikkre is utal az Indokolás (1840. évi XII., 1844. 
évi VII. és az 1874. évi XXI. törvénycikk), és hangsú
lyozza, hogy már azok sem tettek különbséget kereske
dő és nem kereskedő között. Természetesen az olyan 
elkövetési magatartásoknál, ahol az elkövető csak ke
reskedő lehet, külön megjelölték e kritériumot. Az in
dokolás így szól: ,M i indokolja tehát, hogy e kis fűszer- 
kereskedő bukás esetében külön törvény alá rendeltes
sék, ama vaspálya-vállalkozó, vagy nagybérlő, vagy a 
hadsereg szükségleteinek szállítója pedig - kivéve le
gyen azon törvény rendelkezése alól. Mind az, a mi a 
bukást csalárddá, vagy vétkessé teszi, egyaránt előfor
dulhat az egyiknél, mint a másiknál; a mi pedig a bu
kás közvetett eredményét, a nagyobb mérvű veszélyt, a 
bukásnak viszhatását az általános hitelviszonyokra il
leti: a kis kereskedőnek bukása által mindezen szem
pontok érintetlenül maradnak, vagy csak igen csekély 
mértékben érintetnek meg; mig ama nem-kereskedő bu
kása, valóságos convulsiókat, s egy egész vidék szeren
csétlenségét vonhatja maga után...Mindezen okoknál 
fogva helyesebbnek, igazoltabbnak találtuk, a kérdéses 
delictum kiterjesztését - a nem-kereskedőkre is; termé
szetesen azon megszorításokkal, melyek oly cselekmé
nyek, illetőleg mulasztások tekintetében szükségesek, a 
melyek csak is kereskedőknél fordulhatnak elő.”10

Szintén elvi igénnyel merült fel a törvényjavaslat 
megfogalmazása során, hogy a büntetendő bukással 
kapcsolatos kérdéseket a büntetőtörvénykönyvnek kell- 
e tartalmaznia, avagy a csődtörvénynek? Egyebek mel
lett egy meglehetősen nyomatékos indokkal támasztja 
alá a tervezet készítője érvelését: a bűncselekmények 
meghatározására „találták ki” a büntető törvényköny
vet, s emiatt a csalárd bukásnak is szükségképpen itt 
kell szerepelnie, bár a korszakból nem egy, az ellenke
ző álláspontot elfoglalt büntetőtörvény említhető, így 
például a korabeli belga vagy az olasz Btk. csupán rész
rendelkezéseket tartalmaz e bűncselekményre vonat
kozóan." A modern kor jogásza szemével vizsgálva a 
kérdést, valóban sajátos megoldásnak tűnik egy bűn- 
cselekményt nem, vagy nem csak a büntető törvény- 
könyvben szabályozni.

A fenti gondolatmenettel megegyező tartalmú, bár 
egyes kérdéseket összekapcsoló nézet is megfigyelhető 
a korabeli jogtudományban.12 Eszerint a közérdek (köz
hitei) sérelme összefügg azzal, hogy a bukást kereske
dő vagy nem kereskedő követi el, tekintettel arra, hogy 
ez a -  francia jog nyomán kialakult -  nézet csak abban 
az esetben ismeri el a közérdek sérelmét, ha a bukást 
kereskedő követi el. Emögött pedig az a megfontolás 
húzódik meg, hogy a hitel jogintézménye -  létjogosult
ságát természetesen magánszemélyek között is elismer
ve -  csupán kereskedelmi forgalomban szükségszerű, 
és mivel a kereskedelem és a „nemzetek élete” között 
szoros összefüggés van, ezért az ilyen vonatkozású bu-



kasok feltétlenül közérdeket sértenek.13 A Csemegi- 
kódex -  amint fent jeleztük -  nem fogadta el a bukás 
közérdeket sértő, illetve veszélyeztető jellegét, kiindul
va abból, hogy a bűncselekmény jogi tárgya14 a hitele
zők vagyona, s a büntetőjog eszközeivel is védeni kell 
az ennek büntetendő csorbítására irányuló vagy ezt 
eredményező magatartástól a hitelezőket.15

A tényállásban meglehetősen komoly szerep jutott 
az okozott kárnak, mivel a 415. §-ban a jogalkotó 
2000 forintban határozta meg azt a határ, amely a sza
badságvesztés büntetés fokozatára és tartamára egy
aránt irányadó, mivel 2000 forintot meg nem haladó 
kár bekövetkezése esetén a büntetés három évig terje
dő börtön fokozatban végrehajtandó szabadságvesz
tés büntetés volt meghatározva, addig ezen összeg fe
lett már öt évig terjedő fegyház volt a büntetés.16 Ez
zel összefüggésben felmerülhet, hogy a megjelölt ösz- 
szeg milyen vonatkozásban jöhet számításba?17 Ak
kor, ha a passzívák haladják meg a 2000 forintot, vagy 
pedig akkor, ha a bukással okozati összefüggésben ke
letkezett kár haladja meg a 2000 forintot? A kérdés 
megoldásához nem nyújt segítséget az Indokolás sem, 
mivel eredetileg a miniszteri javaslatban csupán egy 
büntetési tétel szerepelt, és a két különböző büntetési 
tétel az igazságügyi bizottság javaslatára került a kó
dexbe, mégpedig azért, mert: „a veszély, a kár nagy
sága, minden számbavehető jogtudós szerint, helyes 
eleme a büntetés arányosításának.” 18 Az igazságügyi 
bizottság javaslata szerint egyébként már 500 forintot 
meghaladó kár esetén is a súlyosabb büntetési tételt 
kellett volna alkalmazni, azonban Teleszky István kö
vetkező javaslatára a 2000 forintos határ került a kó
dexbe: „Helyesnek tartom, hogy a hamis bukás lehe
tőleg szigorúan büntettessék, és sok jó t várok e tekin
tetben a törvényjavaslattól, nem ugyan épen azért: 
mert nagyon szigorú büntetéseket szab; hanem főleg  
azért, mert szabatosan megállapítja úgy a hamis, mint 
a vétkes bukás eseteit. Mégis különös tekintettel arra, 
hogy a fegyházbüntetésnek a törvényben elfogadott 
minimuma két esztendő és annak egy évre való leszál
lítására tett indítvány a jogügyi bizottságban többség
re nem talált, a hamis bukás büntetésének oly mérv
ben való kiszabását, hogy három évi börtönnel bün
tessék, akkor, ha 500frtot meg nem halad a kár, és ha 
a kár az 500frtot meghaladja, 5 évig terjedhető fegy- 
házzal büntettessék: túlszigorúnak tartom. Azt hiszem, 
hogy a törvényjavaslat egyéb §§-ai, nevezetesen a 
361. és a 378. §§-al való összhang is megkívánja, 
hogy ne 500. hanem 2000fr t  vétessék fe l  mint határ
összeg a nagyobb büntetés alapjául, mint ez az idézett 
§§-ban a csalásnál és az okirathamisításnál is felvé
tetik. Ennélfogva indítványozom, hogy a 415.§-ban 
előforduló „500" helyett „2000" szó tétessék. Ezzel 
úgy hiszem, elég súlyosan meg van büntetve a hamis 
bukás."19

A fentiekből is érezhettük, hogy a kódex e ponton 
mellőzi a kellően pontos meghatározottságot, ezért a 
jogalkalmazáshoz feltétlenül szükséges egyértelműsí
tés a jogtudományra és a bírói gyakorlatra maradt. Bár

a korszakra jellemző bírói gyakorlat is ingadozó volt 
ennek a kérdésnek a megítélésében, azonban -  talán 
nem teljesen alaptalanul -  elfogadhatjuk a következő 
álláspontot: az „okozott kár" kifejezés alatt a cselek
mény eredményeként keletkező kárt kell érteni.20 Ez
zel ért egyet Finkey Ferenc is.21

A korabeli bírói gyakorlat eleinte és túlnyomó rész
ben a súlyosabb felfogást követte, vagyis azt, hogy az 
okozott kár a meg nem fizetett követeléseket jelenti -  
és nem pedig a csalárd bukás eredményeként jelentke
ző kárt -  és már ebben az esetben alkalmazandó a sú
lyosabb büntetési tétel. A szolnoki királyi törvényszék 
1887. december 14-ei, 1669. számú ítéletében alkal
mazta a 415. §-t, mert a közadós tartozásainak csupán 
70%-a lett kifizetve, s a fennmaradó 30% pedig 2000 
forintnál több volt.22 Szemléletbeli változást jelentett 
evonatkozásban a Kúria 1888. június 13-i, 1397. szá
mú ítélete, melyben -  a királyi tábla a vádlottat a 415.
§ első tétele alapján, a 92. § alkalmazásával23 börtön
ben végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélte -  
a Kúria más álláspontra helyezkedett: „Tekintve, hogy 
annak a vagyonnak értéke, mely a kedvezményben ré
szesített hitelező követelésének kielégítésére fordítta- 
tott, s így annak a kárnak összege, mely e kedvezmény 
által okoztatott, 2000frtot túl nem halad, vádlott bün
tetése a btkv. 92. §-nak mellőzésével a 415. §. 2. tétel 
alapján állapíttatik meg."24

A Kúria 6707/88. számú ítéletében szintén ezen ok
fejtést fogadta el: „Tekintve, hogy W. Miksának kielé
gítése által a többi hitelezőnek okozott kár 2000frtot 
túl nem halad . . .a  büntetés kiszabásánál a btkv. 92. §- 
árnak mellőzésével a btkv. 415. §-a I. bekezdésének má
sodik tétele alkalmaztatik."25 Megjegyzendő, hogy a 
fenti ítéletek nem jelentik azt, hogy a Kúria gyakorlata 
egyöntetűen az említett irányba változott volna, mivel 
-  szintén a Kúria által hozott egy másik, a 11210/88 
számú ítélet -  a korábbi álláspontot fogadta el, és az 
alapján állapította meg a vádlott büntetőjogi felelős
ségét.26

A kezdeti ingadozást követően viszont Angyal Pál 
már egyértelműen így foglal állást: ,A kár összegének 
meghatározásánál némi ingadozás után ma már állan
dó és helyes gyakorlata a Curiának, hogy nem a va
gyon és a tartozások összege közötti különbözet az 
irányadó, hanem a hitelezőnek ama kára, mely a köz
adósnak a bűnösség kimondásának alapjául szolgáló 
cselekményéből származott..."21 Megjegyzendő, hogy 
a jogtudományban sokkal hamarabb és határozottabban 
kialakult az Angyal-féle felfogással egyező álláspont, 
mint ahogyan azt a joggyakorlat -  kritika nélkül és egy
ségesen -  elfogadta volna.28

Talán nem felesleges megjegyezni, hogy volt olyan 
szerző, aki az egész -  415. §-ra vonatkozó -  polémiát 
indokolatlannak tartotta.29 Kiindulási pontja a hivatko
zott szakasz nyelvtani értelmezése volt. Eszerint a Cse- 
megi-kódex e szakasza csak és kizárólag a csalárd bu
kásról, és nem pedig a bukásról -  mint általánosabb és 
átfogóbban értelmezendő kategóriáról -  szól. A csalárd 
bukás ugyanis egy olyan jogi terminus technikus, amely__



alatt az anyagi csőd, tehát a vagyonbukás, valamint a 
414.§-ban rögzített cselekmények együtt értendők. Ez 
egyébiránt következik abból is, hogy a büntetőjog a bu
kást, tehát azt, hogy valaki csődbejut, nem szankcio
nálja, hanem csupán az így -  vagyis bukottként -  elkö
vetett bizonyos magatartásokat fogja a büntetőjog esz-
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előfeltétele volt a „csődnyitás", míg Németországban erre nem 
volt szükség.

4 ANGYAL Pál: A magyar büntetőjog kézikönyve 5. -  Oki
rathamisítás, bélyeghamisítás, védjegybitorlás, csalárd és vétkes 
bukás, (Bp., é.n.. 149-150. p.)

5 ANGYAL Pál: A magyar büntetőjog kézikönyve 5, i.m. 
150-151. p.
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lehetett megállapítani e bűncselekményt abban az esetben, ha a 
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8 A későbbiekben azonban felmerült az igény arra, hogy ,/i bünte
tő intézkedések a fizetésképtelenségnek azon eseteire is kiterjesz
tessenek, amelyekben csőd nem nyittatott." ZÖLDY Miklós: A 
fizetésképtelenség büntetőjogi vonatkozásai, (Jogállam. XXVII. 
évfolyam. 1928, 427-432. p.. 427. p.)

9 Angyal Pál már így fogalmaz: „Ahhoz nem fé r  kétség, hogy a 
büntetést érdemlő visszaélések a vagyon elleni bűncselekmények 
nagy csoportjába tartoznak..." ANGYAL Pál: A magyar bünte
tőjog kézikönyve 5, i.m. 147. p.

10 A Csemegi-kódex XXXV. fejezetének Indokolása, Az 1875. évi 
Augustus hó 28-ra hirdetett Országgyűlés képviselőházának iro
mányai, IX. kötet. Hiteles kiadás, (Bp., 1876, 345-346. p.)

11 Külön érdekesség még, hogy ekkoriban Belgiumban és Olaszor
szágban nem-kereskedők ellen csődeljárást nem is lehetett indí
tani.

12 Lásd például HEIL Fausztin: Adalékok a bukás kérdéséhez I, i.m. 
2-4.p.

13 HEIL Fausztin: Adalékok a bukás kérdéséhez I, i.m. 2. p.
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és a büntetőjog véd.
15 Egyébiránt a kereskedő és a Fizetésképtelenség büntetendő alak

zata közötti összefüggés értékelése két féle lehet: vagy a büntető 
törvénykönyvben büntetik másként a kereskedő által elkövetett 
bukást, vagy a bíró a büntetés kiszabása során értékeli az elkö
vető kereskedő voltát.

16 Megjegyzendő, hogy a büntetőeljárás lefolytatása során -  anyagi 
jogi szempontból -  nem volt szükség a kár pontos mértékének

közeivel értékelni. A kár nagysága -  a fentiekből kö
vetkezően -  a törvényhozó által a kódexben taxatív mó
don meghatározott elkövetési magatartások megvalósí
tásával okozott kár mértékét jelöli.30 Mint korábban je
leztük, a bírói gyakorlat végül is -  némi késéssel ugyan 
- , de elfogadta ezt a nézetet.

megállapítására, tekintettel arra, hogy amennyiben bizonyítottá 
vált, hogy az okozott kár a 2000 forintot meghaladta, úgy a sú
lyosabb jogkövetkezmények alkalmazhatóak voltak.

17 Émlítendő, hogy a törvényjavaslat eredeti szövegében nem volt 
szó a kár nagysága szerinti megkülönböztetésről: Erre vonatko
zóan lásd a törvényjavaslat eredeti szövegét. Az 1875. évi Augus
tus hó 28-ra hirdetett Országgyűlés képviselőházának irományai, 
II. kötet. Hiteles kiadás, (Bp., 1876, 222-223. p.)

18 LŐW Tóbiás (szerk.): A magyar büntetőtörvénykönyv a bűntet
tekről és vétségekről és teljes anyaggyűjteménye II, (Bp., 1880, 
809. p.)

19 Az országgyűlési vitára lásd: Az 1875. évi Augustus 28-ára hir
detett Országgyűlés képviselőházának naplója, XI. kötet. Hiteles 
kiadás, (Bp.. 1877, 180. p.)

20 HEIL Fausztin: Döntvények kritikai fejtegetése, (Jogtudományi 
Közlöny, 1889. évi 15. szám, 120. p.)

21 FINKEY Ferenc: A magyar büntetőjog tankönyve, i.m. 622. p.; 
Edvi Illés Károly szerint okozott kár alatt „a hitelezők összessége 
által, a bukás következtében szenvedett kár értendő. " EDVI IL
LÉS Károly: A Biintelőtörvénykönyv magyarázata, i.m. 406. p.

22 VARGHA Ferencz: Controvers kérdések a csalárd és vétkes bu
kásnál I, (Magyar Igazságügy, 1892. évi 37. kötet. 281-295. p.,
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23 A Csemegi-kódex 92. §-a: „Ha az enyhítő körülmények annyira 
nyomatékosak, vagy olyan nagy számmal forognak fenn, hogy a 
cselekményekre meghatározott büntetésnek legkisebb mértéke is 
aránytalanul súlyos lenne: ez esetben ugyanazon büntetési nem 
a legkisebb mértékig leszálítható, és ha ez is tulszigoru volna: 
határozott időtartamhoz kötött fegyház helyett börtön, - börtön 
helyett fogház, - fogház helyett pénzbüntetés, - ezen büntetési ne
mek legkisebb mértékéig állapítható meg. Halálbüntetés helyett 
tizenöt évi, - életfogytig tartó fegyház helyett pedig tíz évi fegy- 
ház/lál kisebb büntetés a jelen § esetében sem állapítható meg."

24 Büntetőjog Tára, XVII. kötet. 318. p.
25 Büntető Jog Tára, XVII. kötet, 320. p.
26 Büntető Jog Tára, XVII. kötet, 382. p.
27 ANGYAL Pál: A magyar büntetőjog kézikönyve 5, i.m. 163. p.
28 HEIL Fausztin: Döntvények kritikai fejtegetése, i.m. 119. p. és 

VARGHA Ferencz: Controvers kérdések a csalárd és vétkes bu
kásnál I, i.m. 288. p.

29 HEIL Fausztin: Döntvények kritikai fejtegetése, i.m. 120. p.
30 Az értelmezés megkönnyítéséül álljon itt a következő példa: ,A  

különböző csapások s veszteségek folytán, a melyek tekintetében 
még culpával sem terhelhető, vagyonbukoltá lesz; s ily körülmé
nyek között egy 500frt értékű értéktárgyat, pl. egy családi ékszert 
elrejt, vagy egy hitelezőjét ugyanily összeg erejéig kielégíti. Mint
hogy A.-nak okvetlenül tudnia kell, hogy ezen értéket hitelezőitől 
elvonja, a kiknek joguk van arra, hogy az valamennyiök kielégí
tésére fordíttassék, s így okvetlenül tudnia kell, hogy ezen cselek
ménye által az elvont érték erejéig hitelezőit károsítja, a btkv 414. 
§-ának tényálladéka kétségtelenül fenforog. De hogyan lehetne 
azt mondani, s mivel lehetne azt indokolni, hogy a hitelezőknek 
talán tízezrekre rugó vesztesége ezen 500frtnyi érték elvonása 
által okozta lőtt? Holott bizonyos s magyarázatot sem igényel, 
hogy vádlott cselekménye csak 500frttal emelte, nagyobbá tette 
a hitelezőknek vádlott ezen cselekményétől független s már előbb 
létezett veszteségét, károsodását." HEIL Fausztin: Döntvények 
kritikai fejtegetése, i.m. 120. p.


