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1
 A Kúria harmadfokú határozata a hivatali 

hálapénzről 

A befolyásolni törekvés mint a hivatali vesztegetés célzatának vizsgálata, különös 

tekintettel az „elkövető” tudatára 

Hivatalos hivatkozás: Kúria Bhar.III.396/2017., EBH2018. B.13. 

Értelmezett jogszabályhelyek: 2012. évi C. törvény (Btk.) a Büntető 

Törvénykönyvről 293. § (1) bekezdés; 1978. évi IV. törvény (régi Btk.) a Büntető 

Törvénykönyvről 253. § (1) bekezdés 

Címkék: alanyi oldali célzat, befolyásolni törekvés, bűncselekmény hiánya, 

gazdasági hálapénz, hivatali aktív és passzív vesztegetés, hivatali hálapénz, hivatalos 

személy működésével kapcsolatban 

1. Tények 

A büntetőeljárásnak - amelyben 2015. július 14. napján hirdettek elsőfokú ítéletet - 

összesen harminckét terheltje volt. Az I-VIII. r. vádlottak mint az egyik Megyei 

Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv Munkaügyi 

Felügyelőségének hivatalos személyei, az illetékességük alá tartozó közigazgatási 

területen, munkaügyi felügyelőkként hatósági ellenőrzéseket végeztek. A IX-XXXII. 

r. vádlottak a munkaügyi ellenőrzések alá vont gazdasági társaságok vezető 

tisztségviselői, vagy alkalmazottai, munkavállalói voltak, akik a gazdasági társaságok 

munkáltatóinak érdekkörében jártak el. 

A munkaügyi ellenőrök feladat- és hatásköre főként a munkáltatónak a munkaidőre, 

pihenőidőre, rendkívüli munkavégzésre, valamint a szabadságra vonatkozó, 

jogszabályban előírt nyilvántartási kötelezettségei betartásának, illetve a 

munkavállalók bejelentésére vonatkozó kötelezettségeinek ellenőrzésére terjedt ki, 

melynek során helyszíni vizsgálatra is jogosultak voltak. Az ellenőrök nemcsak az 

ágazati közigazgatási jogszabályok, hanem az Országos Munkabiztonsági és 

Munkaügyi Főfelügyelőség (a továbbiakban: Főfelügyelőség) elnökének belső 

utasításai hatálya alatt is álltak. 

Az ítélet tényállása szerint a 2010-es és 2011-es években I-III. r. terheltek a 

tárgybeli gazdasági társaságok érdekkörébe tartozó személyeket tájékoztatták a 

várható ellenőrzések időpontjáról, továbbá arról, hogy az ellenőrzés mire fog 
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irányulni, ezáltal a gazdasági társaságok fel tudtak készülni a hiányosságok, 

szabálytalanságok kiküszöbölésére, az ehhez szükséges előkészületeket el tudták 

végezni. 

A terheltek előzetesen - főként telefonon keresztül - tanácsokat is adtak arra 

vonatkozóan, hogyan tehetnek eleget a munkáltatók a jogszabályi 

kötelezettségeiknek, annak érdekében, hogy az ellenőrzések során ne tárjanak fel 

olyan szabálytalanságokat, amelyek munkaügyi szankciót vonnának maguk után. Ha 

a Főfelügyelőséghez névtelen bejelentés érkezett, amely hivatalból megindítandó 

eljárási kötelezettséget vont maga után, a terheltek a bejelentésről (és az abban 

foglaltakról, valamint az ügy előadójáról) szintén tájékoztatták a munkáltatókat. 

I-III. r. terheltek a munkáltatók kérésére a vizsgálatot folytató kollégáikra rászóltak, 

hogy adott társaságok ellenőrzését mellőzzék, vagy az ellenőrzésük során legyenek 

kíméletesek, találjanak mindent rendben. Azokban az esetekben, amikor az ellenőrök 

a kérésnek eleget tettek, a bírságok összegei 50 000-100 000 forint, míg ellenkező 

esetben 200 000-500 000 forint között mozogtak. 

Amennyiben I-III. r. vádlottak saját ügyükben végeztek vizsgálatokat, úgy a feltárt 

szabálytalanságok ellenére a jegyzőkönyvben azt tüntették fel, hogy mindent rendben 

találtak. Ha közigazgatási hatósági eljárást kezdeményeztek az adott társasággal 

szemben, úgy a munkaügyi bírság összegét jogtalanul mérsékelték, vagy attól teljes 

egészében eltekintettek. 

A IV-VIII. r. vádlottak az I-III. r. vádlottak felhívásának, kérésének eleget téve 

működtek közre a szabálytalanságok leplezése, a bírságok mérséklése érdekében. Az 

ítéletek szerint előbbi vádlottak nem korrupciós bűncselekményeket követtek el 

(jogtalan előnyben egyáltalán nem részesültek, azt nem is kértek), a IV-VIII. r. 

terhelteket közokirat-hamisítás bűntettében mint társtetteseket mondta ki az első- és a 

másodfokú bíróság bűnösnek. 

Az I-III. r. terheltek mint hivatalos személyek ellentételezésként meghatározott 

összegekhez, húsárukhoz, élelmiszercsomagokhoz, illetve különböző 

szolgáltatásokhoz (mint például ingyenes olajcsere, kerítésjavítás) jutottak jogtalan 

előnyként. 

A vádlottakat többrendbeli aktív és passzív hivatali vesztegetés alap- és minősített 

esete, közokirat-hamisítás, hivatali visszaélés alap- és minősített esete bűntettében 

mondták ki bűnösnek. 

2. Pertörténet 

Előzetesen megjegyezzük, hogy a vádirat mindösszesen negyvennyolc vádpontot 

tartalmazott, minden egyes vádpontra azonban nem tartottuk szükségét kitérni. Jelen 

tanulmány csupán azokat a történeti és törvényi tényállásokat ismerteti 

részletesebben, amelyek azon vádpontok alapját képezték, melyekben a Debreceni 

Törvényszék ítélete
2
 bűnösnek mondta ki a terhelteket, majd a Debreceni Ítélőtábla - 
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téves jogi minősítés miatt - 2016. október 11. napján kihirdetett ítéletében
3

 - 

megváltoztatva az elsőfokú döntést - felmentő rendelkezéseket hozott, és ezzel 

megnyitotta a harmadfokú eljárás lehetőségét. Az elemzésben tehát kizárólag a 

harmadfokú eljárás alapjául szolgáló cselekményrészekre térünk ki. 

A 2.1. alpont alatt nem tudunk eltekinteni a történeti tényállások szokottnál bővebb 

ismertetésétől, hiszen a terheltek pontosan körülírt cselekményeinek, illetve 

kifejtésük időpontjainak perdöntő jelentőségük van. 

Fentieken kívül még az 5. és a 47. tényállásokban foglaltakra fogunk kitérni. 

A védekezés irányára azért nem térünk ki külön, mert a védelem a „befolyásolni 

törekszik” célzat - és így a bűncselekmény - hiányára alapvetően nem utalt sem a 

perbeszédekben, sem pedig a fellebbezésekben. A védelem az álláspontja szerinti 

felmentést megalapozó tényeket, körülményeket (például törvényes vád hiánya, titkos 

információgyűjtés és titkos adatszerzés jogellenessége, beszerzett lehallgatási 

anyagok fel nem használhatósága, előny jogtalanságára való téves utalás) más anyagi 

jogi és eljárásjogi szabálysértésekben találta. Mind az elsőfokú, mind a másodfokú 

bíróság minden részletre kiterjedően, helyesen és kimerítően megindokolta, hogy a 

védelem által felhozottak miért nem vehetők figyelembe, így ezen védői - főként - 

eljárásjogi kifogásokra utalásokat mellőzzük. 

2.1. Az elsőfokú ítélet 

2.1.1. Történeti tényállás és jogi érvelés - a 21., 28., 42. és 43. tényállási pontok 

I. r. vádlott vizsgálatvezető 2011. március 4. napján helyszíni ellenőrzést végzett 

munkaügyi felügyelő munkatársával annál a gazdasági társaságnál, amelynek 

ügyvezetője XVIII. r. vádlott volt. 2011. március 18. napján ismételten iratvizsgálatot 

végeztek a helyszínen, a vizsgálat nem állapított meg szabálytalanságot, szankció 

alkalmazására nem került sor. Ezt követően I. r. vádlott kérésére XVIII. r. terhelt 

különböző húsárukat adott át a részére 2011. április 1. napján (21. tényállási pont). 

II. r. vádlott 2010. augusztus 29. napján, telefonon tájékoztatta XXV. r. terhelt 

ügyvezetőt, hogy az irányítása alatt álló gazdasági társaságot ellenőrizni fogják. E 

körben előadta részére, hogy 2010. augusztus 6. napján névtelen bejelentés történt, a 

bejelentés az éjszakai bérpótlékokkal kapcsolatos. Felhívta a figyelmét arra, hogy az 

ellenőrzés mire fog irányulni, továbbá javaslatot tett, hogy a kihallgatandó 

személyeket készítse fel, oktassa ki. Az eljárás befejezésére 2010. szeptember 30. 

napján került sor. XXV. r. vádlott 2010. november 14. napján ajándékot adott át a 

segítségért cserébe (28. tényállási pont). 

II. r. vádlott mint vizsgálatvezető 2011. március 18. és április 6. napján ellenőrzést 

folytatott, amelynek során szabálytalanságokat tárt fel az éves rendes szabadságok 

kiadása vonatkozásában, továbbá megállapította, hogy az ellenőrzött gazdasági 

társaság tájékoztatója nem felelt meg a jogszabályi feltételeknek. 2011. április 7. 
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napján a II. r. vádlott megindította a hatósági eljárást, amely során felajánlotta 

segítségét XXIX. r. vádlottnak mint ügyvezetőnek a szabályszerű munkavállalói 

tájékoztató elkészítésében. Ezért cserébe XXIX. r. vádlott 2011. április 15. napján 

egy élelmiszercsomagot adott át II. r. vádlottnak. A hatósági eljárás befejezésének 

napja 2011. szeptember 15. napja volt (42. tényállási pont). 

II. r. vádlott mint vizsgálatvezető 2011. április 5. napján ellenőrzést tartott, mely 

során a munkarenddel és a munkáltatással kapcsolatos szabálytalanságokat tárt fel. A 

2011. április 19. napján felvett jegyzőkönyvben azonban azt rögzítette, hogy mindent 

rendben talált. Ezt megelőzően telefonon, illetve személyesen is többször beszélt XI. 

r. vádlott ügyvezetővel arról, hogy milyen szabálytalanságokat tárt fel, és e körben 

segítséget, tanácsot is adott neki. 2011. április 22. napján XII. r. terhelt húsárut adott 

át II. r. vádlottnak, XI. r. terhelt tudtával és beleegyezésével (43. tényállási pont). 

A Törvényszék jogi indokolásából - mind a négy vádpont tekintetében - kitűnik, 

hogy egyáltalán nem tulajdonított jelentőséget a nyújtott jogtalan előny időpontjának, 

holott napokra lebontva, pontosan részletezi, hogy kinek a részéről, mikor és mi 

történt. A 28. tényállási pont vonatkozásában meg is jegyzi a fórum, hogy a bírói 

gyakorlat szerint nincs jelentősége annak, hogy az előny kérése, adása a hivatali 

ténykedés befejezése után, akár több hónap elteltével történik. 

A hivatali vesztegetéshez fűzött összefoglaló magyarázatában egyrészt arra tér ki, 

hogy a bűncselekmény elsődleges elkövetési magatartása az előny kérése, elfogadása, 

másrészt annak összefüggésben kell állnia a hivatali működéssel. 

A Törvényszék indokolásából kiolvasható továbbá, hogy a hivatalos személy 

többnyire magától, a hivatalos eljárás befejezését követően hozta szóba, hogy a 

nemleges eredménnyel zárult vizsgálatokra tekintettel igénye lépett fel 

ellenszolgáltatásra. A Törvényszék a 21. tényállási pontnál kiemeli, hogy „XVIII. r. 

vádlott […] [az] I. r. vádlott mint vizsgálatvezető által lefolytatott ellenőrzésre 

figyelemmel adott át mint jogtalan előnyt különböző húsárukat”. 

2.1.2. A 47. tényállási pont 

2011. január 28. napján II. r. terhelt a munkatársával munkaügyi ellenőrzést tartott. 

2011. február 4. napján került sor iratellenőrzésre. XXXII. r. terhelt - aki az 

ellenőrzött társaság könyvelője volt - aznap felhívta III. r. vádlottat, hogy nyújtson 

neki segítséget a feltárt szabálytalanságok utólagos korrigálásában. Kérésének eleget 

téve III. r. terhelt II. r. vádlottól érdeklődött a bírság elkerülésének módjáról, majd ezt 

követően XXXII. r. terheltnek tájékoztatást és tanácsot adott a hibák javítása 

érdekében. XXXII. r. terhelt egy csomaggal köszönte meg II. r. terhelt 

közreműködését. 

2.1.3. Az 5. tényállási pont 

V. r. terhelt 2010. szeptember 20. napján egy mobiltelefon-forgalmazó üzletben IV. 

r. vádlottal és egy harmadik ellenőrrel vizsgálatot folytatott. Az ellenőrzés alá vont 

egyéni vállalkozó telefonon megkereste I. r. terheltet, miszerint éppen ellenőrzést 
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tartanak nála; nincs jelentéti íve, próbáljon meg intézkedni az érdekében. Az egyéni 

vállalkozó a vonalban lévő I. r. terheltet átadta az egyik felügyelőnek, akit I. r. terhelt 

felszólított, hogy a jegyzőkönyvbe ne vezessék fel a jelenléti ív hiányát. Az 

utasításnak megfelelően a munkaügyi ellenőrzés során szankció nem került 

kiszabásra, az ellenőrök nem tapasztaltak szabálysértést. I. r. vádlott 2011. január 24. 

napján hozzájutott az egyéni vállalkozó által nyújtott, 

hűségnyilatkozat-meghosszabbítás alapján megállapított, kedvezményes árú 

mobilkészülékhez. 

2.2. A másodfokú ítélet 

A Debreceni Ítélőtábla a 47. tényállási pont vonatkozásában bűncselekmény hiánya 

miatt mentette fel III. r. vádlottat - a jogtalan előnyért, hivatali kötelességét 

megszegve elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette alól - és XXXII. r. 

vádlottat - a kötelesség megszegésére irányuló hivatali vesztegetés nyújtásának 

bűntette alól -, mivel a „működésével kapcsolatban” tényállási elemet a 

cselekményeik nem merítették ki, így tényállásszerűségről sem lehet beszélni. 

A 21., 28., 42., és 43. tényállási pontok vonatkozásában az Ítélőtábla szintén 

bűncselekmény hiánya miatt mentette fel XI., XII., XVIII., XXV. és XXIX. r. 

terhelteket - hivatali vesztegetés alap-, illetve minősített esete alól -, mivel a 

„befolyásolni törekszik” célzat mint tényállási elem bizonyítatlanságával csakugyan 

nincs tényállásszerűség, ezáltal bűncselekmény sem. 

Az Ítélőtábla a 47. tényállási pont részleges megalapozatlanságát azzal orvosolta, 

hogy a III. r. vádlott hivatalos személyi minőségében történő eljárásra utalást 

mellőzte. Ezt azzal indokolta, hogy a személyi és tárgyi bizonyítékokból minden 

kétséget kizáróan megállapítható, hogy a tárgybeli ügy ura II. r. terhelt volt, ami 

egyben azt is jelenti, hogy III. r. terhelt nem hivatali eljárása során nyújtott szóbeli 

tanácsadást XXXII. r. terheltnek. 

2.2.1. „Befolyásolni törekszik” 

Az Ítélőtábla álláspontja szerint a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. 

törvény (a továbbiakban: Btk.) 293. § (1) bekezdésében foglalt törvényi tényállás 

objektív elemei nem teljesek, mert még a megalapozott történeti tényállás alapján 

sem állapítható meg, hogy a jogtalan előnyt nyújtó terheltek célzata a hivatalos 

személy befolyásolására irányult volna. 

Kifejtette, hogy a munkaügyi ellenőrzés lezárultát követő befolyásolásra törekvés 

fogalmilag kizárt. Ha pedig az ügyiratok között nincs arra vonatkozó adat, hogy az 

előnyt a jövőbeli ellenőrzésre tekintettel adták, az sem állapítható meg, hogy a 

terheltek célzata a hivatalos személy - jövőbeli eljárásához kapcsolódó - 

jóindulatának elnyerése, fenntartása. 

Rögzítette, hogy a hivatali vesztegetés a hivatalos eljárást megelőzően, vagy annak 

folyamatban léte alatt követhető el, befejezése után kizárólag akkor, ha bizonyított a 

jövőbeli eljárásra tekintettel történő jogtalan előny adásának, ígéretének célzata. 
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Hivatkozott arra is, hogy vizsgálat tárgyává kell tenni, hogy a hivatalos eljárás 

befejezését követően mennyi idő elteltével került sor az ajándék adására. Az eljárás 

befejezését követően hónapokkal később adott előny alapvetően nem lehet alkalmas a 

befolyásolásra. 

2.2.2. „Működésével kapcsolatban” 

A 47. tényállási pont kapcsán az Ítélőtábla úgy foglalt állást, hogy nem lehet az 

előny jogtalan, ha a hivatalos személyi minőséggel való összefüggés hiányzik az 

átadással kapcsolatban. Megállapította, hogy habár a III. r. vádlott XXXII. r. terhelt 

ügyében (annak kérésére) tájékozódott II. r. vádlottól - így a releváns információt 

meg is szerezte -, mivel azonban nem a saját ügyében járt el, a „működésével 

kapcsolatban” tényállási elem hiányzik, ezért az adott előny jogtalan minősége sem 

állapítható meg. E gondolatmenetből kiindulva a hivatali visszaélés bűntette sem volt 

tényállásszerű, mivel a csupán közszolgálati jogviszonyból származó kötelezettség 

megsértése nem eredményez egyben „hivatali működéssel összefüggésben” történő 

kötelességszegést is, hiszen a „hivatali működés” nem is áll fenn. 

Az Ítélőtábla az 5. tényállási pont kapcsán kimondta, hogy a Debreceni 

Törvényszék tévesen minősítette a cselekményt hivatali vesztegetés elfogadása 

bűntettének. A 47. tényállási pontban leírtakhoz hasonlóan utalt arra, hogy I. r. terhelt 

nem a hivatalos személyi minőségéből fakadó működésével kapcsolatban fogadta el 

az előnyt, a munkaügyi ellenőrzés ura nem I. r. vádlott volt. 

Az 5. és a 47. tényállás között annyi a különbség, hogy míg utóbbi esetben a terhelt 

nem fejtett ki olyan elkövetési magatartást, amely beleillene a hivatali visszaélés 

törvényi tényállásába, addig előbbi esetben a terhelt utasításának köszönhetően nem 

került sor az ellenőrzés alá vont gazdasági társaság szankcionálásra.
4
 

3. A Kúria ítélete 

A Kúria a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 386. § (1) bekezdés c) 

pontja alapján - nyilvános ülés keretében - járt el, és Bhar.III.396/2017. számú 

határozatában [EBH2018. B.13. (a továbbiakban: EBH)] az Ítélőtábla felmentő 

rendelkezéseit (21., 28., 43. tényállási pontok) helyben hagyta, míg a 42. tényállási 

ponttal kapcsolatban XXIX. r. terhelt bűnösségét megállapította. Utóbbi esetben is 

csak azért állapította meg a terhelt bűnösségét, mivel a helyesbített tényállásból az 

volt megállapítható, hogy a vádlott nem a hivatalos eljárás befejezését követően, 

hanem annak folyamatban léte alatt adta át II. r. terheltnek az élelmiszercsomagot. 

A Kúria (eljáró tanácsának elnöke Márki Zoltán, a tanács tagjai Székely Ákos és 

Molnár Ferencné) a másodfokú tényállást részben továbbra is megalapozatlannak 

találta, a megalapozatlanságot azonban kiegészítette, helyesbítette. E körben arra 

utalt, hogy a munkaügyi ellenőrzések befejeződésének időpontjai a jogtalan 

                                                 
4
 A Debreceni Ítélőtábla a következő határozatokra hivatkozott indokolásában: Kúria Bfv.188/2012/5., BJD 

6018., BH1998. 414., BH2016. 3.38. 
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előnyjuttatás időbelisége szempontjából jelentős tények, így e kimaradt tényeket - 

azaz a pontosan meghatározott napokat -, és az eljárást lezáró dokumentumok 

ügyszámát ítéletében rögzítette. 

Az ügyész másodfellebbezésében arra hivatkozott, hogy az aktív vesztegetők 

utólagos honorálása arra enged következtetni, hogy a terheltek a hivatalos személyek 

jóindulatának fenntartását, megerősítését célozták, amely tényt az is alátámasztja, 

hogy további munkaügyi ellenőrzésekre bármikor ismételten sor kerülhet. Előadta 

továbbá, hogy a passzív hivatali vesztegetők minden esetben kifejezésre juttatták, 

hogy csakis az aktív vesztegetők által nyújtandó ellenszolgáltatásért cserébe 

hajlandóak jogszerűtlen magatartás kifejtésére, szolgáltatás teljesítésére. 

A védők a védencek által nyújtott ajándékok csekély mértékére, ezáltal a 

társadalomra veszélyesség hiányára, a hivatalos személyi minőségben való eljárás, 

valamint a törvényi tényállás egyes - további - elemeinek bizonyítatlanságára, vagy 

hiányára utalva kérték a felmentéseket. 

A Kúria értelmezésében a Btk. új szabályozása az időbeliségnek tulajdonít 

jelentőséget, a büntetőjogi tilalmat „csak a jelenbeli, tehát folyamatban lévő, és a 

jövőbeni, tehát reménybeli hivatali működést célba vevő, azt elérni szándékozó 

ellentételezésre, díjazásra korlátozza” (EBH [72]). Ebből kifolyólag külön kell 

bizonyítani az elkövető többletszándékát, a célzatot, amelynek esszenciája az utólag, 

vagy előre adott előny jogtalan volta. 

Megeshet, hogy a hivatalos személy önszántából szegi meg hivatali kötelességét, 

majd a működése után kér vagy fogad el előnyt. A passzív vesztegető minden esetben 

kimeríti a hivatali vesztegetés tényállását (hiszen a kétoldali fenyegetettségen alapuló 

büntetőjogi védelem nem a passzív vesztegető javára lett egyoldali), az aktív 

vesztegető azonban nem feltétlenül. Az aktív hivatali vesztegetést akkor fogja az 

elkövető kimeríteni, ha a hivatalos személy működése közben már elszánta magát a 

jogtalan előny későbbi juttatására, és ezt kifejezésre is juttatta, utólag pedig átadta a 

jogtalan előnyt a passzív vesztegető részére. 

A Kúria kiemeli, hogy nem önmagában az előny adásának mikori ténye a döntő, 

hanem az is, hogy bizonyítva legyen, az aktív vesztegető a jövőbeni működésre 

tekintettel (vagy arra tekintet nélkül) adja az előnyt. Bizonyítani kell tehát a 

„befolyásolni törekszik” célzatnak a jelentéstartalmát: kinek, mit kell tennie, hol és 

mikor. Azaz, az aktív vesztegető elkövetőnek a maga részéről mindent meg kell 

tennie a bűncselekmény elkövetésére irányuló elhatározás érdekében. 

A harmadfokú bíróság szerint nem elégséges általánosságban az ellenőrzések 

ismétlődő lehetőségére hivatkozni. Kellő konkrétság hiányában az aktív vesztegető 

alanyi oldalán lévő tudati tényre nem lehet pusztán abból következtetést levonni, 

hogy a passzív vesztegető az adott eljárásban mit tesz, vagy mit nem tesz. „A célzat 

nem az eredmény megfelelője, vagy előfeltétele. A célzat a törvényi tényállás alanyi, 

az eredmény pedig a tárgyi oldalának esetleges ismérve. […] [A]mennyiben a célzat 

önálló törvényi tényállási elem, akkor annak megállapítása is önálló ténybeliség 

tárgya.” (EBH [100] és [102]) 
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4. A rendelkező rész és a ratio decidendi 

A Kúria a másodfokú ítélet felmentő rendelkezéseit - a 42. vádpont kivételével - a 

fent már részletezettek szerint helybenhagyta. 

A Kúria a Btk. 293. § (1) bekezdésében foglalt - a Büntető Törvénykönyvről szóló 

1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: régi Btk.) 253. § (1) bekezdésében még nem 

szereplő - elkövetési magatartáshoz kapcsolt elkövetői célzatot („befolyásolni 

törekszik”) először értelmezte elvi szinten a Btk. 2013. július 1-jei hatálybalépése óta. 

A Kúria egyet értett a Debreceni Ítélőtábla jogi érvelésével. 

Kimondta, hogy míg a passzív hivatali vesztegetés alaptényállása szerinti deliktum 

[Btk. 294. § (1) bekezdés] továbbra sem célzatos, addig az aktív hivatali vesztegetés 

„befolyásolni törekszik” kitétele [Btk. 293. § (1) bekezdés] egy jövőbe mutató 

magatartást feltételez, így az időbeliség vizsgálatának rendkívül fontos szerepe van a 

bíróságok részéről.
5
 

A Kúria ezen túlmenően kimondta, hogy a terhelt alanyi oldalon elhelyezkedő 

célzata meglétének (avagy hiányának) bizonyításához az időbeliség vizsgálata is 

szükséges, sőt, elengedhetetlen, valamint a célzat dogmatikailag nem esik egybe, nem 

azonos a bűncselekmény eredményével. 

Ha a vádhatóság nem tudja bizonyítani, hogy a vádlott a hivatalos személy 

jóindulatát a jövőre tekintettel akarta elnyerni, megerősíteni az általa utólag nyújtott 

előnnyel, úgy kizárólag felmentő ítéletnek van helye. Ahhoz, hogy a bűncselekmény 

tényállásszerűsége megállapítható legyen, a bizonyítási anyagban lennie kell olyan 

adatnak, amelyből kifejezetten az a tény vonható le, hogy az aktív oldalon álló 

személy a jövőbeli hivatali kötelességszegés reményében adta a (jogtalan) előnyt. Ha 

ilyen adat nem áll rendelkezésre, bizonyítani szükséges, hogy az aktív vesztegető már 

a hivatalos eljárás folyamatban léte alatt elhatározta, hogy a javára történő 

kötelességszegést utólag honorálja, és ezt a szándékát a külvilág felé (főként a 

hivatalos személy irányába) már az eljárás megkezdése előtt, vagy annak 

folyamatban léte alatt bármikor kinyilvánította. 

Összefoglalóan, az EBH értelmében, ha a fentiekben részletezett tény (elkövetői 

célzat) nem kerül bizonyításra, vagy, ha bizonyítást nyer, hogy az utólag adott előny 

nem a múltban bekövetkezett hivatali kötelességszegés honorálása, és a terheltnek 

jövőbe mutató jogellenes célzata sincs, úgy a hivatali hálapénz nyújtása nem 

büntetőjogi kategória. 

5. Az érvelés kritikája 

                                                 
5
 A régi Btk. 253. § (1) bekezdése egészen 2002. március 31. napjáig tartalmazta a közérdek kárára 

befolyásolhatja célzatot, majd a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról szóló 

2001. évi CXXI. törvény 40. §-a az aktív hivatali vesztegetés tényállását megreformálta, mellőzve ezen 

előbbi tényállási elemet. A törvény Indokolása nem tartalmazza a módosítás okát, célját. Bócz Endre 

tanulmányában hivatkozik olyan, a kodifikációs vita során elhangzott véleményre, miszerint a bíróságok nem 

folytattak le bizonyítást a közérdek kárára befolyásolhatóság célzatára, mivel a jogtalan előny eleve alkalmas 

arra. Bócz Endre: A kriminális korrupció a magyar büntetőjogban in: Gombár Csaba (szerk.): Írások a 

korrupcióról (Budapest: Korridor-Helikon 1998) 31. 
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Mindenekelőtt meg kell jegyezni, hogy a Kúria és az Ítélőtábla jogi álláspontja 

összhangban van a Btk. Indokolásában foglaltakkal. Az Indokolás szerint az előny 

adásának célja nem más, mint a hivatalos személy befolyásolása; a hivatali aktív 

vesztegetés hatóköre a régi Btk.-ban foglalt tényálláshoz képest tehát szűkült.
6
 Annak 

a kérdésnek a megítélése már nehezebb, hogy a jogalkotó döntése mögött valóban a 

hivatali hálapénz nyújtása dekriminalizációjának szándéka húzódik-e meg, avagy 

sem. Ténylegesen dekriminalizáció történt, mivel - ahogyan arra már utaltunk - a régi 

Btk. nem kívánta meg a „befolyásolásra törekvés” célzatát. 

Azt is ki kell emelni, hogy a Kúria alapul vette a kialakult bírói gyakorlatot, azzal 

nem szakított,
7
 azonban több felmerülő kérdésben nem adott jogi iránymutatást. 

A testület - ismételten - rögzítette, hogy alapvetően az arra való hivatkozás, 

miszerint a jogszabály értelmében munkaügyi ellenőrzésre ismétlődően lehetőség 

van, nem kellő alap az alanyi oldalon elhelyezkedő célzat bizonyítására. 

A Kúria azonban nem foglalt állást abban a kérdésben, hogy a vád mire való 

hivatkozással - vagyis milyen bizonyíték beszerzésére tett indítványával, illetve 

milyen bizonyíték előterjesztésével - lesz képes eleget tenni a célzat tekintetében 

fennálló bizonyítási kötelezettségének. 

Álláspontunk szerint, még ha az adott szerv rendelkezésére álló ellenőrzési 

munkatervét be is szerzi a vádhatóság (amely tételesen felsorolja, hogy mikor, melyik 

társaságnál és milyen célból fognak ellenőrizni, vizsgálatot folytatni), annak 

bizonyítása, hogy a terhelt tudott e munkaterv létezéséről, illetve az abban foglalt 

adatokról (pláne, ha a büntetőeljárás hatálya alá vont személy nem vezető 

tisztségviselő), szinte képtelenség, hiszen ezek a belső dokumentumok nem 

nyilvánosak. Ha pedig nem kerül bizonyításra, hogy a terhelt tudata átfogta a 

közelben valamikor újra esedékes ellenőrzés tényét, úgy a befolyásolásra irányuló 

célzata sem lesz kétséget kizáróan megállapítható, azt legfeljebb vélelmezni lehet. 

Egyes szerzők úgy vélik, hogy a célzat bizonyításának szükségessége nem a 

hatékony büntetőjogi fellépés irányába hat, hanem éppen, hogy a teljes körű 

bizonyítás akadályát fogja képezni,
8
 míg más szerző véleménye alapján - de lege 

ferenda - azért kell eltörölni a célzatot, mert azon előnyök adásának büntetni 

rendelését is megköveteli a hivatali működésbe vetett bizalom védelme, amelyek a 

hivatalos személy „befolyásolását illető látszat felkeltésére alkalmasak (azaz 

jogtalanok)”.
9
 

A Kúria érvelése, magyarázata pontatlan a tekintetben, hogy miért nem elegendő az 

ismétlődő ellenőrzések lehetőségére való hivatkozás. Pontatlanság alatt azt értve, 

hogy az indokolásban arra is utalni kellett volna, hogy az ismétlődő ellenőrzés során 

                                                 
6
 Hollán Miklós: Hivatali befolyás vásárlása vagy hivatali vesztegetés Jogelméleti Szemle 2015/4. 146. 

7
 Ehhez ld. pl. a következőket: Hollán Miklós: Adalékok a hálapénz büntetőjogi fogalmához JeMa 2015/4.; 

Ott István: A Kúria ítélete hálapénz ügyben JeMa 2015/3.; Hollán Miklós: A Kúria ítélete a hálapénzről 

Magyar Jog 2016/1. 
8
 Elek László: A korrupciós bűncselekmények rendszere a 2012. évi C. törvényben in: Profectusin litteris. 

Válogatott előadások a Debreceni Állam- és Jogtudományi doktorandusz-konferenciáról. VI. kötet 

(Debrecen: Lícium-Art 2014) 63. 
9
 Hollán Miklós: Korrupciós bűncselekmények az új büntetőkódexben (Budapest: HVG-ORAC 2014) 81. 
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egyáltalán nem biztos, hogy ugyanaz a hivatalos személy fog eljárni, mint aki egyszer 

már eljárt, azaz semmi sem garantálja, hogy az ügy ura megint ugyanaz lesz. 

A Kúria indokolásában néhány bekezdés erejéig utal a BH2016. 3. számú 

döntésére, amely értelmében nem az előny értéke, mibenléte, természete a mérvadó, 

hanem az, hogy az adott ajándék az aktuális korrupciós helyzetben alkalmas legyen a 

hivatalos személy befolyásolására, azaz arra, hogy jogszabályban foglalt 

kötelezettsége megszegésére, vagy kötelezettsége szándékos mulasztására 

ösztönözze. 

Ezzel a döntéssel teljes egészében egyet lehet érteni, hiszen a körülményekhez 

képest változik a hivatalos személy befolyásolhatósága is. Jelen döntés 

vonatkozásában azonban - véleményünk szerint - abban is állást kellett volna 

foglalni, hogy a BH2016. 3. számú döntésben tett megállapítások feltétel nélkül 

alkalmazhatóak-e egy, az általunk tárgyalthoz hasonló jogesetben. 

A felmentett terheltek akkor is büntetlenséget élveztek volna, ha az általuk juttatott 

előnyök értéke nem néhány tízezer forintot tett volna ki, hanem akár milliós összeget. 

Cselekményük ugyanúgy nem lenne tényállásszerű, így bűncselekményről továbbra 

sem beszélhetnénk, de talán a célzatukra vonatkozóan levonható lett volna néhány 

konzekvencia. Ha ugyanis az ajándékok értéke szemmel láthatóan is kimagasló, 

következtetni lehetne a hivatalos személy jóindulatának fenntartására, magasabb 

szintre emelésére, amely már egy támpont lehetne a befolyásolás célzatának 

megállapíthatóságához. 

Ettől függetlenül, ha nem lehet bizonyítani a jövőbeli kötelességszegés 

ellentételezésére előre nyújtott előny jogtalan minőségét, a cselekmény továbbra sem 

tényállásszerű. Az időbeliség fontosságát hangsúlyozva, a hivatali eljárás befejezését 

követően hónapokkal később adott előny - az eltelt hónapok tényénél fogva - 

alkalmatlan a befolyásolásra. 

A Kúria arra sem tért ki, hogy a vizsgálat során kell-e annak jelentőséget 

tulajdonítani, ha a passzív hivatali vesztegető kéri a jogtalan előnyt előzmény 

(például előzetes megállapodás) nélkül, és ebben az esetben tényező-e, ha az aktív 

vesztegető tudomására hozza a jogtalan előny „jogcímét”. Miként arra sem, hogy 

van-e jelentősége, ha ugyan az aktív vesztegető önszántából (előzetes kérés, 

megállapodás nélkül) ad előnyt, de tud arról, hogy a hivatalos személy a javára 

jogszabályi kötelezettségét korábban megszegte. Mindkét esetben fennáll ugyanis a 

kötelességszegés (utólagos) honorálása. 

Utóbbi kérdésre a válasz azért mégis kiolvasható a Kúria logikájából, ami szerint a 

bűncselekmény ezen esetben szintén nem lesz tényállásszerű, hiszen a befolyásolni 

törekvés célzata alapvetően hiányzik. 

Más az eset viszont az előbbi kérdésben. A kialakult (bár többnyire a régi Btk.-hoz 

fűzött) bírói gyakorlat ugyanis az utólag bármilyen jogcímen adott előnyt jogtalannak 

minősíti, ha a passzív vesztegető a múltban történő kötelességszegésére hivatkozik az 

aktív vesztegető előtt, az aktív vesztegető pedig e hivatkozásra tekintettel részesíti őt 

díjazásban. Az EBH-ból kiindulva azonban az aktív vesztegető cselekménye itt sem 

lesz tényállásszerű, hiszen utólag, egy, már a múltban megtörtént kötelességszegésre 
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nincs ráhatása, a múltban (tőle függetlenül) bekövetkezett cselekményt nem tud 

befolyásolni. Figyelemmel azonban a védett jogi tárgyra és a korrupciós 

bűncselekmények kiemelt jelentőségére, contra legemnek tűnik az ilyen - 

álláspontunk szerint - hiányos, hézagos kúriai döntés. 

Felvetődik továbbá még egy kérdés, amit Pilisi Fanni a következő példával próbált 

szemléltetni: 

A hivatalos személyt (rendőr) arra kéri ismerőse B., aki autókereskedéssel 

foglalkozik, hogy nézzen utána, hogy egy bizonyos forgalmi rendszámú 

személygépkocsinak jelenleg ki az üzembentartója, a gépjárművet 

átrendszámozták-e, szerepel-e a nemzetközi körözési-nyilvántartásban. A rendőr a 

kérésnek eleget tesz, és közli B.-vel a kért adatokat. 1 évvel később B. rendőr barátja 

autót szeretne vásárolni, megkeresi B. autókereskedőt, aki a barátságukra, valamint a 

sok segítségre tekintettel, amit a rendőrtől kapott, nagy kedvezményben részesíti a 

vásárlása során.
10

 

A szerző - úgy gondoljuk, helyesen - arra a következtetésre jut, hogy mivel a 

hivatalos személy a korábbi működésével kapcsolatban fogadta el az előnyt 

(kedvezményt), ezért tényállásszerűvé válik a hivatali vesztegetés elfogadása. A 

rendőr - aki hivatali visszaélést megvalósítva - lekérte és kiadta az adatokat, mindezt 

azért tette, hogy majd a jövőben e cselekményére hivatkozva - kimondva, avagy 

hallgatólagosan - jogtalan előnyhöz jusson („visszaéléséhez áttételesen kapcsolódik 

az utólagos előny”).
11

 

Maradva az előbbi eset logikájánál, felmerül a kérdés: minek minősülhet az a 

magatartás, amikor egy hivatalos személy több, kisebb, jelentéktelenebb (és látszólag 

a viszonzás kívánalma nélküli) szívességet hivatalával visszaélve, vagy akár hivatali 

visszaélés bűncselekménye elkövetése nélkül elintéz, annak érdekében, hogy akár 

évek múltán előnyhöz jusson.
12

 Lehet-e az eltérő időben adott ajándékokat, 

jutalmakat „összeadni”? A folytatólagosan nyújtott apróságokat értékelhetjük-e egy 

idő után jogtalan előnynek? 

A Debreceni Ítélőtábla helyesen hívta fel azt az eseti döntést, mely szerint néhány 

kilogramm vadhús önmagában nem eshet a jogtalan előny fogalmi körébe, ha viszont 

fennáll a rendszeresség és a folytonosság az esetenkénti elenyésző húsmennyiség 

nyújtásában, úgy a bűncselekmény tényállásszerű.
13

 Hozzá kell azonban tenni azt is, 

hogy az előny jogtalanságának eldöntése során nem szabad szem elől téveszteni, 

hogy gazdasági vagy hivatali vesztegetés-e a vád tárgya.
14

 

                                                 
10

 Pilisi Fanni: A hivatali visszaélés és a (kötelességszegéssel elkövetett) hivatali vesztegetés Magyar Jog, 

2015/2. 104. 
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 Miközben a későbbi viszonzás lehetősége (pl. 3 év múlva olcsóbban juttat ingatlanhoz a közvetítő) akkor 
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A passzív oldali hivatalos személy cselekménye tehát minden esetben büntetőjogi 

következményekkel jár. Az aktív oldali személy esetében - a fenti példánál maradva - 

adódik a kérdés, hogy a befolyásolási célzata megállapításához elegendő lesz-e arra a 

körülményre utalni, hogy az általa nyújtott ajándékok rendszeresek, vagy folytonosak 

voltak, és mindig felmerültek a hivatalos eljárás befejezése után. Kontraproduktív 

lenne, ha a hivatalos személy által a társadalmi szokásoknak már éppen nem 

megfelelő jogtalan előny, bármilyen apróság elfogadása büntetőeljárást vonna maga 

után, miközben a másik fél által adott értékesebb (kiemelkedően értékes) előny, 

továbbá ismétlődően vagy folytatólagosan adott előny még akkor is büntetlenül 

maradna, ha az tulajdonképpen a múltban bekövetkezett kötelességszegés 

jutalmazása, noha befolyásolási célzat nélkül. 

A Kúria a 2015. B.27. számú - témánk szempontjából rendkívül fontos - elvi 

bírósági határozatában megállapította, hogy a gazdasági vesztegetésen kívül esik a 

hálapénz, amelyet az egészségügyi szolgáltatás igénybevételét követően, önként 

nyújtanak, s ami azért nem minősülhet jogtalan előnynek, mert nem a 

kötelességszegés jutalmazására irányul. Ebből következően az a beteg, aki havi 

rendszerességgel vesz igénybe (köz)kórházi egészségügyi szolgáltatást mindig 

ugyanannál a két-három főből álló orvosi körnél, vagy akár mindig ugyanannál az 

orvosnál, nem valósít meg bűncselekményt, ha a 2015. B.27. számú elvi bírósági 

határozatban leírtaknak megfelelően nyújt rendszeresen ötvenezer forintnyi 

hálapénzt. Még akkor sem, ha egy (kis) idő után az orvosi kör, vagy az orvos - bízva 

az ismételt „borravalóban” - folyamatosan soronkívüliségben részesíti a személyt, 

érdekében kötelességeit megszegi (tehát az áttételes kapcsolódás kimutatható). 

Ugyanakkor, határozott álláspontunk szerint - maradva Pilisi példájánál -, a jutalmak 

összeadásával, ún. remény-kötelességszegéssel a hivatali aktív és passzív vesztegetés 

megállapításra kerülhet, ezért több pontban is kérdések merülhetnek fel a helyes jogi 

minősítés vonatkozásában, ha a két eset összehasonlításra kerül.
15

 Hozzá kell tenni, 

hogy a Kúria az előnynek az egészségügyi szolgáltatás igénybevételét követő 

juttatásából (tehát az időbeliség mércéjéből) vezeti le a kötelességszegés 

jutalmazásának kizártságát. 

A jogtalan előnynek kapcsolatban kell állnia a hivatalos személy működésével. 

Nem kívánja meg a jogalkotó, hogy az előny azon nyomban konkretizálódjon, 

történhet az „valamilyen későbbi viszonzásra, előrelátható kedvező jövőbeni 

ügyintézésre tekintettel, avagy utólag egyértelműen a korábbi konkrét hivatali 

eljárásra figyelemmel.”
16

 Az a hivatalos személy, aki hatáskörét túllépve „elintéz 

dolgokat” ismerősének, amiket e minősége nélkül nem tudna, nem követ el 

korrupciós bűncselekményt. Ha mindezt azért teszi, hogy évekkel később, ezekre a 

                                                 
15

 Pl. a megbízott vámügyintéző az illetékes Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál évek óta ugyanannál az egy-két 

(fokozattal rendelkező) hivatalos személynél intézi ügyfelei papírjait, amit minden hónap végén meghálál 

egy üveg jóféle borral. Ellentétben a hálapénzzel, ez egyszerűen nem felelhet meg a bevett szokásoknak. 
16

 Görgényi Ilona: Az államigazgatás, az igazságszolgáltatás és a közélet tisztasága elleni bűncselekmények 

in: Csemáné Váradi Erika - Görgényi Ilona - Gula József - Lévay Miklós - Sántha Ferenc: Magyar 

Büntetőjog - Különös Rész. II. kötet (Budapest: CompLex 2006) 105-106. 



Jogesetek Magyarázata 2019/2-3. - Büntetőjog  - Szabó Zsolt Tibor: A Kúria harmadfokú határozata a 

hivatali hálapénzről   

Hatály: 2021. január 12.  Jogtár 

  13/16 oldal 

szívességekre hivatkozva viszonozzák illegális közbenjárását, valójában - áttételesen 

- realizálódik a vesztegetés, így nem feltétlenül lehet egyet érteni azzal, hogy a 

hónapokkal később adott előny (ha a folytonosság fennáll) alkalmatlan a 

befolyásolásra. 

Azt is meg kell jegyezni, hogy ha az előny adójának nem kötődik érdeke az 

eljáráshoz (mert nincs, vagy már nincs és nem is lesz folyamatban ügy), úgy - a 

kommentár-szakirodalom szerint - a befolyásolása alkalmatlan, így pedig a célzata is 

hiányzik.
17

 Annak ellenére, hogy az ügyben a védők hivatkoztak a befolyás 

alkalmatlanságára, a Kúria nem adott eligazítást a tekintetben, hogy az alkalmatlan 

befolyásolásból magától értetődő, és abból egyenesen következik-e a célzat hiánya. 

Fennállhat annak lehetősége, hogy az előnyt adó tévesen próbálja megvesztegetni a 

hivatalos személyt, tévedésben van ügye urának személyét illetően. A hivatkozott 

kommentárirodalom szerint, ez a cselekmény nem bűncselekmény, hiszen, ha nem áll 

fenn a hivatalos személy működésével való kapcsolat mint tényállási elem, nincs 

alkalmas befolyásolási törekvés, nincs tehát elkövetői célzat.
18

 A történeti tényállás a 

befolyás vásárlása törvényi tényállás Btk. 298. § (1a) bekezdés szerinti minősített 

esetébe sem illeszkedik, korrupciós bűncselekmények kísérletéről pedig szinte nem is 

beszélhetünk.
19

 

A hivatali vesztegetés elfogadásának tényállási eleme, hogy az aktív vesztegető a 

„működésével kapcsolatban” kéri a jogtalan előnyt. Görgényi Ilona vizsgált 

megállapításait,
20

 a bírói gyakorlatot
21

 és a Btk. miniszteri indokolását is szemügyre 

véve leszögezhetjük, hogy az előny kérésének, adásának kapcsolatban kell állni a 

hivatalos személy működésével. Az előny kérhető, adható bármilyen folyamatban 

lévő üggyel kapcsolatban,
22

 vagy az ügytől teljesen függetlenül; utóbbi esetben a 

hivatalos személy „jóindulatának” elnyerése a motívum, későbbi viszonzás 

reményében. Utóbb is lehet előnyt kérni valamilyen múltbeli, már teljesített 

(kötelességszegő) magatartás honorálásaképp.
23

 Beszélhetünk tehát egyidejűségről, 

előzetes
24

 vagy utólagos kérésről is a hivatalos személy működésére tekintettel. Az 

sincs kizárva, hogy a felek kapcsolata egyfajta állandósult keret között létezik.
25
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Mindezeket alapul véve a hivatalos személy kötelességszegéséért, illetve kötelessége 

teljesítéséért előre és utólag is kérhet, illetve fogadhat el jogtalan előnyt vagy ígéretet. 

„A kért stb. előnynek nem is kell konkrét ügyhöz kapcsolódnia, elég, ha a hivatalos 

személy általános működésével kapcsolatos […].”
26

Hivatali befolyással üzérkedés 

bűntette valósul meg, ha a hivatalos személy működési körén kívül, más hivatalos 

személyre, illetve másik ügyre való hivatkozással kér, fogad el előnyt az elkövető. Ha 

pedig nem diszpozíciószerű a „működésével kapcsolatban” tényállási elem, és nincs a 

hivatalos személy befolyásolására való további hivatkozás, „[…] de azért, hogy 

jogtalan előnyt szerezzen, hivatali helyzetével egyébként visszaél, akkor hivatali 

visszaélés miatt felel”.
27

 

A „működésével kapcsolatban” tényállási elem körében - a passzív vesztegetés 

vonatkozásában - kialakult gyakorlat tehát nem teszi lehetővé, hogy annak a 

személynek a büntetőjogi felelősségét megállapítsák (legalábbis a Btk. XXVII. 

Fejezete szerinti bűncselekményekben), aki téves feltevéséből adódóan próbált meg 

saját ügyében hivatalos személyt megvesztegetni. 

6. A döntés jelentősége 

A Btk. hatálybalépése óta kijelenthető, hogy ez az első olyan döntés, amelyben a 

hazai legfőbb jogalkalmazó az aktív hivatali vesztegetés elkövetési magatartásához 

rendelt célzatot vizsgálja. Az EBH büntetlennek nyilvánítja az aktív oldalon álló 

személy olyan cselekményét, amelynek nem a hivatalos személy 

kötelességszegésének honorálása a célja, ezáltal pedig - a hálapénz fogalmához 

hasonlóan - végeredményben kimondja, hogy jogellenes befolyásolásra irányuló 

célzat bizonyítottsága hiányában a hivatali hálapénz nyújtása nem eshet büntetőjogi 

tilalom hatálya alá. Nem büntető anyagi jogi kérdés annak megítélése, hogy egy adott 

személy miért, milyen okból, milyen célból jutalmazná meg a hivatalos eljárás 

lefolytatására jogosult és köteles hivatalos személyt annak jogerős döntését követően, 

mindenesetre szokatlan, abszurd, főként akkor, ha az eljárás rá nézve kedvezően 

zárult. Büntető anyagi jogi kérdés viszont az, hogy a jogalkotó - mintegy sarokba 

szorítva a jogalkalmazókat - mennyire enged teret adni egy olyan újonnan kialakuló 

gyakorlat, társadalmi szokás megszilárdulásának, ami szemmel láthatóan sem 

vezethet a pártatlanság, részrehajlás-mentesség alappilléreihez. 

Hangsúlyozni kell, hogy a jogalkotó által deklarált tényállási elemek értelmezése, 

tartalommal való megtöltése, a jogalkalmazók feladata a bevett jogértelmezési 

módokra alapítottan. Első olvasatra nem tűnik helytelennek az a ratio decidendi, 

hogy vizsgáljuk, bizonyítsuk a terhelt célzatát (hiszen tényállási elem), még mielőtt 

egy cselekményről kimondanánk, hogy bűncselekmény, de a hosszabb távon 

esetlegesen jelentkező aktív hivatali hálapénz jelensége nem biztos, hogy jóra 

vezethet. 
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A Kúria helyesen állapította meg, hogy a hivatalos személy hivatalos eljárásban 

történő kötelességszegése ellentételezéseként elfogadott előny mindig jogtalan, így a 

passzív oldalon szó sem lehet az aktív oldalhoz hasonló, bűncselekmény hiányában 

történő felmentésnek. 

A korrupciós bűncselekmények tényállásainak legapróbb módosítása esetében is 

vagy az aktív vagy a passzív oldali „tükörkép”-bűncselekmény többnyire valamilyen 

irányban változik, eltolódik (lásd például befolyás vásárlása és aktív hivatali 

vesztegetés viszonya). A változás miatt pedig olykor elengedhetetlen a releváns bírói 

gyakorlat alakítása, esetleges felülvizsgálata is, elég csak az 5. pontban foglalt 

jogtalan előnyre, és bizonyítási kérdéseire utalnunk. 
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TARTALOMJEGYZÉK 

A tartalomjegyzék megjelenítéséhez kattintson a szürke hátterű szövegrészen jobb 

egér gombbal és válassza ki a Mező frissítése menüpontot. 


