
A  közé le t tisztaságának véde lm e  
a m agyar jogtörténetben

A magyar jogfejlődés egyik legfontosabb célki
tűzése volt, hogy a közhatalom egyes elemeinek 
gyakorlása megfelelő jogi garanciákkal körülbás

tyázva történjék meg, és a hatalom gyakorlásában közre
működő tisztségviselők felelős magatartást tanúsítsanak. 
Hazánkban is elsőként -  hasonlóan az európai jogfejlő
désben tapasztalhatókhoz -  a bíráskodással kapcsolatban 
merült fel a hivatali visszaélések, ezen belül a megveszte
getés tilalma, majd a társadalom fejlődésével ez a követel
mény kiterjedt a közigazgatás gyakorlóira is.1 Már Szent 
István II. dekrétumának 2. fejezetében is deklaratív mó
don megjelent a törvények rendjének védelmében, hogy 
„az igaz törvényt se valakinek hazugsága, vagy hamis ta
núsága, se hitszegés, vagy jutalom semmiképpen meg ne 
vesztegesse”.2 III. András 1298. évi törvényének 14. cik
ke a nyomozások szolgabíráinak büntetését irányozta elő 
olyan esetekben, amikor a közhatalom képviselői [...] ka
pott pénz miatt vonakodnak a rájuk bízott feladatot ellátni 
kimondva, hogy ezen személyek kiközösítés alá essenek.3 
Zsigmond király a bírói hatalom gyakorlóitól elvárt pártat
lan és független ítélkezések biztosítása érdekében II. dek
rétumában eskü tételéhez kötötte az igazságszolgáltatási 
tevékenység gyakorlását.4 Ezen eskü nagyszámú megsze
géséhez köthető, hogy I. Mátyás 1486. évi dekrétumában 
ismételten megerősítette azt, és indokként rögzítette, hogy 
„minden aggodalmas gyanú, amely az ország bírói ellen, 
ezeknek kedvezése, vagy gyűlölsége miatt támadhatna, 
mindenki szívétől távol maradjon”.5

A következő forrás a magyar jogtörténetben a veszte
getéssel kapcsolatosan II. Ulászló 1498. évi dekrétuma, 
mely elvi éllel mondta ki az ítélőmesterek ajándékokkal 
való megvesztegetésének tilalmát. A dekrétum rendelke
zése azért érdemel kiemelést, mivel ez tekinthető az első 
olyan jogforrásnak, amely a vesztegetés említett formájá
nak megvalósulása esetére szankciót, nevesül fő- és java
dalomvesztést helyezett kilátásba.6

Werbőczy István Hármaskönyvének rendelkezéseiből 
következően feltételezhető, hogy a vesztegetéssel össze
függő tényállások magas száma indokolttá tette a királyi 
feladatok delegált végrehajtóiként eljáró küldöttek számára 
is a korábban elsősorban a bírákat érintő, illetve az általuk 
betöltött tisztség viselőjétől elvárt magatartás tanúsítását. 
A Tripartitum I. könyvének 86. címe a birtokhatárok meg
állapítására kiküldött hiteleshelyi emberek megvesztegeté
sének megelőzését célozta, mikor kimondta: „igen gyakran 
szokott ugyanis történni, hogy némelyek üdvösségükről és 
becsületükről megfeledkezve, miután a királynak vagy az 
ország más rendes bíráinak záradékkal kelt határjáró le
veleit kézhez vették, a végrehajtásra, vagyis a határjárásra 
kiküldött királyi vagy nádori embert, vagy valamely kápta
lannak avagy konventnek erre kirendelt bizonyságát pénz
zel, vagy ajándékokkal megvesztegetik, s ily módon ma
guknak jogtalanul és álnokul igen sok földet elsajátítanak”.7

III. Ferdinánd 1649. évi 44. törvénycikke, mely az or
szággyűlési tagok megvesztegetéséről szólt, mind az aján-
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dékozókat, mind pedig annak elfogadóit becstelenség8 
büntetésével rendelte szankcionálni.

Említést érdemel ugyanakkor, hogy az ezen körbe tar
tozó magatartási tilalmak inkább voltak tekinthetők elvi 
jellegű, normatív rendelkezéseknek, semmint kógens 
előírásoknak, ugyanis a kor sajátosságából adódóan a 
közhivatalt viselők legnagyobb része nem kapott állan
dó fizetést, így jelentős bevételi forrásuk volt a különféle 
taksák és bírságbevételek mellett az ajándék. Kitonich Já
nos Directio Methodica című művében úgy interpretálta a 
fentieket, hogy a „bíró főleg az ítélet meghozása előtt ne 
fogadjon el ajándékot, élelmet egyáltalán ne, italt is csak 
annyit, amennyit néhány nap alatt el tud fogyasztani, mert 
ez semmiképpen nem minősíthető vesztegetésnek, hanem 
ajándéknak”.9

Büntetőjogi szempontból kiemelendő, hogy a kor fel
fogása szerint a vesztegetéssel érintett tisztviselő „bűn
szerző”, míg a megvesztegető „bűntárs” volt, így önálló 
tettesi minőségben a vesztegetett állt, míg vesztegetője 
bűnsegéd (socius delicti) volt, aki tevékenysége „tárgyává 
nem egyenesen a bűntettet magát, hanem a bűntett szerző
je munkásságának elősegélését10” tette.

A közhivatalnokok által betöltött szerephez fűződő 
bizalom egyik határköve éppen a vesztegetésben meg
nyilvánuló magatartás volt. A felvilágosult abszolutizmus 
időszakában -  elsőként II. József uralkodásának idején 
-  vetődött fel a büntető törvénykönyv megalkotásának 
igénye. Az 1787-ben kiadott büntető törvénykönyvet11 
II. József a felvilágosult abszolutizmus eszméitől vezetve 
fogalmaztatta meg jogászaival, és rendeleti úton hirdette 
ki 1787. január 13-án, német nyelven az örökös tartomá
nyokban, majd ugyanazon év április 2. napján magyarul a 
Magyar Királyságban.

Témánk szempontjából releváns rendelkezése a tör
vénykönyvnek az 58-61. §-ban foglalt „feljebbvalói hi
vatallal való visszaélés” deliktumának keretei között sza
bályozott tulajdonképpeni vesztegetési magatartás, mint a 
főben járó vétkek egyike.

A törvénykönyv 58. §-a „valamennyi köztisztviselővel 
szemben büntetést helyezett kilátásba arra az esetre, ha 
hivatali hatalmát más jogainak, érdekeinek csorbítására,
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vagy magának való haszonszerzésre, illetve más jogelle
nes szándékának támogatására használná fel”.12

Az 59. § szerint -  speciális alanyként kiemelve a bírá
kat -  „ebbe a vétekbe esik az olyan bíró is, aki az ajándé
kok vagy egyébképp a rendetlen indulatok és mellék te
kintetek által arra hagyja magát bírni, hogy a rendszerint 
való törvényszolgáltatást megváltoztassa, hogy valakitől 
a hozzá tartozó just megtagadja, vagy hogy egy nyilván
valóképpen igazságtalan ítéletet ejtsen”.13

A törvényi tényállás megfogalmazásából következően 
azonban a kiemelt vesztegetési bűncselekményt nemcsak 
a bírák, hanem az 58. § szerint valamennyi közhivatalnok 
is elkövethette. A speciális vesztegetési alakzat egy ered
mény-bűncselekmény volt, mivel a realizálásához a bíró 
feladatkörébe tartozó törvényszolgáltatás megváltozását 
kellett előidéznie.

II. József büntető törvénykönyve a 61. §-ban az ak
tív vesztegetési alakzatot is büntetni rendelte, kimondva, 
hogy „részesültetni ítéltessenek ebben a vétekben azok, 
akik a bírót vagy feljebbvalóságot ígéretek, vagy valósá
gos és akár egyenesen, akár egyébképp által adott ajándé
kok, vagy más egyéb törvénytelen módon által arra bírni 
keresik, hogy feljebbvalói hivatallyával visszaéllyen, akár 
azután szerentség kimenetele légyen ennek az igyekezet
nek, akár nem, akár önnön hasznukat keressék, akár más 
harmadikét” 14

Mivel a törvénykönyv csak rövid ideig volt hatályban a 
magyar állam területén, annak gyakorlata nem kristályo
sodhatott ki a bíróságok döntéseiben. A büntető törvény
könyv iránti igény azonban meghatározóvá vált, melynek 
eredményeként az országgyűlés által erre felhatalmazott 
bizottság 1795-ben előterjesztette javaslatát, amely az 
1795-ös büntetőjogi tervezet (továbbiakban: Tervezet) né
ven vált ismertté a jogtörténetben.

A Criminalis Josephina rendelkezéseihez képest fej
lődést mutat, hogy a vesztegetési bűncselekmény elkö
vetője már nemcsak bíró, hanem bármely közhivatalnok 
is lehetett. A Tervezet második részének XII. szakasza 
szerint ugyanis visszaél hivatalával nemcsak a bíró, ha
nem minden egyes közhivatalnok is abban az esetben, ha 
„azoktól, akikkel tiszténél fogva tárgyalnia kell, ajándé
kokat követel, ajándékokban egyezik meg velük, illetve 
az önként felajánlott és tisztsége miatt neki juttatott aján
dékokat elfogadja”.15 A visszaélés a tisztség „nem sér
tetlen hűséggel” történő betöltésében volt tetten érhető 
a Tervezet rendelkezése szerint. A hivatali hatalommal 
való visszaélést megvalósító magatartások szerteágazó
ak, itt tárgyalja ugyanis a törvény az ügyvédi visszaélést, 
a hivatalnok jelentési kötelezettségének elmulasztását, a 
kamarai, valamint bányakamarai tisztségviselők maga
tartását, akik a bérbeadásnál „egyéni érdekkeresőknek bi- 
zonyulnak” 16

Az elkövetési magatartás fogalmi eleme lehet a köve
telésben, megegyezésben vagy az előny elfogadásában 
megnyilvánuló, a hivatalnok által kifejtett magatartás. Az 
pedig, ha mindezekért „cserébe” a passzív alany még a 
hivatali kötelességét is igazolható módon megszegte, a 
törvénytervezet a legsúlyosabban minősülő -  vesztegeté
si -  alakzatként rendelte azt büntetni.
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A bűnösséghez igazodó büntetés kapcsán a tervezet 
három fokozatot különböztetett meg; az okozott károk és 
költségek megtérítésén, valamint a kapott ajándék kétsze
res értékének a közpénztárba történő befizetésén felül -  a 
bűnösség függvényében -  kipellengérezést és hivatalvesz
tést írt elő. A bűnösség kategóriájához -  szándékos vagy 
gondatlan -  és annak fokához mérten rendelte alkalmazni 
a Tervezet a büntetést a passzív vesztegető kapcsán.17

A Tervezet, következően abból, hogy az aktív meg
vesztegető vonatkozásában kizártnak tekintette a gondat
lan alakzatot, súlyosabb büntetés kiszabását tette lehetővé 
ezen elkövetői körrel szemben. Ez esetben a büntetés a 
szándékosság fokozatától függően a felajánlott ajándék 
értéke tízszeresének megfizetése, vagyontalan esetén pe
dig egy naptól egy évig terjedő börtönbüntetés letöltése 
lehetett.18 Az elkészült Tervezetből azonban nem lett tör
vény, annak országgyűlés előtti megtárgyalására sem ke
rült sor.

Kiemelkedő büntetőjog-történeti állomás volt az 1843. 
évi büntetőtörvénykönyv-javaslat (továbbiakban: Javas
lat), amely korának legmagasabb szakmai színvonalán 
állt, s a korrupciós deliktumokkal is részletesen foglalko
zott, külön fejezetet szentelve a közélet tisztasága elleni 
jogsértéseknek a „köztisztviselők megvesztegetéséről, 
azok hivatalbeli visszaéléseiről s a közszámadások körüli 
hűtlenségről” címmel. A Javaslat elévülhetetlen érdeme, 
hogy a vesztegetés elvált a hivatali visszaéléstől, és nem 
annak speciális eseteként, hanem önálló bűncselekmény
ként szerepelt.

A törvényjavaslat külön definiálta a köztisztviselő fo
galmát, eloszlatva a korábbi bizonytalanságokat az alanyi 
kör vonatkozásában. A 478. § szerint idesorolandók az 
igazságszolgáltatás, közigazgatás gyakorlói, azok segéd
személyzete, valamint más, állami feladatokkal megbízott 
személyek. Látható, hogy a mondat utolsó fordulatával 
a javaslat valamennyi állami feladatot ellátó személyt a 
vesztegetés körébe vont, amellyel megteremtette a köz
szféra képviselőiként fellépőkbe vetett bizalom tágan ér
telmezett kategóriáját.

A hivatallal való visszaélés hiányában a kért vagy el
fogadott „bért” vagy ajándékot a törvényjavaslat első 
esetben nyilvános megdorgálással rendelte szankcionálni, 
míg ismételt elkövetés esetén -  amelynél a bűnismétlés 
kapcsán nem rendelt a törvény határidőt az újbóli elkö
vetéshez -  az elkövetővel szemben hivatalvesztés kimon
dására kerülhetett sor. A minősített esetként szabályozott 
hivatali visszaélés, mint a vesztegetés következtében ki
fejtett elkövetői magatartás, már az első alkalommal a hi
vatalvesztés kimondásával járt. Anyagi jogi szankcióként 
a kapott juttatás kétszeres értékének visszatérítésére köte
lezték az elkövetőt.

Az aktív vesztegetés vonatkozásában a Javaslat csak 
azon magatartást rendelte büntetni, melynek hatására 
a köztisztviselő a hivatali visszaélést elkövette. Annak 
függvényében, hogy a vesztegetést ki kezdeményezte, az 
aktív vesztegetői minőség kétféle aspektusból vizsgálha
tó. Az aktív vesztegető bűnszerzőnek, azon belül felbuj
tónak minősült akkor, amikor mást „világosan és egye
nesen” rábírni törekedett arra, hogy hivatali feladatait a
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törvény rendelkezésével ellentétesen gyakorolja. Amikor 
azonban a köztisztviselő volt a vesztegetési deliktum kez
deményezője, akkor az aktív vesztegetőt bűnsegédnek kel
lett tekinteni, mint olyat, aki az elkövetés előtti vagy alatti 
„szándékos együttmunkálásával előmozdítja a bűnös szán
dékot”.19 A vesztegetővel szembeni szankció a vesztegeté
si érték kétszeresének megfelelő anyagi büntetés, valamint 
súlyosabb esetben egy évig terjedő fogság volt.

Az 1843. évi -  Deák Ferenc nevével fémjelzett -  bün
tetőjogi törvényjavaslat azonban nem lépett életbe, annak 
ellenére, hogy az országgyűlés több ülésén tárgyalta azt. 
Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc leverése 
utáni Habsburg neoabszolutizmus idején hazánkban az 
1852-ben elfogadott Osztrák Büntető Törvénykönyv (to
vábbiakban: Obtk.) lépett hatályba.

Az Obtk. csak 1860. október 20-ig volt hatályban Ma
gyarországon, ezt követően, az 1861-ben megtartott Or
szágbírói Értekezlet döntése alapján a korábbi magyar jogot 
kellett alkalmazni a büntetőbíráskodásban. Mivel azonban 
az új életviszonyokra a korábbi szabályok alkalmazása ne
hézséget jelentett, a jogász társadalom az igazságszolgálta
tás folyamatos működésének biztosítása érdekében a Pauler 
Tivadar nevével fémjelzett és 1864-ben megjelent Büntető
jogtan című művet alkalmazta a gyakorlatban.

A  közé le t tisztasága ellen i 
bűn cse lekm én yek  a C sem eg i-kódex  
időszakában

A közhivatalnokok hivatali visszaélésben megnyilvánuló, 
büntetőjogilag értékelt magatartásait egységes formában 
és szankciórendszerrel elsőként az első magyar büntető 
törvénykönyv, az 1878:5. törvénycikk, a Csemegi-kódex 
rendezte.20

A magyar büntető törvénykönyvben nem található meg 
a megvesztegetés általános definiálása, azonban annak fo
galmi ismérvei a törvényi tényállások vizsgálata alapján 
levonhatóak.

A korrupció mai értelemben vett lényegi vonását ké
pező „saját előnyre törekvés” csak mint a hivatali bűn
cselekmény súlyosabb megítélésére okot adó körülmény 
jelentkezett. Más megfogalmazásban -  Bócz Endre sza
vaival élve -  nem a korrupció különféle megnyilvánulá
sai ellen kívántak büntetőjogi eszközöket alkotni, hanem 
a törvényellenes hivatali tevékenység ellen, amelyet kü
lönösen súlyosnak ítéltek, ha olyan vonásokat mutatott, 
amelyeket ma korrupciósnak nevezünk.21 A kódex XLII. 
fejezetében -  a 461-484. §-ban -  szabályozott „hivatali 
és ügyvédi büntettek és vétségek” címmel szerepeltetett 
tényállások képezik a téma szempontjából releváns anya
gi jogi szabályokat.

A megvesztegetés első és egyik legfontosabb ismérve, 
hogy azt közhivatalnokkal szemben, vagy ezen alanyi kör 
követte el, s a büntetendő cselekménynek hivatali (hatósá
gi) jogkörrel összefüggésben kellett felmerülnie.

A kódex a 461. §-ban megadta a közhivatalnok fogal
mát, rögzítve, hogy ezen alanyi körbe tartozónak tekin-

tendők azok, „kik az állam közigazgatási vagy igazság
szolgáltatási vagy valamely törvényhatóság, vagy község 
hatósági teendőjének teljesítésére hivataluknál, szolgála
tuknál, vagy különös megbízatásuknál fogva kötelezvék; 
úgyszintén azok is, a kik az állam, törvényhatóság, vagy 
a község által közvetlenül kezelt közalapítványoknál, kór
házaknál, tébolydáknál mint felügyelők, orvosok, hivatal
nokok vagy szolgák vannak alkalmazva”.22 Ezen előírás 
alapján az alanyoknak két csoportja között lehet diffe
renciálni: egyrészt azok a személyek, akik hivataluknál 
vagy szolgálatuknál fogva közhatósági funkciót betöltő 
személyek, másrészt pedig azok, akik ilyen jogkört nem 
gyakorolnak ugyan, de a közhatóság kezelése alatt álló 
testületek és intézmények alkalmazásában állnak, qua- 
si közfunkciót betöltve. A törvény azonban nem kívánja 
meg sem a kinevezés tényét, sem a közhivatal választás 
útján történő betöltését, így aki a közhatósági hatalom 
gyakorlására megbízást kapott, és azt elvállalta, ezen az 
alapon közhivatalnoknak minősül. Egy eseti döntés azon 
kérdésre adott választ, hogy vajon egy magántulajdonban 
álló erdészet felesketett erdőőre tekinthető-e a törvény al
kalmazása szempontjából közhivatalnoknak.23 Az erdőőr 
a kérdéses esetben, mint gazdájának, egy magánjogi sze
mélynek az érdekében eljáró jogalany, azonban az általa 
szavatolt közbiztonság közhatósági feladatában szolgá
latánál fogva közigazgatási teendők teljesítésére köteles, 
így közhivatalnoknak tekinthető.

Egy idevágó tényállás24 kapcsán deklarálásra került, 
hogy „az a napszámos aki a mértékhitelesítő hivatalban 
azzal van megbízva, hogy a hordók űrtartalmát jelző szá
mokat a hordókra bélyegezze, és ezen hatósági teendője 
körében ezek ellen vét, a hivatali bűntettek és vétségek ala
nyává válik”. Ugyanis a „napszámos ilyen feladat teljesíté
se mellett úgy jelentkezik, mint a közhatóság egy közege, ki 
a felsőbb hivatalnokok rendeleteit teljesíteni tartozik”. Lát
ható, hogy a magyar büntető törvénykönyv a közhivatalnok 
hivatali teendőinek körét két osztályra osztja, hatósági és 
nem hatósági teendőkre, és bűntett vagy vétség csak ható
sági teendőkkel összefüggésben realizálható.

A bírói gyakorlat által kiterjesztően értelmezett köz
hivatalnok kategóriájának definiálását a jogalkotás az 
1940:18. törvénycikk25 3. §-ával végezte el, kimondva, 
hogy a büntető törvények alkalmazása szempontjából 
az állam, a törvényhatóság vagy a község közigazgatási, 
igazságszolgáltatási, közoktatási, honvédelmi vagy gaz
dálkodási tennivalóinak teljesítésére, úgyszintén az állam, 
a törvényhatóság vagy a község intézeteiben, közintézmé
nyeiben, közműveiben vagy üzemeiben való működésre 
hivatalánál, szolgálatánál vagy különös megbízatásánál 
fogva köteles minden személyt -  ideértve a m. kir. hon
védség minden tényleges szolgálatot teljesítő tagját is -  
közhivatalnokoknak kell tekinteni, ugyanígy közhivatal
nokok a kir. közjegyzők is.

A hatóság tagját, illetőleg a hatóság közegét megillető 
büntetőjogi védelem minden közhivatalnokra kiterjed.

A közhivatalnok csak „hivatalának hatáskörébe eső te
endőkre vonatkozólag követhet el hivatali bűntettet vagy 
vétséget”, és az e körbe eső visszaélése is csak akkor mi
nősül hivatali bűncselekménynek, ha a „kérdéses hivatali
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ténykedés egyszersmind hatósági funkció is”,26 amennyi
ben hatóságot nem gyakorolván, hatósági teendők körüli 
visszaélést és így hivatali bűntettet nem követhetnek el. 
A jogalkalmazás által kimunkált gyakorlat alapján így 
nem vesztegetést, hanem csalást állapított meg a bíróság 
annak a közhivatalnoknak a terhére, aki olyan ügyben kért 
juttatást, amelyben nem volt hatósági jogköre.27

A vesztegetési bűncselekmény következő ismérve, 
hogy „a cselekménynek a passzív megvesztegetésnél 
ajándékok vagy jutalmak elfogadásában, követelésében s 
megígértetésében, az aktív megvesztegetésnél pedig aján
dékok vagy jutalmak ajánlásában, ígéretében vagy adásá
ban kell állnia”.28

Egy irányadó tényállás szerint nem létesül tehát „ezen 
vétség, ha valaki azért ígér jutalmat a közhivatalnoknak, 
hogy ez hivatali hatásköréhez nem tartozó cselekményt 
abba hagyjon, de akkor sem létesül ezen vétség, ha a cse
lekmény ugyan tartozik a közhivatalnok hatásköréhez, de 
annak véghezvitelére a fennforgó esetben ok és szükség 
nincs”.29 A tényállás szerint a közrend elleni kihágás -  ti. a 
terézvárosi templom falának bemocskolása -  miatt letar
tóztatott vádlott szabadon bocsátása érdekében 20 koronát 
adott a rendőrhatóság tagjának. A királyi Kuria kimondta, 
hogy a vádlott magatartása, bár önmagában vesztegetési 
alakzat, azonban, mivel rendőrnek tettenérés során csak 
akkor van joga az illetőt -  mai szóhasználattal élve -  elő
állítani, ha nevét, címét megmondani nem akarja, így 
azzal, hogy ezen ok (kellő bizonyítottsága) hiányában a 
rendőr eljárása jogtalan volt, ilyen jogtalan intézkedéssel 
szemben pedig a vádlott vesztegetési magatartása bünte
tendő cselekményt nem képez. Ugyanezen döntésre jutott 
a bíróság abban az esetben,30 amelynél a rendőri jelentés
tételtől való tartózkodása érdekében adott pénzbeli előnyt 
a bordélyház üzemeltetője a hatóság tagjának. A bíróság 
kimondta ugyanis, hogy a bordélyházak utcára nyíló ajta- 
j ának „el nem zárása” csak abban az esetben esik a kihágá
sok körébe, ha az nincs befüggönyözve. Mivel a konkrét 
ügyben erre utaló tény nem merült fel, a hatóság tagjának 
jelentési kötelezettsége hiányában a neki adott összeg nem 
lehetett kötelességével kauzális viszonyban, így vesztege
tési bűncselekmény nem valósult meg.

A fenti bekezdésből is következően a Csemegi-kódex 
által szabályozott vesztegetési alakzatok elsődlegesen az 
elkövető minősége alapján aktív és passzív formában va
lósíthatók meg. A törvénycikk a hivatali és ügyvédi bűn
tettek és vétségek között elsőként a passzív vesztegetési 
alakzatot tárgyalja.

A kódex 465. §-a kimondja, hogy „azon közhivatalnok, 
aki a hivatalnál fogva teljesítendő cselekményért vagy 
annak mulasztásáért ajándékot vagy jutalmat követel, el
fogad, vagy az ez iránti ígéretet nem utasítja vissza, ha 
cselekménye vagy mulasztása nem jár(na) hivatali köte
lessége megszegésével: megvesztegetés vétsége miatt egy 
évig; ha pedig azzal járna: két évig terjedhető fogházzal 
büntetendő. Ugyanezen büntetések érik a közhivatalnokot 
azon esetben is, ha az ajándék vagy jutalom az ő beleegye
zésével harmadik személynek adatott át vagy ígértetett” 31 
A passzív vesztegetés enyhébb megítélésű vétségi alak
zatának fogalmi kritériuma, hogy a közhivatalnok tényál- 
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lásbeli magatartása nem jár a hivatali kötelesség megsze
gésével. Amennyiben ugyanis a magatartása a kötelesség 
megszegésével járna, úgy a vétség miatt az első fordulat 
szerinti egy évig terjedő fogház kétévire emelkedik.

A passzív vesztegetési alakzat bűntetti formáját a 467. 
§ adja, mikor rögzíti, hogy „azon közhivatalnok, a ki az 
adott vagy ígért ajándékért vagy jutalomért, hivatali köte
lességét akár cselekvés, akár mulasztás által megszegi: a 
megvesztegetés bűntette miatt öt évig terjedő fegyházzal 
büntetendő”. A vétséget rögzítő és az előbbiekben említett 
467. § különbsége abban áll, hogy a vétség esetén csak a 
hivatali kötelesség megszegésének veszélye áll fenn, míg 
bűntetti alakzatánál ez ténylegesen be is következik. A két 
bűncselekmény eltérő súlya a büntetési tételekben is tetten 
érhető, míg az első esetnél a kétévi fogház mellett hiva
tal- vagy állásvesztés, addig a bűntetti alakzatnál öt évig 
terjedő fegyház, hivatalvesztés és a politikai jogok gya
korlásának felfüggesztése lehetett a szankció.

A Csemegi-kódex az igazságszolgáltatás személyzetét 
-  taxatíve rögzítve a bírót, a vizsgáló bírót, és az esküdt
széki tagot -  mint a vesztegetés szempontjából leginkább 
veszélyeztetett alanyi kört az igazságszolgáltatás pártatlan 
és független működésébe vetett közbizalom és a hivata
los eljárások tisztaságának fenntartása érdekében a súlyos 
megítélésű bűntetti alakzattal egyezően rendeli büntetni, 
akkor is, ha az említett személy hivatali kötelességét nem 
is szegi meg.

Súlyosító körülményként értékeli a Csemegi-kódex 
azon eseteket, amelyekben -  a megvesztegetés következ
tében -  a bíró polgári vagy büntetőügyben törvényellenes 
ítéletet hozott, a vizsgálóbíró büntetőügyben kötelességét 
megszegte, vagy a közhivatalnok hivatásánál vagy köz
megbízatásánál fogva jelentős közreműködésével ötezer 
forintot meghaladó kárt okozott.

Az aktív (hivatali) vesztegetés törvényi tényállását a 
kódex 470. §-a tartalmazza, melynél a törvényellenes cél 
kezdeményezője az a személy, aki közhivatalnoknak a vé
gett, hogy „ez kötelességét megszegje, ajándékot vagy ju
talmat ad, vagy ígér”. Az elkövető tehát -  következően a 
közönséges bűncselekményi alakzatból -  bárki lehet, nem 
szükséges feltétel a hivatalos minőség, de a közhivatal 
gyakorlójának hatáskörébe tartozó ügybeni tényleges ér
dekeltség sem. Ugyanakkor a passzív hivatali vesztegetés 
elkövetője, mivel a tettességhez szükséges ismérv a köz
hivatalnoki minőség, csak a kódex 461. §-ában taxatíve 
nevesített alanyi körből kerülhetett ki.

Egy tényállás kapcsán a királyi Kuria kimondta, hogy 
a megvesztegető csak akkor büntetendő, ha az ajándék a 
„végett adatik, vagy ígértetik, hogy közhivatalnok köte
lességét szegje meg”. Az ügy kapcsán a vádlottak azért 
kerültek felmentésre, mert „ellenükben nem igazoltatott, 
hogy az ajándékot az orvos kötelességének megszegése 
céljából adták”.32 A Kuria egy eseti döntésében33 -  értel
mezve a kódex 470. §-át -  kimondta, hogy [...] még a 
kötelességszegést célzó ajándék adása vagy ígérése sem 
állapít meg aktív vesztegetést, ha a közhivatalnok előtt 
nincs az ajándékozót érintő ügy.

A törvénykönyv 470. §-a szerinti bűncselekmény meg
valósulásának stádiumai vizsgálata szempontjából a kö-



vetkezők állapíthatók meg. Az említett §-ban szereplő 
-  jelen esetben releváns „ígér” -  elkövetési magatartás fo
galmilag kizárja a kísérletet ezen alakzat vonatkozásában, 
amelyet a törvény 65. §-a -  és a Kuria34 eseti döntése -  is 
megerősít, amikor kimondja, hogy „a cselekmény, mely- 
lyel a szándékolt bűntett vagy vétség véghezvitele meg
kezdetett, de be nem végeztetett: a megkezdett bűntett 
vagy vétség kísérletét képezi”. Az ígéret a vesztegetésnél 
ugyanis feltételezi a tettes és a passzív alany interakció
ba kerülését, amely így már azonban nem kísérlet, hanem 
befejezett bűncselekmény. Az aktív vesztegetést büntetni 
rendelő 470. §-nak a bírói gyakorlatban olyan értelmezése 
is állandósult, ami azt a hivatali megvesztegetés előkészü
leti alakzataként aposztrofálja.35

Az aktív (hivatali vesztegetés) vonatkozásában a Kuria 
értelmezte annak a részesség körében szabályozott társ
tettességgel összefüggő kérdéskörét is. A kódex 70. §-a 
szerint „tetteseknek tekintendők mindazok, kik a bűntettet 
vagy vétséget együtt vagy közösen követik el”.36 A Kuria 
döntésében kimondta, hogy tettestárs a megvesztegetés
ben az, kinek tudtával, beleegyezésével és jelenlétében 
adja át társa a pénzt a megvesztegetendő közhivatalnok
nak. Az elkövetési magatartás -  ti. az anyagi előny átadá
sának -  nem együttes végrehajtása még nem zárja ki a kö
zös realizálást, ugyanis a Kuria ítéleti indokolása szerint 
„egy közösen megállapított akarat közös és együttes meg
valósítását [...] nem szakíthatja meg azon tény, hogy ma
gát a megvesztegetést képező külcselekedetet, a bankjegy 
átadását, egyedül elsőrendű vádlott eszközölte. A tényle
ges átadás mint utolsó mozzanata és végső befejezése a 
megelőző magatartássorozatnak nem szakítja meg a közös 
akarat és kivitel egységes láncolatát.”37

Speciális szabályt rögzít a 483. §, amely az ügyvéd által 
elkövetett passzív vesztegetés törvényi tényállását taglal
va kimondja, hogy azon „ügyvéd, a ki a büntető ügyben 
ajándék vagy ígéret által megvesztegetve, védencze ártal
mára kötelességellenesen jár el, ha az ügy kihágásra vo
natkozik: három hónapig terjedő fogházzal, ha vétségre: 
egyévi, ha bűntettre öt évig terjedő börtönnel, ha pedig 
olyan bűntettre vonatkozik, melyre a törvény életfogy
tig tartó fegyházat vagy halált állapít meg öt évig terje
dő fegyházzal büntetendő. Látható, hogy ezen speciális 
rendelkezés a jogi képviselő feladatainak az ügyfél ér
dekeinek szem előtt tartását mellőző magatartást rendeli 
büntetni, így az ügyet „eladó” ügyvéd az általa okozott 
törvénytelenséggel érintett alapügy jellegéhez mérten volt 
köteles annak szankcióit viselni.

Ezen szabályozás képezte a korrupciós cselekmények 
elleni büntetőjogi fellépés eszköztárát 1880. szeptember 
1. napjától -  a Csemegi-kódex hatálybalépésétől -  1942. 
július 19-éig, az egyes közéleti visszaéléseket büntető ren
delkezésekről szóló 1942:10. törvény38 hatálybalépésének 
napjáig, amely a Csemegi-kódex 465-470. §-ait hatályon 
kívül helyezte. A törvény tizenegy §-ából hat a vesztegetés 
különböző alakzatait, valamint új törvényi tényállásként a 
befolyással üzérkedést szabályozta.

Az aktív vesztegetés Csemegi-kódexbeli szabálya he
lyébe -  a 4. §-ban -  az ajándék tiltott követelése és el
fogadása címmel került szabályozásra az alakzat. „Az a

közhivatalnok, aki -  a 2. § esetén kívül -  hivatali vagy 
szolgálati működésével kapcsolatban meg nem enge
dett személyes vagy vagyoni előnyt követel, vagy elfo
gad olyan személyes vagy vagyoni előnyt, amely hivatali 
vagy szolgálati működését a közérdek kárára befolyásol
hatja, vagy egyetért az ilyen előny elfogadójával, vétséget 
követ el és büntetése két évig terjedhető fogház. Az első 
bekezdésben meghatározott cselekményért a fontosabb 
ügyekben intézkedésre hivatott közhivatalnok -  a bírót és 
a vádhatóság tagját minden esetben ideértve -  öt évig ter
jedhető fogházzal büntetendő. A kísérlet úgy az első, mint 
a második bekezdés esetében is büntetendő.”

Látható, hogy a tényállás a korábbi előnyként aposztro
fált jutalom és ajándék fogalmak helyett személyes vagy 
vagyoni előnnyel operál, amely egy korábbi döntésben 
már tetten érhető volt a Kuria ítélkezési gyakorlatában.39

A Csemegi-kódex 467. §-a helyébe lépő 1942:10. tör
vénycikk 2. §-a szerint az a közhivatalnok, aki személyes 
vagy vagyoni előnyért kötelességének hivatalos hatás
körében vagy szolgálatában akár cselekvéssel, akár mu
lasztással való megszegésére vállalkozik vagy ajánlkozik, 
vagy tudva elfogad olyan előnyt, amelynek az a célja, 
hogy őt kötelességének hivatalos hatáskörében vagy szol
gálatában akár cselekvéssel, akár mulasztással való meg
szegésére indítsa, avagy egyetért azzal, aki az ő köteles
ségszegését célzó ilyen előnyt elfogad, bűntettet követ el, 
és büntetése öt évig terjedhető börtön. E körben a szabá
lyozás változása, hogy a bűncselekmény nem a hivatali 
kötelesség előnyért történő megszegése, hanem az erre 
való ajánlkozás vagy vállalkozás, továbbá az erre irányuló 
előny elfogadása.40

A büntetendő cselekmények körének kiszélesítését és 
egyúttal a szabályozás teljes körűvé válását jelentette a 
módosításban -  befolyással üzérkedés néven -  szereplő 
tényállás. Eszerint aki a maga vagy más részére vagyoni 
előnyt követel vagy fogad el avégett, hogy valódi vagy 
színlelt befolyását valamely hatóságnál vagy közhivatal
noknál magánérdek előmozdítására érvényesítse, vétséget 
követ el, és büntetése egy évig terjedhető fogház. A cselek
mény bűntett, és büntetése öt évig terjedő börtön, hivatal
vesztés és a politikai jogok gyakorlatának felfüggesztése, 
ha a befolyásával üzérkedő a cselekmény elkövetésekor 
azt állítja vagy azt a látszatot kelti, hogy közhivatalnokot 
fog megvesztegetni (1. §) vagy tiltott módon megajándé
kozni (3. §), vagy a cselekmény elkövetésekor vagy be
folyásának érvényesítésekor magát közhivatalnoknak, az 
országgyűlés, törvényhatósági bizottság, városi vagy köz
ségi képviselőtestület tagjának adja ki, egyenruhát, jel
vényt, címet, rangfokozatot, rendjelet vagy díszjelet jog
talanul használ vagy a cselekményt üzletszerűen követi el.

Ö sszegző  gondo la tok

A tiltott ajándékozás és a befolyással üzérkedés pönalizá- 
lása, valamint az aktív megvesztegetés fogalmának széle
sebb meghatározása révén egy még szélesebb magatartási 
körre terjedt ki a büntetőjogi érdeklődés. Bócz megálla
pítás nyomán tehát „nem volt már érvényes az a felfogás,
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hogy a büntető jogszabályok a közhatósági funkciók kö
vetelményszerű ellátásának garantálását szolgálják”.41 
Azok ugyanis inkább szolgálták a korrupció közhatalmi 
jogosítványokkal való visszaélésekben megnyilvánuló 
magatartásainak büntetőjogi eszközökkel történő megto- 
rolhatóságát.

Az aktív és passzív vesztegetés kapcsán fennmaradt az 
az ítélkezési gyakorlat, amelynél, ha a közhivatalnok a fel
ajánlott előnyt elfogadta -  és esetlegesen az előnyért még

kötelességét meg is szegte -  az előnyt adó személyt nem 
az aktív vesztegetés elkövetőjeként, hanem a súlyosabban 
minősülő passzív alakzat felbujtójaként rendelte büntetni.

Az 1942. évi törvénnyel a korrupciós bűncselekmé
nyek a büntetőjogi figyelem körébe kerültek, s a későbbi 
jogfejlődés során -  a megváltozott társadalmi és gazdasá
gi környezethez idomulva -  tovább szélesedtek és nyertek 
új interpretálást.

Elek, László

Die Vorganger der Regelung der Straftaten gegen die Reinheit des öffentlichen Lebens in Ungarn
(Zusammenfassung)

Eine der wichtigsten Zielsetzungen der ungarischen 
Rechtsentwicklung war, dass die Ausübung der einzel- 
nen Zweige der Staatsgewalt mit entsprechenden recht- 
lichen Garantien untermauert erfolgen soll, und dass die 
an der Ausübung der Staatsgewalt mitwirkenden Beamten 
verantwortungsbewusst handeln sollen. Der Aufsatz be- 
schreibt anhand von Gesetzesstellen die Herausbildung 
der Bekampfung der Korruption in Ungarn, angefangen 
mit der Zeit von König Stefan dem Heiligen, als in den 
Gesetzen erstmals in Zusammenhang mit der Rechtspre- 
chung das Verbot des Amtsmissbrauchs und speziell der 
Bestechung aufgetaucht hat, mit der Entwicklung der 
Gesellschaft erstreckte sich diese Anforderung auch auf 
die Verwaltung. Das Dekret des Königs Ulászló II. aus 
dem Jahre 1498 kann als die erste Rechtsquelle betrachtet 
werden, die für das Begehen des Bestechens eine Sank- 
tion, namlich Lebens- und Vermögensverlust verhangt 
hat. Laut des Strafrechtsentwurfs von 1795 konnte der 
Tater der Straftat der Bestechung nicht nur ein Richter,

sondern jegliche Beamte sein. Der Strafgesetzentwurf 
aus dem Jahre 1843 behandelte die Korruptionsdelikte 
ausführlich, den Straftaten gegen die Reinheit des öf- 
fentlichen Lebens wurde ein eigenes Kapitel gewidmet 
mit dem Titel „über die Bestechung von Beamten, deren 
Amtsmissbrauche und über die Untreue bei öffentlichen 
Abrechnungen“. Die strafrechtlich sanktionierten sich in 
Amtsmissbrauch manifestierenden Straftaten der Be- 
amten hat in einheitlicher Form und mit einheitlichem 
Sanktionssystem das erste ungarische Strafgesetzbuch, 
das Gesetz 1878:5, genannt Csemegi-Kodex geregelt. 
Die Definition der Kategorie der Beamten, die durch die 
richterliche Spruchpraxis erweiternd aufgefasst wurde 
nahm der Gesetzgeber mit § 3 des Gesetzes 1940:18 vor. 
Mit dem Gesetz 1942:10 bekamen die Korruptionsdelik- 
te Aufmerksamkeit im Strafrecht, im Zuge der spateren 
Rechtsentwicklung -  am dem geanderten gesellschaftli- 
chen und wirtschaftlichen Umfeld angepasst -  wurden sie 
erweitert und neu interpretiert.
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I.

A z ember szellemi alkotótevékenysége, illetve ezen 
tevékenység produktumának a védelme évszáza
dok óta része társadalmi közgondolkodásunknak. 

Bár a szellemi alkotásokra vonatkozó normatív szabályo
zás döntően a 19. század eredménye, mindez nem jelen
ti azt, hogy a szellemi alkotások védelme ne nyúlna ré
gebbi időkre. Az emberi elme alkotótevékenységét már a 
középkorban is védelmezni kívánták, igaz, akkor jobbára 
személyre szóló egyedi privilégiumlevelek által. E privi
légiumok általában kizárólagos hasznosítási jogot enged
tek, olyan helyzetbe hozva a jogosultat, amelynél fogva 
mindenki más köteles volt tűrni a privilégium tárgyának 
jogosult általi előállítását, használatát, és egyúttal köteles 
volt tartózkodni e jog zavarásától. Anélkül, hogy e korai 
privilégiumok értelmezésének tengerében elmerülnénk, 
a szerző ezúttal csak utal arra, hogy itt nem pusztán el
szórt kiváltságadományozásról beszélhetünk, hiszen a 15. 
század második felében Velencében e jelenségnek már 
komoly gyakorlata volt. Ezt támasztja alá az is, hogy az 
1474. évi velencei dekrétum már a normativitás nyomait 
magán hordozva általános megállapításokat tett a kizáró
lagos jogok adományozását illetően.1

Ugyanakkor az is igaz, hogy a 15-16. században a szel
lemi alkotások két fő megnyilvánulási formája, a szerzői 
művek, illetve az iparjogvédelmi intézmények még ko
rántsem különültek el egymástól. A szerzői és szabadal
mi jog dogmatikai alapja az a kizárólagosság, amelyet az 
uralkodó vagy később az állam biztosít a jogosult részére, 
elismerve a szellemi alkotótevékenységet. E közös jellem
ző az, ami miatt azt tapasztaljuk, hogy a szerzői és szaba
dalmi szabályozás a középkor folyamán azonos gyökerek
ből táplálkozott, s lényegében jogi jellegüket illetően ma 
is rokon oltalmi rendszernek tekinthetők.

Bár a 17. századtól kezdve több országgal is találko
zunk, amelyek szabályozták a kizárólagos jogok adomá
nyozását találmányok esetére, a szellemi alkotások meg
ítélésében robbanásszerű változást a tulajdonjog újszerű 
értelmezése hozott. Bár e változás tette lehetővé a szel
lemi alkotások normatív oltalmát, azonban annak hord- 
erejét történelmi perspektívából kell szemlélnünk. Jakab 
Éva 2012-ben megjelent, Szerzők, kiadók, kalózok című 
könyvében az e változás mögött meghúzódó jogfilozófiai 
áramlatok és dogmatikai kérdések kálváriáját ismerteti az 
angol, német, illetve francia jogi gondolkodásban a kö-
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szabadalmi jogban

zépkortól egészen a 19. század végével bezárólag. Az em
lített mű évszázadokon átívelve mutatja be azt a folyama
tot, amelyben megfigyelhető az egyedi privilégiumoktól a 
tulajdonjog abszolút szerkezetéhez hasonló oltalmi rend
szer kialakítása. E folyamatban a szabadalmi oltalom a 19. 
században már olyan kizárólagos oltalmat jelent, amely 
alanyi jogon illeti meg a feltalálót, azonban a szerzői jogi 
védelemtől eltérően szigorú feltételek fennállta esetén.

E tanulmány a továbbiakban e feltételek közül az új
donság kérdésével, pontosabban negatív oldalról megkö
zelítve az újdonságrontó körülményekkel kíván foglalkoz
ni. A szakirodalomban ezen újdonságrontó körülmények 
anterioritásként jelentkeznek, amelyek fent nem állta tehát 
a szabadalmazhatóság egyik előfeltétele.

II.

A modern szabadalmi rendszerekben a szabadalmazha
tóság egyik anyagi előfeltétele az újdonság. A feltaláló 
ugyanis csak olyan műszaki megoldásra igényelhetett ol
talmat, amely a társadalom ismereteit gazdagította, azaz 
csak olyan találmány részesülhetett oltalomban, amely 
hozzájárult a technikai fejlődés előmozdításához. Az új
donság kérdése a kezdetektől fogva a szabadalmi gon
dolkodás középpontjában állt, így e feltétel már jóval a 
19. század előtt is ismeretes volt. Az 1474-ből származó 
velencei dekrétum is az új és leleményes találmányok szá
mára biztosított oltalmat,2 s a 15-16. századi francia és an
gol privilégiumok is foglalkoztak e feltétellel. Azonban az 
újdonság fogalmának korai megnyilvánulása tartalmilag
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