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Az alkohollal kapcsolatos 
bűncselekmények 

értékelése a magyar 
büntetőjog általános 

részében

I. Alapvetések

Az alkohollal kapcsolatos életviszonyok jogalkotói 
értékelése és szabályozása hosszú ideje állandó. 
Az alkohol pszichoaktív anyag, egészségrontó ha
tása ismert, és e hatás nem csekély mértékben terheli a 

magyarországi egészségügyi rendszert. Ugyanakkor a fo
gyasztói igényeket kiszolgáló tevékenységek alapvetően 
nem kriminális cselekmények, és maga a fogyasztás is 
néhány kivételtől eltekintve -  legális, nem minősül sza
bálysértésnek vagy bűncselekménynek. Az alkoholos (it
tas) állapotot önmagában a jogalkotó tehát büntetőjogilag 
nem minősíti, azonban az alkohol hatására, az alkohollal 
összefüggésben elkövetett bűncselekményt külön értékeli, 
szankcionálja.

Az alkohol hatása közvetlenül vagy közvetve jelent
kezik, ha az alkoholfogyasztás bűncselekményhez vezet. 
A bűncselekmény elkövetése az alábbiak szerint állhat az 
alkohollal kapcsolatban:

• Bizonyos mértékű alkohol elfogyasztásától az elkö
vető ittas, (közönséges) részeg, alkoholos állapotba 
kerül, és így valósítja meg a bűncselekményt, tehát 
az elkövetéskor közvetlcn(ül) alkohol hatása alatta 
áll. Az ilyen akut részegség állapotában -  annak is el
ső-középső izgalmi szakaszában -  a leggyakoribb az 
erőszakos bűncselekmények elkövetése, különösen 
az elet, testi épség, nemi erkölcs elleni bűncselekmé
nyeké vagy a garázda jellegű bűncselekményeké. Az 
ilyen állapotban elkövetett cselekmények megítélése 
-  önhiba fennállta esetén -  a hatályos Btk. 25.§-a (az 
új Btk. 18.§-a) szerint történik.

A szabálysértési, büntetőjogi szabályozásból következően 
az alkohollal kapcsolatba hozható kriminalitás egy sajá
tos területét képezi -  a közlekedési bűnözés kategóriájába 
tartozó az ittas (jármű (vezetés, amelynek megítélése a 
2012. évi 11. törvény (Sztv.) 217.§-a. illetve a Btk. 188.§-a 
(új Btk. 236.§) alapján történik. E különös részi tényállás
o k ) értékelése nem képezi jelen tanulmány tárgyát.

• Lehetséges, hogy az elkövető -  közvetlenül alko
holos állapotban követi el a bűncselekményt, de az 
alkohol olyan patológiás állapotot idézett elő (pl. pa
tológiás. illetve abortív patológiás részegség), amely
nek következtében a beszámítási képesség érintett:

az elkövető nem büntethető vagy a büntetés korlátlan 
enyhítésére van lehetőség. Ezen eseteket -  amennyi
ben nem esnek a Btk. 25.§-ának (új Btk. 18.§-ának) 
alkalmazási körébe -  a Btk. 24.§-a (új Btk. 17.§-a) 
alapján értékeljük.

• A bűncselekmény az elkövető életvitelének részévé 
vált alkoholfogyasztás, az alkoholista életmód ered
ménye. Ide sorolhatók az alkohol vagy az alkohol 
megvásárlásához, „beszerzéséhez" szükséges pénz 
(egyéb érték) megszerzése érdekében elkövetett 
bűncselekmények. A bűncselekmény alkoholista 
életmóddal összefüggésben történő elkövetésének 
szintén -  nem feltétlenül, de -  lehetnek büntetőjogi 
szempontból mérv adó patológiás következményei is. 
A problémás alkoholfogyasztás, különösen az alko
holista életmód kiválthat ugyanis olyan tartós vagy 
végleges változást az. elkövető elmeműködésében 
(pl. delirium tremens vagy más kóros elmeállapoti 
fonnák), amely a bűncselekmény elkövetésekor (is) 
fennáll; ez utóbbi esetkört szintén a Btk. 24.§-a (új 
Btk. l7.§-a) alapján értékeljük. Ha ilyen állapot az 
alkoholista életmód következményeként az elkövető
nél kialakult, azonban az elkövetéskor nem érintette 
az elkövető beszámítási képességéi, ugyanakkor az 
elkövető önhibából eredő ittas állapotban cseleke
dett, a Btk. 25.§-a (új Btk. I8.ij-a) az irányadó. Elő
fordulhat, hogy az alkohol vagy a hozzájutáshoz 
szükséges érték megszerzése érdekében elkövetett 
bűncselekmény megvalósításakor az elkövető nincs 
ittas állapotban, illetve az elkövetéskor beszámítható, 
ez esetben a minősítést tekintve nem áll fenn olyan 
speciális állapot, amely a fentebb említett törvényhe
lyek alkalmazását vetné fel.1

A magyar Btk. általános része szól az ittas állapotban el
követett bűncselekmény miatti felelősségről [amelyre 
a fentebb említett Btk. 25.§ (új Btk. 18.§), illetve adott 
esetben Btk. 24.§ (új Btk. 17. §) alkalmazandóak], amely 
szabályok a Btk. különös részében foglalt valamennyi 
bűncselekmény esetében irányadóak. Az ún. ittas vezetés 
esetére azonban ezen általános szabály nem vonatkozik, 
hiszen a jogalkotó egy külön tényállásban (Btk. 188.§) 
szabályozza az alkoholtól befolyásolt (vagy bódult) álla
potban történő járművezetés bűncselekményét, illetve an
nak minősített eseteit (új Btk. 236.§, 237.§).

A bűncselekmény elkövetésének megállapításához az 
elkövető tudatállapotának vizsgálata elengedhetetlen. Az 
ittas állapotban történő bűnelkövetés magától értetődően 
veti fel a beszúrnithatóság kérdését. Beszúrnithalónak 
kell-e tekintenünk a bűncselekmény elkövetésekor az al
kohol hatása alatt álló elkövetőt?

Az ittas állapotban elkövetett bűncselekményért fenn
álló büntetőjogi felelősség szabályozásának kezdete a 18. 
századra tehető.
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II. Szabályozástörténet

1. A fejlett feudalizmustól a 19. század végéig

A korai évszázadokban nem léteztek kidolgozott általá
nos büntetőjogi fogalmak, bár első királyaink fennmaradt 
dekrétumai számos büntetőjogi rendelkezést tartalmaztak, 
amelyek alapvető célja a királyi hatalom megszilárdítása 
és az új jogrend alapját képező tulajdoni viszonyok vé
delme volt. Az élet és testi épség elleni bűncselekmények 
pönalizálásával a vérbosszút kívánták korlátozni, és meg
próbálták rászorítani a sértetteket arra, hogy a dekrétum
ban meghatározott kompozíciót — megváltási összeget 
-  elfogadják, és így lemondjanak a magánharcról. Azo
kat a bűncselekményeket, amelyekről a dekrétumok nem 
lesznek említést, szokásjogi alapon vagy a közhatalmat 
gyakorlók önkénye szerint torolták meg.2 A fejlett feuda
lizmusban sem ismerték a büntetőjog mint külön jogág fo
galmát, ha néhány alapvető fogalmat Werbőczy ki is fej
tett. az alig volt hatással a gyakorlatra, hiányzott a magyar 
büntetőkódex (a törvények azonban igen nagyszámúak, 
és két nagy kodifikációs kísérlet is történt: Tripartitum, 
Quadripartitum). Mindez a jogbiztonság hiányát és széles 
körű bírói önkényt eredményezett/

A feudális büntetőjog, a 16-18. század közötti büntető 
igazságszolgáltatás Magyarországon ..a vadság és kegyet
lenség kora", a büntetőjogi rendelkezések, amelyek más 
jogszabályok közé voltak elszórva, a toldesurak érdekeit 
szolgálták.'1 A magyar jog történetében több ízben felme
rült annak a lehetősége, hogy rendszerbe foglalják, ren
dezzék a magyar büntetőjogot. Az első, 1795. évi magyar 
büntetökódex-tervezetben már találunk többek között a 
bűntettre, a bünösségi alakzatokra, a stádiumokra, a be
számításra és a részeg állapotban való bűnelkövetésre vo
natkozó világos meghatározásokat, szabályokat is. A 18. 
században uralkodó felfogás szerint nem lehet bűntett 
alanya akarati (elhatározó) képességgel nem rendelkező 
fizikai személy.-Az 1795-ös magyar bünlelökódex-terve- 
zet alapelvei kimondják, hogy csak az a fizikai személy 
követhet el bűntettet, aki szabad akarati elhatározó képes
séggel rendelkezik, aki cselekményének tudatában volt, 
vagy legalábbis tudatában leheteti volna. A tervezet az 
eljárási részben elhelyezett enyhítő, illetve a bűntett felró
hatóságát megakadályozó körülményekről szóló diszpo
zíciók közölt szól arról, hogy e körülményeket a bírónak 
elsősorban az akaratból és szándékból kell egybegyűjte- 
ni. A szabad akarat hiánya mindenkit mentesít a bűntett 
beszámítása alól. ilyen esetként rögzíti a tervezet többek 
között, ha a tett elkövetője részegen, közvetlen szándék 
nélkül, mintegy véletlenül követte el tettét. Továbbá említi 
a teljes -  nem véletlenül, hanem szándékosan, de mégsem 
a bűntett elkövetésére irányulóan előidézett részegség 
állapotát, amely, ha az olyan fokú, hogy a bűnöst teljesen 
megfosztotta értelme használatától, a bölcs bíró diszkréci
ója. valamint a körülmények különbözősége szerint a bün
tetést nem zárja ki ugyan, de csökkenti.6

Deák Ferenc korszerű 1843-as büntető javaslatának 
83.§-a úgy rendelkezett, hogy ..ha a részegeskedés már 
egyébként is szokása a tettesnek, vagy célzatosan és egye

nesen azért élt szeszes italokkal, hogy magát a bűntettre 
még inkább felingerelje, a részegség a beszámítást enyhí
teni nem fogja.”7

Érdemes itt felidézni Francesco Carrara (a továbbiakban 
a magyar fordítás nyomán: Carrara Ferencz) olasz, bünte- 
töjogtudós 1860-as években íródott könyvének vonatkozó 
elemzését.8 Carrara A büntető jogtudomány programja c. 
művében rámutat arra, hogy a bűntett alanyi erkölcsi ere
je azon mozzanatokból áll, amelyek a belső tettet alkotják, 
kezdve a gondolat első megfogalmazásától egészen a vég
leges akaratelhatározásig. Azonban, hogy valamely bűntett 
erkölcsi ereje teljes legyen, szükséges, hogy a tettest a föl
fogás és ítélet pillanatában az értelem fölvilágosítsa, s hogy 
a vágy és elhatározás pillanatában teljes szabadsággal bír
jon. Ha megfogyott vagy hiányzott az első (értelem) vagy 
a második (szabadság) uralma, kisebbé lesz vagy megszű
nik a beszámítás." Ehhez képest szól a bűntett fokáról (an
nak „leszállításáról”), egyrészről a tettes értelméhez való, 
másrészről a tettes akaratához való viszonyában. A tettes 
értelmének részvétele a cselekményben mind élettani-fizi
kai okoknál (kor. nem, álom, süketnémaság, téboly), mind 
eszmetani-erkölcsi okoknál (tudatlanság, tévedés) fogva 
kisebbé lehet vagy megszűnhet.111 A beszámítást az. akarat 
önkéntességét kevesbítve módosító tényezők (kényszer 
vagy külső erkölcsi erőszak, indulatok heve, ittasság) kö
zött Carrara részletesen értekezik az ittasságról." A szerző 
úgy látja, az ittasság különböző alakot nyer a szerint, amint 
okaiban vagy eredményeiben vizsgáljuk, s külön jelentő
séget tulajdonít az élettani és a lélektani viszonyoknak is. 
Az ittasság először a testi szervekre gyakorolja befolyását 
(csupán anyagi eredményeket hozva létre), majd hatni kezd 
az akaratra is, és annak szabadságát korlátolja, végül néha 
akár oly módon hat az értelemre, hogy pillanatra megfoszt
ja minden képességétől (ez utóbbi hatást viszont kivételes
nek tartja, ellenben az akarati képességre való befolyással, 
amely állandó). A szerző az európai megoldásokat és állás
pontokat a 14. századtól kimerítően áttekintve arra a meg
állapításra jut. hogy az ittasságnak az akaratra való hatása 
mindig arányban van a testi szervezetre való hatásával. To
vábbá megállapítja, hogy az ittasságot fokában és okában 
lehet szemlélni. A fokát illetően aszerint, hogy az ittasság 
az „értelem világosságának meghagyta-e valamely suga
rát" (így az öntudat lehetőségét) vagy sem:

a törvényszéki orvostan: víg, dühöngő és álomkó
ros'2, míg

-  a jogtudomány teljes (egész) vagy nem teljes (fél) 
ittasságot különböztet meg.

Az ittasságot okában szemlélve négy esetet sorol fel:
1. esetleges (véletlen) ittasság: amely nem mértékte

len ivás, hanem az. egyén betegségének vagy annak 
a következménye, hogy mások gonosz szándékkal 
meghamisították italát;

2. gondatlan ittasság: amelynek alanya mértéktelenül 
a részegségig iszik, de nem látja előre, hogy részeg 
lesz;

3. szándékos ittasság: ha valaki azzal a határozott szán
dékkal iszik, hogy megrészegedjék, de nem látja 
előre, hogy bűntettet fog elkövetni;



4. mesterségesen előidézett 
(előre megfontolt) ittas
ság: ezt a tettes, miután 
a bűntett elkövetését 
elhatározta, azért idézi 
elő önmagán, hogy na
gyobb bátorsága legyen 
a végrehajtásnál vagy 
elnyomja lelkiismerete 
által támasztott habo
zását vagy ittasságában 
tettének mentségét ké
szítse elő.

Az első esetben még gon
datlanságnak sincs helye.
A második és harmadik ese
tet szemlélve Carrara szerint 
a gondatlan lerészegedés, ha 
teljes, a szándékosság tekin
tetében kizárja a beszámítást, 
de fennhagyja a gondatlan
ság miatt a felelősséget (ha 
azonban nem teljes, akkor 
csak beszámítás kisebbítő kö
rülményt képez). Az utolsó 
„mesterségesen előidézett" ittassági forma bármilyen fo
kot is érjen el, nem képez mentő körülményt.13

2. Az 1878. évi V. törvénycikk 
(Csemegi-kódex) vonatkozó rendelkezéséhez 
fűzött magyarázatok

Első büntető törvénykönyvünk a klasszikus iskola tanain 
alapult, ily módon a klasszikus büntetőkódexek megol
dásait követte. A kódex Vili. fejeze
te rendelkezik a beszámítást kizáró 
vagy enyhítő okokról, ezek körében 
találjuk az alábbi rendelkezést:

76.$ „Nem számítható he a cse
lekmény annak, aki azt öntudatlan 
állapotban követte el. vagy kinek el
metehetsége meg volt zavaiva. és e 
miatt akaratának szabad elhatározási 
képességével nem bírt."

F. paragrafus alkalmazható volt 
a részeg állapotban elkövetett cse
lekmény megítélésére. A részegség 
olyan foka azonban, amely nem mi
nősült a 76.§ szerinti öntudatlan álla
potnak. nem vont maga után beszá- 
míthatatlanságot.

Csemegi Károly szerint a szándék 
a felismerést, vagyis az érlelem bí
rását -  és a szabadságot tételezi fel.
Beszámithatóságot nem ismer a bün
tető törv ény, ha a tett véghezvitelekor 
e két elem egyike hiányzott. A be-

számíthatóságot tekintve az 
elmezavar megnyilvánulásain 
kívül az öntudatlan állapot 
egyik eseteként a részegség 
ama fokát említi, mely az em
bert öntudatától teljesen meg
fosztja. Fbben az állapotban 
az ember nem tudja, mit cse
lekszik, ámbár elmetehetsége 
nincs megzavarva, s ha ilyen 
eset áll elő, a bíró megtalálja 
a beszámítás kizárását elren
delő szabályt, s utasíthatja az 
orvost annak megállapítására, 
hogy igaz-c, hogy a konkrét 
esetben a cselekmény elköve
téskor a tettes öntudatlan álla
potban volt. Csemegi rámutat 
ugyanakkor arra is, hogy más 
esetekben bizonyos körülmé
nyek elhomályosítják az. értel
met. de nem szüntetik meg a 
szabad akaratot, így a válasz
tási képesség, a szabad akarat 
ezáltal nincs kizárva.14

Edvi Illés Károly szintén 
említi, hogy az öntudatlan állapottal többek között az al- 
vajárás és az álomkór mellett a részegség azon foka van 
megjelölve (s egyszersmind az elmekór eseteitől megkü
lönböztetve'5), amely az embert öntudatától teljesen meg
fosztja. Ekkor a tettes elmetehetsége nincs megzavarva, 
mégsem tudja, mit cselekszik. Az öntudatlan állapot Edvi 
szerint magában foglalja a szabad elhatározás lehetetlen
ségét.11, Az c kategóriába tartozó fokú részegség illusztrá
lására Edvi három csoportba állítva számos esetet ismertet 
a Curia gyakorlatából.17 Elsőként a 76. §-ra történő hivat

kozással felmentett tettesek ügyeiből 
tallóz („ki teljes részegségében nemi 
erőszakot akart elkövetni, a mely 
azonban éppen e miatt nem sikerült 
[VI. 221.]"; „ki reggel 9-től éjjeli 11 
óráig a korcsmában ivott, s azután 
hazatérvén és testvérével összeszólal
kozván. a házat, melyben saját holmi
ja is volt, felgyújtotta [VII. 9.]"). Ezt 
követően említ néhány olyan esetet, 
amikor a Curia a részegséget csak 
enyhítő körülményként fogadta el, és 
megállapította a vádlott bűnösségét 
szándékos cselekmény miatt („ki ne
jét czivódás közben 3-szor megszur- 
ta, s ezáltal súlyos t. sértést okozott: 
mert habár tanuk szerint részegsége 
miatt beszélni sem tudott, az még sem 
lehetett teljes, mert híven visszaemlé
kezett a cselekmény részleteire [VII. 
376.])". Végül az utolsó csoportban 
említi azokat a kétes eseteket, ami
kor a cselekményt szándékosként

Francesco Carrara szobra 
a /uccui Falazza Dúcaié udvarán
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nem lehet beszámítani, de a tettest gondatlanság terheli a 
lerészegedésben vagy a részegséget megelőző egyéb cse
lekményeiben. Ennek kapcsán felhívja a figyelmet arra, 
hogy ezen döntésekkel szemben áll az az elv, miszerint ha 
valaki a teljes részegség öntudatlan állapotában követi el 
tettét, és az szándékosként be nem számítható, azt egyálta
lán nem (így gondatlanság címén sem) lehet beszámítani. 
Ezzel az elvvel ellentétes döntés született szerinte például 
abban az ügyben, amelyben a vádlott az „öt feleségével 
kibékíteni törekvő testvérét a falról hirtelen lekapott fegy
verrel agyonlőtte: mert cselekménye nagyfokú részegsége 
miatt szándékos gyanánt beszámítható nem volt (X. 43. 
C)”. A mulasztás által elkövethető gondatlan vétségeknél 
azonban Edvi álláspontja szerint megtörténhet, hogy a tel
jes részegségben elkövetett mulasztás gondatlanság gya
nánt beszámítható, ha az illető hivatása teljesítése közben 
gondatlanul vagy szándékosan lerészegedett. s köteles
ségét e miatt mulasztotta el. például a vasúti őr szolgá
lat közben leissza magát, és emiatt elmulasztja a köteles 
jelzést.

Edvi az elmebetegségek egyes fajaihoz sorolja a szesz- 
mérgezést (alkoholizmust).18 Ennek két elmekórtani 
formáját ismerteti általánosságban és „törvénykezési" 
szempontból: a heveny szeszmérgezést és a krónikus al
koholizmust. A heveny szeszmérgezés öntudatlan álla
potában a betegek a legvérengzőbb tetteket követik el. s 
ezen állapot ismertető jele az emlékezés teljes hiánya, ezt 
azonban színlelni is szokták (szakértő állapítja meg. hogy 
az amnézia valós vagy csupán színlelt). A szeszmérgezés 
folytán beállt hosszabb hallucinatórikus vagy szorongá- 
si állapotok tartalma alatt elkövetett cselekményekre (pl. 
személyek megtámadása, gyújtogatás) a beteg általában 
világosan visszaemlékszik. A krónikus alkoholizmus mi
att a betegnél kifejlődött kóros állapot folyománya a beteg 
kóros ingerültsége vagy hanyatló elméje, mely bűncselek
mény elkövetéséhez vezethet.!“

Finkey Ferencz szerint csak a teljes részegség -  mint 
az. öntudatlan állapot egyik esete -  zárja ki a beszámítást, 
továbbá az elmebetegség alakjai közt említi többek közön 
az alkoholos elmezavart, az idült alkoholos mérgezést, a 
delirium tremenst. Beszámítandó viszont mint actio libera 
in causa a bűnelkövetési célzattal történt teljes lerésze
gedésben véghezvitt, de még öntudatosan elhatározott 
cselekmény. Ezen kívül a részegségnek nemcsak mint ön
tudatlansági állapotnak, hanem mint a büntetés kiszabását 
enyhítő (esetleg súlyosító) körülménynek, valamint kri
minológiai szempontból is. nagy jelentőséget tulajdonít.-0

Angyal Pál az egyéni felelősség mellett a társadalmi 
felelősséget is hangsúlyozza; lehet a cselekménynek az. 
egyéni felelősségen kívül egyéb oka is (szegénység, al
koholizmus. elhanyagolt nevelés), amely tényezők erejé
nek gyengítése elvárható a társadalomtól. Ezen eszméről, 
a felelősség megosztásának eszméjéről értekezik. Ehhez 
kapcsolódóan a korlátozott beszámítási képesség fogal
mát említi, s megjegyzi, hogy a régi klasszikusok ezt tá
madják.:i

Az öntudatlan állapot Angyal szerint lehet a tartós (pa
tologikus) jellegű és a múló (fiziológiai) jellegű állapot, 
egyes formáinak taxativ felsorolása nem lehetséges. Ál

láspontja szerint a törvényi meghatározásból az követke
zik, hogy az öntudatlan állapot is csak abban az esetben 
záija ki a beszámítást, ha az elkövető „e miatt akaratának 
szabad elhatározási képességével nem bírt". A részegség 
mint a múló (fiziológiai) öntudatlan állapot egyik fajtá
ja. csak akkor zárja ki a beszámítást, ha teljes és nem a 
büntetendő cselekmény elkövetése végett lett előidézve, 
de az actio libera in causa esetén a teljes részegség sem 
ment. A nem teljes részeg állapotot, mivel a normális aka- 
ratműködést gyengíti, enyhítő körülményként kell figye
lembe venni. Angyal szerint a részegségnek a beszámítási 
képességet kizáró vagy korlátozó hatása „nem vezethet 
merőben felmentésre, illetve a büntetés enyhítésére, [sőt] 
amennyiben többé-kevésbé közveszélyes alkoholista a 
bűntettes -  különleges elbánásra hív fel”. Angyal tehát 
külön szól az alkoholista, szokásos iszákos bűntettesről. 
A szokásos iszákos -  ahogy ez a korbeli európai büntető 
rendelkezésekből is kitűnik -  „ha a bűn ösvényére lép, úgy 
rendesen azon nincs megállás.” Az ilyen személyek köz
veszélyesek, bűnelkövetésre hajlamosságuk nagy. Több 
álláspont szerint a klasszikus büntetőjog teljes részegségre 
vonatkozó beszámítást kizáró hatálya egyenesen az ilyen 
egyének bűntettre determináló motívuma lett, mert az al
koholban a bűncselekmény elkövetése előtt tudatosan egy 
adag mentesítő vagy legalábbis enyhítő körülményt vettek 
magukhoz.”  Korábban, az 1843-as Deák-féle javaslatban 
már visszatükröződött az a kriminálpolítikai szempont, 
amely szerint a szokásos iszákos részegsége a beszámítást 
enyhíteni nem fogja. Egyes Btk.-k (olasz, norvég) pedig 
éppen azt rögzítették, hogy „ha a bűncselekmény iszá
kos állapotban követtetett el és ez az illetőnek szokása”, 
e körülmény a büntetést súlyosító körülmény, továbbá „az 
enyhítést kizárja az. ha a részegség a véghezvitel köny- 
nyítésére vagy mentség előkészítésére idéztetett elő”.23 
Angyal kriminálpolítikai szempontból az alkoholizmusra 
hívja fel a figyelmet, véleménye szerint az államnak és 
a társadalomnak nemcsak represszíve, hanem preventíve 
is fel kell vennie a harcot az alkohol ellen.24 Angyal az 
alkoholista bűntettesekkel szemben javasolja, hogy a bün
tetés letöltése után, esetleg a helyett, megfelelő biztonsági 
intézkedéseket (pl. kocsmalilalom. alkoholistákat gyógyí
tó intézetbe) kellene alkalmazni.25 Angyal tervezete ren
delkezik a szokásos ivóknak gyógyintézetbe utalásáról 
is. Finkey Ferenc szintén gyógyító intézetek létrehozását 
javasolja külföldi minták alapján, mert az alkoholisták po
tenciális veszélyt jelentenek a társadalomra.26

Várady Zsigmond a Magyar Jogászegylet 1901. no
vember 16-án tartott teljes ülésén még kifejezetten azt in
dítványozta. hogy,....indokolható volna az. iszákosságnak 
önálló bűnténnyé minősítése és fokozatos szabadságvesz
tés-büntetéssel sújtása”. Várady úgy vélte, hogy a részben 
az állam pénzügyi politikája által előidézett eme erkölcsi 
és fizikai elfajulás ellen, önvédelmi eszköz gyanánt, bün
tető úton kell fellépni; ily módon üldözni kell, és ezáltal 
távol tartani az ital szenvedélyébe elmerüléstől azokat a 
polgárokat, akik erre a szenvedélyre bármely oknál fogva 
hajlanak.27

Későbbi kiadványokban28 Angyal az öntudatlan állapot
ra vonatkozó bírói gyakorlatot ismerteti több curiai döntés



tükrében. így idézi többek között a C'uria 8004/1906. B.
11. T. IV. 292. sz. elvi döntését, amely szerint „ha a vádlott 
maga idézte elő azt az öntudatlan állapotát, melynél fogva 
a kötclességszerű gondosságot másoknak testi épségére és 
életére nem képes kifejteni: a Btk. 76. §-a nem zárja ki a 
gondatlanságból okozott emberölést”.

Ezen kívül témánk szempontjából -  de akár a későbbi 
és a hatályos jogi szabályozás vonatkozásában is -  jelen
tős megállapítást tett a Curia a következő esetekben:

Az öntudatos állapotnak ittasság esetében beállott 
időleges megzavarodása és az akarat szabad elhatá
rozási képességének ebben az állapotban tapasztal
ható fogyatékossága és korlátoltsága nem azonos az 
öntudat teljes hiányával, amely felöl a Btk. 76. §-a 
rendelkezik. (C. 1914. jan. 20. 438. B. Vili. 67.)

-  Az őijöngésszerű, minden akadályt legyőző, céltalan 
vadsággal és kegyetlenséggel végrehajtott cselekmé
nyek csak azzal magyarázhatók meg okszerűen, hogy 
az öröklés által súlyosan terhelt vádlottat az előzete
sen elfogyasztott ital hatása alatt hirtelen dühroham 
lepte meg, amelyben vádlott -  öntudatát vesztve -  
vad ösztöneinek játékszerévé vált. Ilyen körülmények 
között pedig öt tetteiért bűnvádi felelősségre vonni 
nem lehet. (C. 1225/1933. G. XXVI. 401.)

- A szeszes italok élvezete nem hal mindenkire egy
formán, hanem annak az öntudatra gyakorolt hatása 
viszonylagosan nagyobb vagy kisebb lesz aszerint, 
hogy milyen a testi és idegrendszerbeli állapota és 
ennek megfelelően a szesz hatása iránti fogékony
sága és ellenálló ereje. Ezért az ittas embernél az 
öntudat kérdéséről csak akkor lehet helyes ítéletet 
alkotni, ha az elfogyasztott italmennyiségcn felül

az illetőnek egyéni tulajdonságai is ismeretesek. (C. 
2049/1937. Bj. LXXXlX. 560 
Csak az önludatzavart okozó és a szabad akaratbeli 
elhatározási képességet kizáró ittasság szolgálhat be
számítást kizáró okul. (C. 3771/1939. J. H. XII1.976.)

Irk Albert álláspontja szerint az öntudatlan állapot külön
böző fokú lehet, ki is zárhatja az akarat szabad elhatáro
zási képességét, ám amennyiben csak korlátozza, az eny
híti) körülményt képez. Megjegyzi, hogy a gyakorlatban a 
részegség és az indulat jutnak legsűrűbben szerephez, sőt 
rámutat arra, hogy napjaikban közfelfogás, hogy a részeg
ség nem élvezheti tovább addigi privilégiumát. Súlyosí
tó körülményekhez sorolja a részegséget, ha kötelességet 
sértett, enyhítő körülményekhez a véletlen részegséget.

Bursics Zoltán ügyvéd a részegséggel kapcsolatban 
megállapítja, hogy a bírói gyakorlat csak a teljes részeg
séget tekinti beszámítást kizáró öntudatlan állapotnak, de 
azt is csak akkor, ha nem áll fenn az actio libera in causa 
esete. A bírói gyakorlat szerint súlyosító körülmény lehet 
az ittasság olyan személyeknél, akik bizonyos „ténykedé
seiket különös vigyázattal tartoznak véghezvinni (pl. gép
kocsivezető), ha ily tevékenységük közben ittasak s ily 
állapotban követik el a bűncselekményt.”30

Láthatjuk, hogy a korai szabályozás szerint a részegség, 
ittasság kizárta a beszámítást, de legalábbis enyhébb meg
ítélést vont maga után az ilyen állapotban történő elkövetés, 
majd kialakultak azon álláspontok, amelyek szerint ennek 
az állapotnak nem automatikus következménye a beszámí
tási képesség hiánya (pl. a korlátozott beszámítási képesség 
„elismerése" részegség esetén, az actio libera in causa), sőt 
adott esetben akár súlyosabb körülményként értékelendő.

Dk ars, Petronella

Dic Bewertung der Straftaten in Zusammenhang mit Alkoholkonsum im allgemeinen Teil 
des ungarischen Strafrcchts
(Zusammenfassung)

Die Bewertung und Regelung der Lebenssituationen in Be- 
zug zum Alkohol durch den Gesetzgeber ist seit langer Zeit 
konstant. Den al kohol isierten (betrunkenen) Zustand an sich 
ahndet der Gesetzgeber straffechtlich nicht, sondem sank- 
tioniert und bewertet die Straftaten die unter Einfluss von 
Alkohol begangen wurden gesondert. Wenn der Alkohol
konsum zu einer Straltat führt. tritt die Wirkung des Alko- 
hols unmittelbar oder mittelbar auf. Bei einigen Straftaten 
kann das Alkohol einen solchen pathologischen Zustand 
verursachen, als dessen Folge die Zurechnungsfáhigkeit 
betroffen ist: der Tátcr ist nicht schuldfáhig oder es besteht 
die Möglichkeit der unbeschranktcn Strafinilderung. Straf
taten sind oft folgen einer Alkoholkrankheit, dazu zahlen 
die Straftaten, die begangen werden um ans Alkohol oder 
zum nötigen Geld líir Alkoholkauf zu kommen. Die Al- 
koholabhángigkeit kann in dem psychischen Zustand des 
Táters solche dauerhaften oder endgültigen Veránderungen 
hcrvorrulén (z.B. Delirium tremens), die auch bei Begehen 
einer Straftat bestchen. Zűr Fcststcllung der Schuldfáhigkeit

ist die Untersuchung des psychischen Zustands und Zurech
nungsfáhigkeit des Táters unabdingbar. Der Anfang der Re
gelung der strafrechtlichcn Verantwortlichkcit für Straftaten 
begangen im betrunkenen Zustand ist im 18. Jahrhundcrt 
zu orten. Gemáft der frühen Regelung schloss die Betrun- 
kenheit eine Zurechnung aus, oder hatte mindestens als ein 
strafmildcmder Umsland gewirkl, spáter kristallisicrten sich 
die Standpunkte heraus, dass das Kehien der Zurechnungs
fáhigkeit nicht automatische Folge des alkoholisierten Zu- 
standcs ist, sondem es ist gegebenenfalls als cin erschwc- 
render Umstand zu bewerten. Dicse Frage wurde in Ungam 
sowohl durch die Prinzipien des Strafkodex-F.ntwurfs von 
1795, durch das Entwurf von Ferenc Deák im Jahre 1843, 
dann durch das Gesetz 5. von 1878 (Csemegi-Kodex) be- 
handelt. bzw. von vielen Rcchtswissenschaftler, so von Ká
roly Edvi Illés. Ferenc Finkey, Pál Angyal. Albert lrk und 
Zoltán Bursics untersucht. Zsigmond Várady schlug 1901 
vor, die Trunksucht als selbstandige Straftat zu qualifiziercn 
und mit einer sukzessiven Freiheitsstrafe zu ahndcn.



löfténetí szemle

Jegyzetek_____________________________________

1 Tágabb értelemben véve tartozhat ide ez az eset. Az elkövető egyéb
ként nem problémás alkoholfogyasztó, nincs ittas állapotban sem. de 
az alkohol megszerzése motiválta a cselekmény elkövetésében. Az 
ilyen esetekben azonban az alkoholfogyasztás és a kriminális cselek
mény közötti kapcsolat amellett hogy közvetett -  a  többi esetkörhöz, 
képest -  igen távoli. I V.cn kívül számos olyan különös részi tényállás 
említhető, ahol az alkohollal való kapcsolat vizsgálatunk szempont
jából csak közvetve jelentkezik, pl. a kifosztás bűncselekményének 
első fordulata (részben közvetlen, amennyiben az elkövető maga is 
alkoholt fogyaszt) vagy az ittas személy állapotának egyéb kihasz
nálása (emberölés, testi sértés, ele.), a fogyasztóvédelemmel kapcso
latos tényállások, illetve más gazdasági vagy pénzügyi bűncselek
mények.

3 Csizmadia Andor Kovács Kálmán -  Asztalos László: Magyar ál
lam- és jogtörténet (Nemzeti 'fankönyvkiadó. Budapest. 1995. 
241. p.)

■ Csizmadia-Kovács-Asztalos: i. m. 246. p. (lj. 2.)
1 Angyal Pál: A magyar büntetőjog tankönyve (Alhenaeum Irodalmi 

és Nyomdai Rt.. Budapest. 1909.30-31. p.)
'  Bodo. Malhias: Jurisprudentia eriminalis sectmdmnpraxim el cons- 

titutiones Imngaricas (Pozsony. 1751. 95. p.)
6 Hajdú Lajos: A: első (1975-ös) magyar büntetőkódex-len’ezet (Köz- 

gazdasági és Jogi Könyvkiadó. Budapest. 1971. Függelék: Kódex a 
büntet lekről és azok büntetéséről [Törvényjavaslat -  a  hatálybalép- 
tetö te. tervezete] I. Kész XII. Szakasz 3.§. 9.$. 12. §)
I yyer I ás/ló (s/crk): Az 1843-i büntetőjogi javaslatok anyaggy’iijte- 
ménve. I. kötet (Magvar Tudományos Akadémia. Budapest. 1986. 
29. p.)

* A tanulmány következő pontjában elemzett Csemegi-kódex ugyanis 
több ponton összecseng Carrara müvével, „nem véletlen, hogy ezi a 
köny vet ajánlották a hazai Akadémia könyvfordítási programjába, 
épp a kódex készítésének idején" (Pokol Béla: Biintetöjogdogmati- 
ka-iönéneii elemzések. Jogelméleti Szemle 2007/3.: www.jesz.ajk. 
eltc.hu).

" Carrara Ferenc/: A büntető jogtudomány programja. I. kötet. 
Ford.: Bcksics Gusztáv (MTA Könyvkiadó Hivatala. Budapest, 
1878. 145. p.)

1(1 Carrara: i. m.. 146. p. (Ij. 9.)
"  Carrara: i. m.. 187-188. p. (Ij. 9.)
13 lásd még Puccinolti. Francosén: Lezioni d i medicina legale (Mila

no. 1856. 251 257. p.: interneten: http://babel.hathitrust.org)
Carrara: i. m.. 218-231. p. (Ij. 9.)

,J Csemegi Károly miivei. II. kötet (Anyagi büntetőjog. Bűnvádi eljá
rás.). Sajtó alá rendezték: Edvi Illés Károly és Gyomai Zsigmond 
(Budapest. Franklin-lársulat. 1904. 215-221. p.)

15 Edvi megjegyzi ugyanakkor, hogy az. öntudatlan állapot és az elme
zavar együttesen is jelentkezhet

10 Ehhez képest az elmezavamak ún. kisebb fokozatai is léteznek, ame
ly ek az. akarat szabadságát csak korlátozzák, de ki nem zátják. Az 
elmezavar a beszámílhatóságot tehát csak abban az esetben /álja 
ki, ha olyan mértékű, hogy az akarat szabad elhatározási képességét 
megszünteti.

17 Az Edvi által szerkesztett. 1901. évi kiadású gyűjteményben (tör
vénytárban) a törvényi rendelkezéseket szintén hasonló, bár rész
letesebben ismertetett eseti döntések színesítik. Lásd: Az anyagi 
büntetőtörvények és a sajtótörvény, az összes melléklötvényekkel és 
rendeletekkel s  a Jélső bíróságok határozataival kiegészítve. Szcrk.: 
Edvi Illés Károly (Grill Károly cs. és kir. udvari könyvkereskedése, 
Budapest 1901. 126-133. p.)

18 F.dvi az akkori legújabb elmekórtani mű, Dr. Salgó Jakab: Az elme- 
körtan tankönyve alapján ismerteti az elmebetegségek egyes cso
portjait.

19 Edvi Illés Károly: A büntetőtörvénykönyv magyarázata (Révai test
vérek kiadása. Budapest 1894. 264-274. p.)

30 Finkey Ferencz: A magyar büntetőjog tankönyve (Polilzer-féle 
Könyvkiadó Vállalat. 1905,176-181. p.)

31 Angyal Pál: A magyar büntetőjog tankönyve (Alhenaeum Irodalmi 
és Nyomdai R.-T. kiadása. 1909. 370-379. p.)

33 lrk Albert: Magyar Anyagi Büntetőjog (Dunántúl Pécsi Egyetemi 
Könyvkiadó és Nyomda R.-T,. Pécseit, 1933,296. p.)

33 lrk Albert: i. m.. 297. p. (lj. 22.)
3J Angyal Pál: i. m ..4l2-416. p. (lj.21.)
3< I lalász Sándor Székely János: A részeg állapot büntetőjogi megíté

lésének fejlődése hazai jogunkban (Jogtudományi Közlöny. 1960. 
6.. 328-332. p.)

3!' Finkey Ferencet Domokos Andrea idézi A büntetőpolitika változásai 
Magyarországon című monográfiájában (Jog és Állam 11. KRE 
ÁJK. Budapest, 2008,42. p.)

37 Várady Zsigmond: Észrevételek Dr. ReichardZsigmond úr törvény- 
letvezeiére (Magyar Jogászegyleli Értekezések XXIII. kötet. 2. fü
zet. Franklin-Társulat Könyvnyomdája, Budapest. 1901, 14. p.)

38 Angyal Pál -  lsaák Gyula: Büntető törvénykönyv a bűntettekről és 
vétségekről (1878: V. törvénycikk) (Grill Károly Könyvkiadóvállala- 
la. Budapest. 1941. 58-60. p.). illetve Angy al Pál: A magyar anyagi 
büntetőjog hatályos jogszabályai (Grill Károly Könyvkiadóvállala
ta. Budapest 1941. 27. p.)

39 lrk Albert: A magyar anyagi büntetőjog (Dunántúl Pécsi Egy etemi 
Könyvkiadó és Nyomda R.-T.. Pécs, 1933,101-102.. 324. p.) 
Bursics Zoltán: A magyar anyagi büntetőjog vázlata (Grill Károly 
Könyvkiadóvállalata. Budapest. 1936, 153., 187. p.)

A bűnözést mint társadalmi jelenséget vizsgáló szak
emberek mindig nagy jelentőséget tulajdonítottak a 
kriminálslatisztikának. amelynek adatai eligazítást 
adnak a legalapvetőbb tendenciákat illetően. A statisztika 

egyaránt nagy segítséget nyújt a krirninálpszichológíai. a 
kriminálszociológiai vizsgálódásnak, a büntetöpolitikának. 
..A criminalstatisztikának egyik legtöbb feladata a erimina- 
litásnak az ugyanegy büntetőtörvény hatálya alatti terület 
különböző részein: az ország egyes vidékein való elterjedé
sét vizsgálni. A helyes criminalpolitikának tesz ezzel kiváló 
szolgálatot..." írta Kármán Elemér.1

Földes Béla szerint a bűnügyi statisztika nélkül a bű
nözés tanulmányozása „nélkülözi az induktív s exakt, em
pirikus alapot." „A bűnügyi statisztika nélkülözhetetlen
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ismeretforrás a kriminológus, a kriminálpolitikus. a bíró. 
a morál- és szociálpolitikus számára”2 Földes az adatok 
mögött rejlő egyéni és társadalmi folyamatokat, összefüg
géseket is láttatni akarta, véleménye szerint a számadatok
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