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Mottó: „Nincs olyan rebellis gondolat, amelyet 
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Főszerkesztői gondolatok 
 

Dr. Pongrácz Alex2 

 
„Az első lépés felismerni a felszín átkozott 

történetének örök értelmetlen zűrzavara mögött 

és alatt az áldott történet végső célját: emberré 

lenni. Felismerni, hogy végül is semmi, de semmi 

bennünket tökéletesen ki nem elégít, sem érzéki 

gyönyör, sem gazdagság, sem hírnév, sem 

hatalom, hanem csak ez az egy: végre, végül, 

embernek lenni.”3 

 

Rendkívüli időkben készült lapszámot tart kezében a Tisztelt Olvasó: kevesen 

mertünk volna ugyanis nagy tétben fogadni arra, hogy a 2020-as évet alapjaiban fogja 

meghatározni egy globális járvány .  

Ez annak ellenére is valószínűtlen forgatókönyvnek tűnt, hogy a járványok és 

fertőző betegségek – az éhezést követően – hosszú időn keresztül bérelték ki 

maguknak a „dobogó második fokát” az emberiség ellenségeinek soráb an, s az 

emberek „abban a tudatban élték le az életüket, hogy akár a következő héten 

megbetegedhetnek és meghalhatnak, vagy bármikor kitörhet egy járvány, és egy 

csapásra elpusztíthatja az egész családjukat.”4 Még egy évszázaddal ezelőtt is szép 

számmal szedte áldozatait a spanyolnáthajárvány, olyan neves államférf iakat, 

tudósokat és művészeket ragadva el az élők sorából, mint IV. Károly királyunk, Max 

Weber, Kaf fka Margit, Egon Schiele vagy éppen Gustav Klimt.5 A betegségeket a 

korai kultúrkörök – így például az ókori görögök – természetfeletti erők büntetésének, 

„ördögi megszállottságnak”, a természeti törvények működésének tudták be, majd a 

keresztény középkorban „különösképp helyénvaló és igazságos büntetésként” 

 
2 Egyetemi adjunktus, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar, 

Kormányzástani és Közpolitikai Tanszék. 
3 Hamvas Béla (szerk.): Anthologia Humana. Ötezer év bölcsessége. Egyetemi Nyomda, Budapest, 1947, 

12. o. 
4 Harari, Yuval Noah (2015): Homo Deus. A holnap rövid története. Ford.: Torma Péter. Animus Kiadó, 
Budapest, 2017, 15. 
5 Legjobbjainkat ragadta el a spanyolnátha.  
https://index.hu/tudomany/til/2020/03/03/legjobbjainkat_ragadta_el_a_spanyolnatha/ (Letöltés: 2020. 12. 

07.) 

https://index.hu/tudomany/til/2020/03/03/legjobbjainkat_ragadta_el_a_spanyolnatha/
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gondoltak rá6 – ám nem igazán mertek e megfékezhetetlen ellenség legyőzésére 

gondolni.  Az emberiség azonban a 20. század végére abba a kétes illúzióba ringatta 

magát, hogy rendelkezésére áll a járványok megelőzéséhez szükséges tudás és 

eszközpark: az orvostudomány fejlődésével (a védőoltások kifejlesztésével, az 

antibiotikumok használatával) és a higiéniás körülmények rohamos javulásával ezért  

aztán győzelmet hirdethet a járványok felett – vagy legalábbis megfelelőképpen 

izolálhatja azt. Nos, a koronavírus-járvány megmutatta, hogy az emberiség továbbra 

is kiszolgáltatott a természettel szemben, és függő viszonyban marad ahhoz képest 

– az emberiség 21. századi helyzete tehát nem valamiféle álom luxuskivitelben. 

Reményünket fejezzük ki azonban, hogy – miközben a természet elleni harc továbbra 

is reménytelennek tűnik7 – a vírust végül sikerül legyőznünk.  

Az élet azonban a pandémiás helyzet fennállása idején sem állhat meg, így aktuális 

lapszámunkat a korábban megszokottak szerint olvashatja az érdeklődő publikum.  

Hóbor Zsolt beszámolója az immáron hagyománnyá nemesedett – ám az idei 

évben rendkívüli körülmények között megrendezett – Dr. Dobos János-emléknap  

díjazottjait méltatja.  

Dr. Petrétei Dávid r. őrnagy a kriminalisztikai fényképészet aktuális kérdéseit veszi 

górcső alá, bemutatva, hogy milyen funkciókkal bír a kriminalisztikai fénykép, miként 

lehet azt manipulálni, illetve azt is, hogy milyen módszertant érdemes kamatoztatni a 

képek készítése során. 

Németh Richárd a nagyvállalati szektor szereplőinek sérelmére elkövetett 

kiberbűncselekmények dinamikáját analizálja, kitérve többek között egy olyan védelmi 

modell kidolgozásának lehetőségére is, amely képessé válhat az információs 

rendszerek védelmének hatékony megalapozására.  

Dr. Pongrácz Alex a klímaváltozás államelméleti és politikai f ilozófiai 

összefüggéseinek egyes aspektusait tárgyalja, kiemelt f igyelmet fordítva arra a 

kérdésre, hogy a hagyományos nemzetállami szuverenitás egyre többször hivatkozott 

„kizöldítésének” célkitűzése mennyiben bizonyulhat reális opciónak a 21. századra 

nézve. 

Dr. Tálas Kolos a játékvezetők büntetőjogi védelmének  ismertetésére vállalkozik, 

és a játékvezetőket ért abúzusok elemzésétől, valamint a magyar joggyakorlat, a 

 
6 Sontag, Susan (1977): A betegség mint metafora. Ford.: Lugosi László. Európa Könyvkiadó, Budapest, 
1983, 53. 
7 Spengler, Oswald: Ember és gép. Egy új életfilozófia vázlata. Ford.: Sz. Mátray Sándor. Danubia 

Könyvkiadó, Budapest, 1936, 39. o. 
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hatályos hazai és nemzetközi szabályozások  vizsgálatától elindulva egészen a 

jövőbeli szabályozás kimunkálásának javaslatáig jut el.  

Dr. Lazáryné Illés Mária tanulmánya az Izlandon már kipróbált ún. Barnahus-modell 

tanulságaiból kiindulva a szombathelyi Barnahus -szolgálat kialakítását és rövid 

történetét vázolja fel. 

Dr. Kovács István tanulmánya az esetjog egy példájára koncentrálva mutatja be a 

prostitúció és a szervezett bűnözés  elleni küzdelem 1990-es évek közepén tapasztalt 

tanulságait.  

A fenti gondolatok jegyében bocsátom a publikum rendelkezésére a Magyar 

Bűnüldöző aktuális számát, egyúttal áldott, meghitt ünnepeket,  sikerekben gazdag, 

boldog új esztendőt, valamint jó egészséget kívánok minden olvasónknak. 

  



 

 

 
8 

 

 

 

Beszámolók, 
tudósítások, 
 interjúk és  

vélemények  
 

 

Hóbor Zsolt8 

Rendhagyó volt az idei Dobos-elismerések átadása 

A koronavírus okozta veszélyhelyzet miatt bevezetett védelmi korlátozások 

miatt az idei évben a megszokott módon nem rendezhettük meg a Dr. Dobos 

János-emléknapot. A rendkívüli helyzetben rendhagyó módon kerül t sor az 

elismerések átadására. 

A Dr. Dobos János-emléknapot immár évek óta hagyományosan a Tudomány 

Ünnepéhez kötődően, novemberben rendezzük meg. Amikor az ősz közepén 

elindultak a szervezési munkálatok, arra számítottunk, hogy ha zárt körben is, az 

egyéni védekezési és távolságtartási szabályoknak megfelelően ugyan, de meg 

tudjuk rendezni a Dobos-emléknapot.  

Több okunk is volt arra, hogy méltó kereteket adjunk az idei megemlékezésnek:  

ebben az évben emlékezhetünk meg Dr. Dobos János születésének 85. 

évfordulójáról, tíz éve alapította meg egyesületünk a nevével fémjelzett díjat, és ez 

évtől kezdve ennek adományozására kétévente kerül sor.  

Sajnos azonban az élet közbeszólt: hiába volt kitűzve az emléknap időpontja, hiába 

küldtük ki a meghívókat, a vírushelyzet romlása miatt a Kormány – egyebek mellett – 

általános rendezvénytilalmat vezetett be. Így nem tehettünk mást, mint hogy 

lemondjuk a november 16-ára tervezett rendezvényünket, megköszönve az ORFK 

vezetésének a segítő közreműködésüket.  

 
8 Hóbor Zsolt a Magyar Bűnüldözők Szakmai Egyesülete főtitkára, a Magyar Bűnüldöző főszerkesztő-
helyettese. 
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Több verzió is felmerült arra, hogy miként oldhatjuk meg mégis legalább a már 

odaítélt díjak átadását. Végül arra a megoldásra esett a választás, hogy a díjazottakat 

egyenként keressük fel, és személyesen adjuk át az elismeréseket.  

Egyesületünk Elnöksége és a Dobos-díj Társadalmi Kuratórium elnöke 

megbízásából nekem jutott ez a megtisztelő feladat . 

A Dr. Dobos János-díjat ebben az esztendőben Dr. Dégi Endre ny. r. 

dandártábornok, a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság nyugalmazott 

vezetője kapta meg.  

A díj 2020. november 12-én 

Kaposváron, a Somogy Megyei 

Rendőr-főkapitányság épületében,  

dr. Szijártó István r. ezredes ,  

megyei bűnügyi rendőrfőkapitány-

helyettes jelenlétében került  

átadásra. 

Dr. Dégi Endre nyugállományú 

rendőr dandártábornok 1972. január 1-én kezdte meg hivatásos szolgálatát a Fonyódi 

Rendőrkapitányság Bűnügyi Alosztályán, mint nyomozó. Hamarosan felvételt nyert a 

Rendőrtiszti Főiskolára, ahol bűnügyi szakon 1976-ban szerzett diplomát. 1978.  

november 1-től a Marcali Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályának helyettes,1981.  

november 1-től kinevezett osztályvezetője lett. 1987. július 1-től a Marcali 

Rendőrkapitányság „első embereként” vezette a kapitányság munkáját. 1990-ben a 

Janus Pannonius Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán avatták 

doktorrá. 1990. április 1-től a Somogy Megyei Rendőr- főkapitányság közbiztonsági,  

1991. augusztus 1-től bűnügyi igazgatója, főkapitány- helyettese. Közel 15 év eltelte 

után – 2006. január 3-án – a Magyar Köztársaság Belügyminisztere Somogy megye 

rendőrfőkapitányának nevezte ki. Még ebben az évben dandártábornokká történő 

előléptetése is megjelent a Magyar Közlönyben. 2008. augusztus 30-tól a felső 

korhatár elérésével vonult nyugállományba.  

Dr. Dégi Endre közel 15 éven át irányította Somogy megye bűnügyi munkáját, abban 

az időszakban, amikor – a rendszerváltást követően – számtalan kihívással kellett a 

kriminalistáknak szembenézni, amikor – ahogy Ő fogalmazott – „a legnagyobb 

változásokat élték meg a Rendőrségnél”. Beosztottjai előtt tekintélyét szakmaiságával 

vívta ki, az alárendelt állományával a „pater familias” felelősségével viseltetett. 
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A Dobos-emlékérmet ebben az esztendőben hárman vehették át.  

Csizmadia Gábor r. vezérőrnagy,  

rendőrségi főtanácsos, a Győr -

Moson-Sopron Megyei Rendőr-

főkapitányság vezetőjének több 

mint négy évtizedes példamutató 

rendészeti pályafutása és vezetői 

munkássága, valamint  

egyesületünk szakmai támogatása 

elismeréseként – közelgő 

nyugállományba vonulása 

alkalmából – Dr. Dobos János 

ezüst emlékérmet adományozott egyesületünk. 

Az emlékérmet Horváth Csaba elnökségi tagunkkal együtt adtam át 2020. 

augusztus 19-én a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányságon.  

Szakmai vezetőjük javaslatára ketten kapták meg a Dr. Dobos János bronz 

emlékérmet. 

Több éven keresztül folytatott 

eredményes és példamutató 

szakmai munkája, valamint a 

tudomány területén elért  

eredményei, különösen a bűnügyi 

vagyonvisszaszerzés témakörében  

végzett kutatása elismeréseként  

dr. Gonda Éva pü. hadnagy, a 

NAV Közép-magyarországi Bűnügyi Igazgatóság nyomozója.  Az elismerést  

2020. november 16-án adhattam át a NAV Bűnügyi Főigazgatóságán, dr. Vankó 

László pü. vezérőrnagy, bűnügyi főigazgató jelenlétében.  

Ezen a napon került sor az emlékérem átadására az ORFK Bűnügyi 

Főigazgatóságán dr. Szokolai Zoltán r. alezredes, rendőrségi tanácsos, az ORFK 

BÜFIG Bűnügyi Főosztály Bűnügyi Osztály osztályvezetőjének a bűnüldözés, a 

bűnügyi technika 21. századnak megfelelő rendszereinek magas szakmai színvonalú 

alkalmazásáért, különösen az „e-szemle” projekt előkészítéséért, megvalósításáért 

és szakirányítói felügyeletéért. 
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Az átadáson dr. Töreki Sándor r.  

vezérőrnagy, rendőrségi 

főtanácsos, bűnügyi főigazgató 

képviseletében dr. Szelei Pál r.  

ezredes, rendőrségi főtanácsos, a 

Bűnügyi Főosztály vezetője vett 

részt.  

Az elismerésben részesülteknek 

ezúton is gratulálunk! Bízunk abban, hogy a pandémiás helyzet jövő őss zel már 

lehetővé teszi a Dobos-emléknap megtartását, ahol az idei díjazottakat is megfelelő, 

ünnepélyes keretek között köszönthetjük.  
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Szakmai tudományos közlemények – 
dolgozatok, 

szakcikkek és 
tanulmányok 

 
 

 

 

Dr. Petrétei Dávid9 

A kriminalisztikai fényképészet egyes aktuális kérdései 

1. BEVEZETÉS 

 

A fényképészet a feltalálását követő bő százhetven év alatt a valóság leképezésének 

sajátos, tartós és pontos módszereként vált ismertté. A 19. század első harmadának 

végén jelent meg a dagerrotípia és a talbotípia, ám akkor a kép rögzítése még lassú, 

nehézkes, gyakran egy órán keresztül lezajló folyamat volt. 1851-ben F. S. Archer 

kifejlesztette az úgynevezett nedves (kollódiumos) eljárást, amivel a fényképészet 

alkalmassá vált tájképek, épületek megörökítésére. R. Fenton például a krími 

háborúban fényképezett ütközet utáni látképet. 1871-ben R. Maddox kifejlesztette az 

úgynevezett szárazeljárást, amivel lehetővé vált a fényérzékeny nyersanyag előre 

gyártása, azaz a fényképezés és a kész kép előhívása elvált egymástól, így a 

fényképészeknek már nem kellett komplett felszerelt fotólabort vinniük magukkal (R. 

Fenton a krími háborúban egy szekérben berendezett fotólaborral dolgozott). A 

szárazeljárás ráadásul lényegesen érzékenyebb volt, már néhány másodperc alatt 

lehetett vele képet exponálni.10 Mindezek hatására 19. század végére elterjedtek a 

fényképezőgépek, a kész képek pedig megjelentek az otthonok falain és az 

újságokban is. A 20. században tömegtermékké vált az úgynevezett kisf ilmes 

(kisformátumú) fényképezőgép; a művészek, reklámfotósok azonban többnyire a 

középformátumot használták, és megmaradtak a nagyformátumú műszaki gépek is. 

A nyolcvanas években megjelent, majd ugyancsak tömegtermékké vált a 

 
9 A Szerző r. őrnagy, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Nyomozáselméleti 
Tanszékének tanársegédje. Petreteid@freemail.hu.  
10 Davenport, Alma: The History of Photography: An Overview. University of New Mexico Press, 1999, 3-

28. o. 

mailto:Petreteid@freemail.hu
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videókamera, a hangot és mozgóképet egyszerre rögzítő eszköz; megjelent, majd a 

kilencvenes évektől elterjed tté vált a digitális fényképezőgép. Az új évezred húszas 

éveinek hajnalára a digitális fényképező és videókamera egyrészt kiszorította a 

hagyományos formátumokat (a művészi fotográf ia kivételével), másrészt integrálódva 

„beköltözött” a telefonunkba, hogy a kész képet vagy mozgóképet azonnal közzé 

tudjuk tenni akár a közösségi oldalakon is. Ugyancsak az új évezred második 

évtizedében váltak elterjedtté a drónok (tiléjek – távirányítású légijárművek),  

forradalmasítva a légif ényképészetet; illetve a háromdimenziós szkennerek.  

 

2. MIRE JÓ A KRIMINALISZTIKAI FÉNYKÉP? 

 

A kriminalisztikai fényképezés megítélése, szabályozása, oktatása kapcsán azt 

fontos tudatosítani, hogy miért is fényképezünk. Számtalan olyan kriminalisztikai cél  

létezik, amelynek megvalósításához bőven elegendő lehet a mindenkinél kéznél levő 

telefon. Kiváltképp ma, az okoseszközök többkamerás, mesterséges  intelligencia 

vezérelte képalkotó berendezéseinek korszakában. A helyszínre elsőként kiérkező  

járőr, amennyiben nincsen rajta testkamera, a helyszín átnézését követően a 

holttestről készíthet (pótolhatatlan) képet a telefonjával is. Égő házhoz érkezve 

ugyancsak: pótolhatatlan információ lehet, hogy a tűz melyik helyiségekben égett az 

eset legelején. Veszélyes helyeken (omló épület, CBRN-helyszín) a sérülteket mentő, 

holttesteket kiemelő egység tagjain különösen indokolt lehet a testkamera , valamint 

a tevékenység folyamatos narrálása. 

Mik lehetnek a helyszín lefényképezésének indokai? Régóta ismert, hogy a fénykép  

képes megmutatni számtalan olyan dolgot, amit a szem nem lát. Gondolhatunk itt 

Muybridge fényképsorozatára, ami megmutatta, hogyan fut a ló  – eldöntve az 

évszázados tudományos és művészi vitát, miszerint van-e olyan pillanat vágta 

közben, amikor a ló egyetlen lába sem érinti a talajt. Vagy a modernebb korban: 

hogyan szakítja át a lövedék az almát Harold E. Edgerton 1964-es „Mit gondolt volna 

– ezt látva – Tell Vilmos?” című felvételén.11 Van pillanatképünk továbbá az 

atombomba robbanása után 0,025 másodperccel kialakult, meglepően anyagszerű 

látványt nyújtó izzó plazmagömbről. (A felvételt 1945. július 16-án a Trinity kísérleti 

atomrobbantás során rögzítették. A fénykép megtekinthető a ro bbantásról szóló 

 
11 Szilágyi Gábor: A fotóművészet története. A Képzőművészeti Alap kiadványa, Budapest, 1982, 380. o. 
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Wikipedia-cikkben.12) A pillanat kimerevítésén túl a fényképészet képességei 

meghaladják az emberi szem képességeit minden olyan esetben, amikor a 

képalkotás nem a látható elektromágneses spektrumban történik, hanem például 

ibolyántúli vagy inf ravörös fényben, vagy akár röntgensugárzásban. Harmadszor, egy 

összetett témáról készített kellő felbontású felvételt tanulmányozva utólag is 

felfedezhetünk olyan megörökített részleteket, amik „élőben” nem feltétlenül tűntek 

fel. 

A régi hazai szakirodalomban a helyszíni fényképészetnek ezt az említett harmadik 

tulajdonságát emelik ki a szerzők. „Általában mondhatjuk, hogy minden oly tárgyat 

vagy dolgot, melyet a szakértő csak nagyítóüveg segélyével észlel, továbbá oly 

eseményeket, melyeket sem jól leírni, sem jól lerajzolni nem lehet, fotograf irozás által 

kell megrögzíteni és szabad szemmel is szemlélhetővé, illetve megmagyarázhatóvá 

tenni. (…) A bírónak, az ügyésznek, a szakértőnek és a védőnek mindazt látni kellene,  

amit a csendőr látott; de minthogy  ez gyakran lehetetlen, a csendőr leírásának kell 

azt pótolni. Mennyivel világosabb, meggyőzőbb a leírás akkor, ha fényképet is 

csatolhatunk hozzá, ez alig szorul magyarázatra.”13 

„A fényképezőlencse pótolja a f igyelmet, mert olyan dolgokat és apróságokat is 

észrevesz és megjegyez, mely felett a nyomozónak, rendszerint túlterhelt f igyelme 

könnyen átsiklik; a dolgok oly részleteit is meglátja, melyek a véges képességű emberi 

szemre nézve egyébként láthatatlanok.”14 A Gábor Béla-kötet a helyszín 

lefényképezésén kívül megfogalmazza a nyomok lefényképezésének 

szükségességét, illetve a léptékes felvételek fontosságát  is. Ez utóbbi követelmény 

teljesüléséhez a helyszínen vízszintes és függőleges mérőlécek kihelyezését  

javasolja.15 

„Megtörténhetik, hogy egyes dolgok a szemle megejtésekor jelentéktelennek 

látszanak, s ezért a rajzból mint felvételre nem érdemesek ki is maradnak, de 

megtörténhetik az is, hogy egy és más dolog feledékenységből marad ki. Ez a 

hiányosság kiküszöbölődik fényképek felvételénél. A fényképezőgép teljes 

objectivitással rögzíti azt, ami a helyszínen jelen van, s azzal szemben soha nem 

érvényesíthető az a kifogás, hogy valami kimaradt. (…) A fénykép egy pillanat alatt 

szemünk elé tárja az egész helyszínét; mindenkinek megadja a módot az azon lévő 

 
12 Elérhető: http://hu.wikipedia.org/wiki/Trinity_(nukle%C3%A1ris_teszt).  (A letöltés ideje: 2020. 08. 03.) 
13 Endrődy Géza: A bűnügyi nyomozás kézikönyve. „Kármán”-féle Könyvnyomda, Losonc, 1897, 81-82. o. 
14Gábor Béla: A nyomozás segédeszközei. II. kötet. „Pátria” Irodalmi Vállalat és Nyomdai 
Részvénytársaság, Budapest, 1916, 106. o. 
15 Gábor: i. m. (1916), 107-111. o. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Trinity_(nukle%C3%A1ris_teszt)
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jelenségek értelmezésére, s így függetleníti a szemlélőt a szemle felvevőjének 

esetleges befolyása alól, amely annál könnyebben érvényesülhet, mivel a szemle 

felvevője sokszor a legjobb akarat mellett sem tudja elkerülni azokat a kifejezéseket, 

amelyek a látottakat egyszerű leírás helyett magyarázzák.”16 A Kenyeres-kötetben 

illusztrálóként több helyszíni fényképet találunk, például egy 1902-ben szemlézet t  

emberölési helyszínről.  

Az Útmutatás a bűnügyi nyomozás alkalmával követendő eljárásra nézve a M. Ki r. 

Csendőrség számára című, 1924-ben kiadott könyv a bűnügyi fényképészet négy 

előnyét sorolja fel. (1) Egyrészt a „fénykép hamisítatlanul adja vissza mindazt, ami a 

helyszínen látható volt.”17 Így a nyomozó a képekre nézve mindig fel tudja f rissíteni a 

helyszínre vonatkozó emlékeit. (2) Másrészt a tárgyaláson lényegesen könnyebb 

eldönteni a ténykérdéseket, illetve ellenőrizni a tanúk vallomását, ha készült fénykép -

dokumentáció. (3) Harmadrészt a fénykép adekvát nyomrögzítő módszer, például láb- 

és ujjnyomok esetében.18 (4) A Soltész-kötetben vázolt negyedik előny az, hogy a 

fénykép lelki hatással lehet a vádlottra és a bíróra is. Ezt már ekkor is vitatott, 

kifogásolt módszernek állítja be, ugyanakkor nyíltan állást foglal mellette; álláspontja 

szerint nem hatásvadászat, ha a képanyag a bűncselekményt a maga 

borzalmasságában, a valóságnak megfelelően a bíró és az esküdtek elé tárja.19 Egy 

évtizedekkel későbbi szakcikkben azt olvashatjuk, hogy az angolszász jog 

kifejezetten megtiltja az esküdtek ilyen jellegű befolyásolását.20 Az Egyesült 

Államokban a szövetségi bizonyítási szabályok közül a 403. számú zárja ki az olyan 

bizonyítékokat, amelyek alkalmasak lehetnek az előítéletek felkeltésére, az esküdtek 

befolyásolására, az esküdtek összezavarására vagy időhúzás ra.21 Akad azonban 

olyan jogeset is, amikor az erre hivatkozó védekezést a bíróság alaptalannak ítéli: a 

helyszín eredeti állapotának és a holttest sérüléseinek bemutatása önmagában még 

nem minősül az esküdtek befolyásolásának.22 

 

 
16 Kenyeres Balázs: A törvényszéki orvostan tankönyve. II. rész; Universitas Könyvkiadó Társaság, 
Budapest, 1926, 76. o. 
17 Soltész Imre: Útmutatás a bűnügyi nyomozás alkalmával követendő eljárásra nézve a M. Kir. Csendőrség 
számára. Palladis kiadása, Budapest, 1924, 187. o. 
18 Soltész: i. m. (1924), 188. o. 
19 Uo. 
20 Mackall, Laidler B.: I Now Offer This Photograph In Evidence. In Insurance Counsel Journal, 1953/4., pp. 

110-113. 
21 Rule 403. Federal Rules of Evidence. Elérhető:  
http://federalevidence.com/downloads/rules.of.evidence.pdf.  (Letöltés ideje: 2020. 07. 27.) 
22 Lewis v. Mississipi 905 So.2d. 729 (November, 2004). Idézi: Buckles, Thomas: Crime Scene 

Investigation, Criminalistics, and the Law. Delmar Learning, NY, USA, 2007; pp. 48-49. 

http://federalevidence.com/downloads/rules.of.evidence.pdf
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3. A KRIMINALISZTIKAI FÉNYKÉP NAPJAINKBAN 

 

A fényképészet egy lehetséges felosztása szerint megkülönböztethetünk 

képzőművészeti, alkalmazott és hobbifotográfiát. Az alkalmazott vagy hivatásos 

fényképészethez számtalan terület tartozik: a fotóriporterek munkája, a reklámfotók, 

esküvő- és glamour-fotók, a műszaki és tudományos fényképezés stb.  

A kriminalisztikai fényképészet az alkalmazott fotográf ia egyik részterületének 

tekinthető, legközelebb a műszaki és tudományos fényképészethez áll. „A 

kriminalisztikai fényképezés alapvető célja az eljárásban relevanciával bíró dolgok 

(személyek, tárgyak, helyszínek stb.) minél objektívebb módon történő rögzítése, 

annak érdekében, hogy a későbbiek során az ügyet vizsgáló személyek (nyomozó 

hatóság tagjai, ügyész, szakértő, bíró stb.) számára az elkészített fényképek 

megfelelő információval szolgáljanak.”23  

A kriminalisztikai fényképészet hagyományos felosztása a helyszín és a bizonyítási 

eszközök fényképes rögzítése, illetve a szakértői vizsgálati fényképezés,24 a 

legutóbbi kiadású tankönyvben pedig az eljáró hatóságok tagjai által végzett 

fényképezés és a szakértői vizsgálat során végzett fényképezés.25 A magunk részéről 

ezeket a felosztásokat több szempontból is pontatlannak és meghaladottnak tekintjük. 

Egyrészt napjainkban a helyszíni szemléken is használunk olyan technikai 

eszközöket, amelyek néhány évtizede még csak laborokban voltak alkalmazhatók. A 

teljesség igénye nélkül: inf ravörös fényképészet, visszavert ibolyántúli fényképészet, 

UV-lumineszcens fényképészet, makrófelvételek, röntgenfelvételek, vegyszeres 

nyomkutatás eredményeinek fényképes rögzítése, akár különleges megvilágító 

eszközökkel is stb. Másfelől a szakértői (laboratóriumi, bonctermi stb.) vizsgálat 

leletező része lényegében (tárgy-) szemle. Pontatlannak pedig azért érezzük már az 

1961-es tankönyv megfogalmazását is, mert a fényképek legelső kriminalisztikai 

felhasználása a személyfényképezés volt, és még ma is sok száz nyilvántartásba 

vételi kép készül nap mint nap. Hozzátesszük, hogy a 61-es tankönyv első helyen 

említi a személyfényképezést, ennek ellenére az összefoglaló „két fő terület” már nem 

tartalmazza azt; a 2019-es tankönyv pedig az eljáró hatóság tagjai által készített  

 
23 Balláné Füszter Erzsébet: Krimináltechnikai ismeretek. Rendőrtiszti Főiskola, Budapest, 2011, 13. o. 
24 Garamvölgyi Vilmos (szerk.): Kriminalisztika. BM Tanulmányi és Módszertani Osztálya, Budapest, 1961, 
57. o. 
25 Balláné Füszter Erzsébet: Krimináltechnika. Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2019, 57. o. 
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fényképnél mintegy alpontként sorolja fel az eljárási cselekmények fényképezését, a 

tárgyi bizonyítási eszközök dokumentálását és a nyilvántartási célokat.  

 Ha mindenképpen felosztást szeretnénk használni, akkor célszerű 

megkülönböztetni a személyek, a helyszínek, a tárgyak és az események 

fényképezését. Hangsúlyozva, hogy események megörökítésére – bár a gyakorlat 

rendszeresen használja – a fénykép vagy a fényképsorozat nézetünk szerint  

egyáltalán nem alkalmas. Állóképek tetszőleges sorozatát ugyanis az előzetes 

ismereteink, elvárásaink, sőt elképzeléseink fogják f ilmszerű élménnyé konvertálni. 

Ez pedig teret enged mindannak, amiről a tanulmány elejében írtunk – a befogadó 

befolyásolása, a történetmesélés, az állásfoglalásra késztetés, röviden: mindaz, ami 

a fénykép és a valóság közötti kapcsolatot gyengíti vagy meg is szünteti.   

Ez a felosztás egyben kezelhetővé teszi a tankönyv által felsorolt 

„követelményeket”,26 amelyek egy része egész egyszerűen kizárólag az egyes 

tárgyakról készített részletfelvételek esetén értelmezhető : ilyen a „képkockát kitöltő 

objektum”, a „torzításmentes felvétel”, ahol a lefényképezendő objektum síkja az 

objektív tengelyére merőleges stb. Ezek a követelmények érthetőek, ha egy padlón 

előhívott lábbelinyomról készül részletfelvétel. Ha egy csomóponti felvételen előtte 

megörökítjük a lábbelinyom helyzetét a szobában, akkor a „képkockát kitöltő” 

objektum a szoba részlete lesz, és két egymásra merőleges fal , valamint a mindkét 

falra merőleges padló is a képen lesz, tehát torzítani fog a kép (azaz: a valóságban 

90°-ot bezáró szögek a kész képen mindenképpen hegyesebbek vagy tompábbak 

lesznek.) 

Két további „követelmény” érdemel még f igyelmet . Az egyik a „láthatóság 

dokumentálása”, azaz a fényviszonyok dokumentálása. Erre a fénykép tökéletesen 

alkalmatlan, mindig is alkalmatlan volt, és az is marad. Az emberi szem nagyon 

rugalmasan képes alkalmazkodni a fényviszonyok megváltozásához, önkéntelenül és 

öntudatlanul, széles határok között; a fényképezőgép azonban nem. Ha manuálisan 

beállítunk egy megfelelően exponált képet a kinti napsütésben (p éldául a Sunny-16 

szabály alapján: ISO 100, 16-os rekesz és 125-ös zársebesség), az benn, a szobában 

értékelhetetlenül alulexponált (azaz fekete) képet eredményez. Ha a szobában 

beállítjuk az ottani fényviszonyoknak megfelelő értékeket, az odakinn, a napsütésben 

fog értékelhetetlenül túlexponált (azaz fehér) képet eredményezni. A két helyesen 

exponált kép alapján viszont nagyjából semmit sem tudunk meg a „láthatóság” 

 
26 Balláné: i. m. (2019), 57-58. o. 
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kérdéséről. A másik „követelmény” a felvétel minőségének és tartalmának utólagos 

módosítása, amit bővebben is kifejtünk. 

 

4. A FÉNYKÉP AGGÁLYOS MANIPULÁCIÓJA 

 

A digitális képek megjelenésével, majd egyeduralomra jutásával (ismét?) megjelentek 

azok az aggályok, amelyek a képek tartalmának utólagos megváltoztatásáról 

szólnak.27 A 2004-ben megjelent monumentális kriminalisztika kötetben is szó szerint 

az szerepel: „Tény, hogy a rögzített fénykép a kidolgozás során könnyedén 

változtatható.”28 

Az eltelt évek során kiderült, hogy a képek tartalmába való olyan belenyúlás, ami 

nem tűnik fel azonnal a szemlélőnek, korántsem egyszerű vagy magától értetődő. 

Már ahhoz is viszonylag komoly graf ikus tapasztalat és szakismeret kell, hogy egy 

portréról a ráncokat ízlésesen eltüntessük. A képeken végzett beavatkozások 

ráadásul a képfájl birtokában felderíthetőek.29 (Számos ilyen eszköz ingyen is 

hozzáférhető.30) 

A manipuláció lehetősége ráadásul nem csak a digitális fényképek esetén adott. A 

feltalálása utáni évtizedekben a művészeti ágak között helyet követelő fotográfia az 

akadémikus festészet kompozíciós elveit, témáit igyekezett megvalósítani, és ehhez 

a kompozit fotó technikáját használták fel: több elkészült képet alkottak egy végső 

képpé. H. P. Robinson A haldokló búcsúja (Fading Away) című képe kompozit 

technika nélkül nem is lett volna megvalósítható: lehetetlen olyan beállítással 

fényképezni, hogy az ablakon kívüli ég és az alakok is egyszerre jól látszódjanak. 31 

De gondolhatunk a híres-hírhedt cottingley-i tündérekre: egy 16 éves angol lány 1917 -

ben majd 1920-ban fényképeket készített tízéves barátnőjéről, aki a kertjükben 

tizenöt-húsz centis szárnyas tündérekkel játszik, beszélget. A képeket készítő Elsie 

Wright képzett fényképész volt, számos kompozit fotót alkotott eddigre, a tündéres 

képek viszont biztosan nem kompozit fotók voltak. A lányok valószínűleg újságból 

 
27 Galántai: i. m. (2008), 32. o. 
28 Bócz Endre (szerk.): Kriminalisztika. BM Duna Palota Kiadó, Budapest, 2004, 320. o. 
29 Kee, Eric – Farid, Hany: A perceptual metric for photo retouching. In : PNAS, Vol. 108., No. 50. (2011), 
pp.19907-19912. o.    
30 Marinov Iván: 14 eszköz, ami jól jöhet egy fotó ellenőrzéséhez. Elérhető: 

https://www.urbanlegends.hu/2014/08/foto-ellenorzese-programok/. (Letöltés ideje: 2020. 08. 03.) 
31 Elérhető: https://maimanohaz.blog.hu/2012/10/01/rejlander_robinson_es_a_composite-foto. (Letöltés 
ideje: 2020. 08. 03.) 

https://www.urbanlegends.hu/2014/08/foto-ellenorzese-programok/
https://maimanohaz.blog.hu/2012/10/01/rejlander_robinson_es_a_composite-foto
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kivágott képeket helyeztek el, és azt fényképezték le, így maga a kép nem volt 

manipulált, csak a megörökített látvány.  

Manipulálni ugyanis nem csak technikai módszerekkel lehet, ami alatt a képek 

összeszerkesztését, az azokba való belerajzolást, a ko llázst, montázst és retusálást  

értjük. Ugyanígy manipuláció lehet a képkivágás megválasztása: közismert az 

internetes kép az igen molett hölgyről, aki jó érzékkel csak az arcáról és dekoltázsáról 

készített képet a társkereső oldalra. De ilyen lehet a sajtó fotó a magányos tüntető 

hősiességéről, ha a jól megválasztott képkivágás miatt lemaradt a több száz fős 

őrjöngő csőcselék a kép széleiről. Manipulálhatunk továbbá a kép értelmezésével,  

kontextusba helyezésével: egy (semleges háttér előtt) mosolygó közel -keleti férfi 

fényképe más benyomást tesz a nézőre, ha a képaláírás „Abu Hamza második f ia 

születését ünnepli” vagy ha „második generációs bevándorló f igyeli iPadján a lángoló 

Notre Dame-ot”. Egészen más gondolatokat vált ki a nézőből, ezért egészen másképp 

gondolja tovább vagy egészíti ki fejben a kép egyes részleteit. Hangsúlyozzuk: 

ugyanaz a kép.  

A manipulációt mint olyat azért is nehéz megfogni, mert a digitális kép készítésekor 

már számos „manipuláción” esik át a kép, például amikor a nyersformátumból a 

számítógépek számára kezelhető jpeg -formátumba tömöríti a képet – maga a 

fényképező. Külön beállítás nélkül a nyersformátum el is tűnik. De említhetjük a 

kontraszt automatikus kezelését (Nikon: Active D -lighting; Canon: ALO), ami lehetővé 

teszi képek készítését eltérő megvilágítottságú összetett témák esetén. Az 

úgynevezett nagy dinamikatartományú (HDR) képeket a fényképező több 

expozícióból gyúrja egybe; például készít egy, a téma nagy része szempontjából 

helyesen exponált képet, majd egy alul- és egy túlexponált képet is. A három képet 

egymásra vetíti, és mindegyik képből a helyesen exponált részleteket gyúrja egy kész 

képpé. Nota bene maga a fényképezőgép.32 

A nagyformátumú műszaki gépek homlokfalának és hátfalának egymáshoz képesti 

elcsúsztatásával korrigálható a perspektivikus torzítás. A homlokfal megdöntésével 

vagy forgatásával a mélységélesség területe (vagyis a mélysége) szűkíthető vagy 

tágítható, a Scheimpf lug-elv szerint. A hátfal megdöntése vagy forgatása a tárgy 

alakját változtatja meg (elnyújtja-összenyomja, keskenyíti-szélesíti). Kisformátumú 

 
32 Elérhető: https://www.nikonusa.com/en/learn-and-explore/a/tips-and-techniques/high-dynamic-range-
photography.html#. (Letöltés ideje: 2020. 08. 03.);  
https://www.nikon.hu/microsites/digitutors/hu_HU/d610/functions/activedl.html . (Letöltés ideje: 2020. 08. 

03.); https://www.lightstalking.com/active-d-lighting/. (Letöltés ideje: 2020. 08. 03.) 

https://www.nikonusa.com/en/learn-and-explore/a/tips-and-techniques/high-dynamic-range-photography.html
https://www.nikonusa.com/en/learn-and-explore/a/tips-and-techniques/high-dynamic-range-photography.html
https://www.nikon.hu/microsites/digitutors/hu_HU/d610/functions/activedl.html
https://www.lightstalking.com/active-d-lighting/
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gépeknél az ún. tilt-shif t objektívek tudják utánozni ezeket a hatásokat. Egy épület 

lefényképezése korrigálatlan majd korrigált perspektívával két eltérő képet 

eredményez; vajon melyik ábrázolja „a valóságot” a két kép közül? 

Lássunk egy másik példát! Éjszaka kell egy bekerített helyre behatolással 

elkövetett lopás helyszíni szemléjét elvégeznünk. Le kell fényképeznünk az elkövető 

által letaposott drótkerítést a gyümölcsösben. Áttekintő felvételt több méter 

távolságból kell készítenünk. Először a fényképezőgép automatikájára támaszkodva 

készül felvétel: az élesség a kerítésen van, a vaku ugyanakkor megvilágítja a 

legközelebbi belógó faleveleket. Mivel az automatika észleli, hogy a vaku pont 

megfelelően világította meg a „témát”, leállítja az expozíciót. A kész képen így lesz 

egy ragyogó zöld folt: a levelek tökéletesen megvilágítva, de életlenül. Minden más 

fekete lesz: a fényből nem jutott elegendő ahhoz, hogy a távolabbi tárgyakat is 

megvilágítsa. A második fényképet állványra helyezett géppel, vaku nélkül készítjük, 

hosszú záridővel. A kép így helyesen exponált lesz (a sokadik próbálkozásra), viszont 

a megmutatni kívánt drótkerítés nem válik el az előtértől és a háttértől; alig lesz 

látható. A harmadik képet ezért úgy készítjük, hogy a vakunkat „slave” üzemmódban 

a kerítéshez visszük, hogy a kerítésre villanva azt megvilágítsa, de az előtér fáit ne. 

Ebben az esetben a viszonylag sötét előtér és a teljesen sötét háttér között pont a 

drótkerítés lesz megvilágítva, nagyon szépen fog látszani. A negyedik képet ismét 

állványról készítjük, hosszú záridővel, de az expozíció ideje alatt zseblámpánkkal 

megvilágítjuk a drótkerítést, azon a fénnyel folyamatosan pásztázunk (úgynevezett  

fényfestést alkalmazunk). Ez a kép a harmadik képhez hasonlóan tökéletesen sikerül; 

egyetlen hátránya, hogy sokkal időigényesebb az elkészítése. A f ilozóf iainak tűnő 

kérdés most már csak az, hogy a négy képből melyik ábrázolja „a valóságot” vajon?  

Az teljesen nyilvánvaló, hogy a kész fényképre utólag rátenni olyat, ami a 

fényképezéskor nem volt ott; vagy ellenkezőleg, valamit eltüntetni, ami a kép 

készítésekor ott volt, szigorúan tilos. Ez ugyanis egyenértékű lenne az eljárási 

cselekményről készült jegyzőkönyv meghamisításával. Az ilyen technikai 

manipulációt – a jogi előírásokon túl – azonban megnehezíti, hogy a helyszíneken 

mindig több fénykép készül, sőt gyakran videófelvétel is. Egy plusz bűnjeltárgyat 

utólag tehát nem csak egyetlen, hanem több felvételre is rá kellene rajzolni, sőt a 

videófelvételre is, ez pedig beláthatóan nehezebb, mint egyetlen fénykép 

manipulálása.  

A fénykép „minőségének utólagos megváltoztatása”, tehát  a fényképen végzett 

digitális utómunka viszont biztosan nem minősül aggályos manipulációnak. Ilyenek a 
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fényerő, a kontraszt, a gamma, a fehéregyensúly stb. utólagos szof tveres beállítása, 

módosítása, a képből kisebb kép kivágása stb. Mindezek a műveletek ugyanis 

megfeleltethetőek a hagyományos negatív és pozitív hívásnak, amit a fényképész a 

sötétkamrában csinál. Fényerő vagy kontraszt módosítása a sötétkamrában 

elvégezhető eltérő töménységű hívóoldat használatával, vagy a hívás idejének 

csökkentésével-növelésével. A negatívról a pozitív kép nagyítása történhet úgy, hogy 

a negatívnak csak egy kisebb részlete kerül a kész pozitív képre. Ha a megfelelően 

előhívott negatívot fél perccel a tervezett előtt vesszük ki a hívóból, nem számít  

„aggályos manipulációnak”, akkor a fényerő utólagos szof tveres csökkentése sem 

számíthat annak. 

Az a (sajnos) gyakori észrevétel, hogy „nincs szükség utómunkára, ha eleve jól 

fényképezünk” általában azt árulja csak el, hogy a vélemény megfogalmazója nem 

rendelkezik elegendő tapasztalattal a valódi objektumok valódi környezetben történő 

lefényképezése kapcsán. Éjszakai városi környezetben, ahol van holdfény, 

közvilágítás és LED-reklámfalak, vajon mire kell beállítani a fehéregyensúlyt, hogy 

ahhoz utólag már ne kelljen hozzányúlni? Sok esetben a színszűrővel fényképezett 

ujjnyomtöredék akkor látszik a legjobban, ha a képet szürkeárnyalatossá konvertáljuk, 

és keményítjük a kontrasztokat.  

„Mindent” nyilván nem lehet lefényképezni. De hogy ne essünk a szelektálással 

vagy a képkivágással történő manipuláció hibájába, fontos észben tartanunk, hogy 

miért fényképezünk, azaz mi a célunk a fényképekkel, azok mire valók, mire 

alkalmasak.    

 

5. ÖSSZEGZÉS 

 

Errol Morris f ilmrendező gondolata, hogy bár Hérakleitosz szerint soha nem léphetünk 

kétszer ugyanabba a folyóba, a fénykép mindig ugyanaz marad, akárhányszor nézzük 

is.33 

A fényképeknek különleges ereje van, a múlt egy pillanatára nyitott ablakként 

szemléljük. A kriminalisztikai fénykép olyanoknak is elképzelhetővé teszi a helyszínt,  

olyanokat is „képbe hoz” (micsoda beszédes kifejezések!), akik a fénykép témáját  

eredetileg nem látták. Ennek a célnak úgy felel meg, ha megfelelő módszertannal 

készülnek a képek. A felvételek manipulálása elvben tilos, a valóságban azonban 

 
33 Morris, Errol: Belive Is Seeing. Penguin Books, New York, NY USA, 2014, 274. p. 
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számos olyan technikát is aggályos manipulációnak sorol be a gyakorlat, ami egyrészt 

megkerülhetetlen a képek feldolgozásához, másrészt nem különbözik a 

hagyományos fényképek hívásának módszereitől.  
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Németh Richárd34 

Kiberfenyegetettség nagyvállalati környezetben 
 

 

BEVEZETÉS 

 

A kibertér létrejötte az információtudomány egyik nagy eredménye, és további 

fejlődésének egyik sarokköve. A felhasználók millióit összekötő internet révén az 

adatok kimeríthetetlen tárházát teremtettük meg, s lehetőséget teremtettünk a 

távolságtól független közös munkára, szórakozásra, adatcserére és kapcsolattartásra 

az e-mailek, valamint a közösségi hálózatok révén. A kibertér azonban nem csak a 

fentebb felsorolt lehetőségek és innovációk színtere, hanem egyben lehetőséget nyújt 

visszaélésekre, adatlopásra, az informatikai rendszerek, szof tverek és hálózatok 

illetéktelen használatára, manipulációjára vagy rongálására is. A kibertér védelme 

eme értelmezésben az IT-biztonság megteremtését jelenti. Az úgynevezett CIA-elv  

(Conf identality, Integrity, Availability) szerint az információbiztonság alapját a 

bizalmasság, sértetlenség és a folyamatos rendelkezésre állás  teremti meg.35 A 

kibertértámadások általában eme faktorok valamelyikére jelentenek veszélyt.  

„A támadásokat végrehajtó személyek lehettek magánnyomo zók, ipari kémek, 

hackerek, crackerek, szélhámosok, prof i bűnözők, manapság már akár auditorok, 

szakértők, biztonsági szakemberek, akik fő célja lehetett pusztán pénzszerzés, ipari 

kémkedés, tudásuk és képességeik f itogtatása, vagy akár a bosszúvágy, jó es etben 

biztonsági audit, a belső komplex vagyonvédelmi rendszer biztonsági réseinek, a 

munkavállalók biztonságtudatosságának felmérése.”36 Noha tevékenységüket 

nagyban megkönnyítik a hanyag biztonsági előírások, az elavult hardverek, vagy épp 

a szof tverekben maradt biztonsági rések, a leggyengébb pont az ember. Aki 

megtéveszthető, hanyag, gondatlan – vagy éppen nincs megfelelően felkészítve. A 

rosszindulatú hackerek pontosan tudják ezt, és ki is használják. A kibertérben 

végrehajtott támadások esetén a leginkább szignif ikáns tényező az okozott kár 

 
34 A Szerző gazdaságinformatikus, IT-szakértő. A Szerző kutatási tevékenysége az EFOP-3.6.1-16-2016-
00017 – Nemzetköziesítés, oktatói, kutatói és hallgatói utánpótlás megteremtése, a tudás és technológiai 
transzfer fejlesztése, mint az intelligens szakosodás eszközei a Széchenyi István Egyetemen című projekt 

keretében valósult meg.   
35 Muha Lajos: Az informatikai biztonság egy lehetséges rendszertana. In Bolyai Szemle, 17. évf., 4. szám 
(2008), 137-156. o.    
36 Sörös – Váczi Dániel: Social engineering a biztonságtechnika tükrében. Avagy a modern támadók nem 
símaszkot, hanem álarcot viselnek. Pályamunka, XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Had- 
és Rendészettudományi Szekció, Budapest, 2012, 4. o.  
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mértéke. Egy magánszemély esetében egy támadás komoly kellemetlenséggel, 

anyagi veszteséggel is járhat, ugyanez vállalati szinten már jelentős anyagi kárt 

jelenthet. 

 

1. A KIBERTÉR MEGHATÁROZÁSA ÉS KARAKTERISZTIKUMA 

 

A kibertér létrejöttét a számítógépek közötti kapcsolatok kialakulásának köszönheti. 

Kiterjedt digitális térré válását az internet katonai jellegű hálózatból hétköznapi 

alkalmazású platformmá alakulása segítette elő. Az első csomagkapcsolt hálózat, a 

légierő, haditengerészet és a hadsereg összekapcsolódásával született ARPANET 

tekinthető a mai internet elődjének. Az internet társdef iníciója az intranet, amely egy 

jóval biztonságosabb környezetet biztosít. Épp e zárt elérés miatt főként vállala tok, 

kormányzati szervek használják. A technológiák fejlődésével egyre jelentősebbé vált 

a vizuális megjelenítések területének fejlődése. Az összkép érdekes szegmensét  

alkotják az úgynevezett virtuálisvalóság-alapú alkalmazások, melyek célja az érzékek 

– és ezáltal közvetve a kibertér – kiterjesztése. Napjainkra egyre inkább terjedőben 

van az úgynevezett „tárgyak internete”, az IoT, amely elektronikai, kommunikációs és 

egyéb eszközök hálózati összekapcsolása az interaktivitást megvalósító hardverek, 

szof tverek, szenzorok és aktorok összehangolása révén – az IoT tulajdonképpen a 

kibertér lehetőségeinek felhasználásával kapcsolja össze egymással az 

okoseszközöket; és az internet következő evolúciós fázisát jelenti. 

Def iníciója szerint a kibertér egy „informatikai (információs) környezetben 

értelmezett globális tartomány (domain), amely magába foglalja az IT-inf rastruktúrák  

egymással összefüggő elemeinek hálózatát, beleértve az internetet, a 

telekommunikációs hálózatokat, számítógépes rendszereket, valamint a beágyazott 

feldolgozó és vezérlő elemeket.”37 A tág értelemben vett kibertérfogalom az évek 

során számtalan új szegmenssel bővült – a kibertér egyre átfogóbbá, összetettebbé 

és komplexebbé vált – azonban sérülékenységét éppen ez a nagyfokú komplexitás 

adja. 

A kibertér biztonságkritikus jellemzői, amelyek növelik a fenyegetést: (1) ember 

készítette, dinamikus mesterséges tér; (2) gyors – szinte minden esemény azonnal 

történik; (3) nincsenek geográf iai értelemben vett határok; (4) könnyű belépni és 

aktorrá válni; (5) gyorsan növekszik, így nehézkes a prevenció; továbbá (6) 

 
37 Joint Publication 1-02 Department of Defense Dictionary of Military and Associated Terms. Online. 
https://fas.org/irp/doddir/dod/jp1_02.pdf. (Letöltés ideje: 2019.10.20.) 

https://fas.org/irp/doddir/dod/jp1_02.pdf
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gondolkodást, viselkedést formál.38 E tényekből egyértelműen levonhatunk jó néhány 

olyan következtetést, amely arra f igyelmeztet bennünket, hogy a kibertér nyújtotta 

szolgáltatások tág spektrumának élvezetén túl ennek a világnak is megvannak a 

maga veszélyei. A valós térben megszokott szociális védőhálók egyáltalán nem, vagy 

teljesen eltérő módon érvényesülnek. A kibertér a hagyományos földrajzi térrel 

ellentétben folyamatosan „mozgásban van”, és a földrajzi térképekkel ellentétben a 

kibertér, elsősorban a világháló tele van feltérképezetlen foltokkal – gondoljunk itt 

elsősorban a Dark Web-re.  A könnyű belépés lehetősége a kiberbűnözők 

szemszögéből nézve valóságos áldás. A megfelelő felszerelés birtokában egy kezdő 

hacker különösebb előképzettség nélkül is veszélyforrást jelenthet, akár a vállalati 

szférában is. 

 

2. A KIBERTÉR SZEREPLŐI 

 

A kibertérben a biztonsági kockázat egyik fő oka a leggyengébb láncszem, az ember. 

A fejlődés felgyorsulásával szinte minden munkavállaló kapcsolatba kerül adatokkal 

és számítógépekkel. A legtöbb támadás az információs rendszerekben 

gondatlanságból vagy hozzá nem értésből megmaradt sebezhetőségeket használ ki. 

E fenyegetés kivédése érdekében a hálózatépítők és programozók is sokat tehetnek 

a megfelelő előírások, óvintézkedések betartásával. Céges környezetben a 

rendszergazdák nagy felelősséggel bírnak, hiszen az ő feladatuk a loginek 

biztonságos kezelése, a szof tverek és a működtető környezet karbantartása. Emellett 

a biztonságért felelős személyek kategóriájába sorolhatók a f izikai bejutás 

biztosításáért felelős biztonsági őrök, portások, recepciósok, valamint a céges 

politikákat, tréningeket vezetők, a szenzitív adatokhoz hozzáférő helpdesk. 

Napjainkra a köztudat az összes kibertámadót – tévesen – hackerként tartja számon, 

függetlenül attól, hogy ártó vagy segítő szándékkal cselekednek. Képzettségük 

alapján a következő típusaikat különböztethetjük meg:  

A trollok „az internet szociális vandáljai, akik megsemmisítve áldozataik online 

identitását, áldozataikat a halálba képesek üldözni”39 – cselekedeteik a zaklatástól a 

zsaroláson át a bűncselekményre felbujtásig rendkívül változatosak lehetnek. A 

csalók (scammers) rendelkeznek IT-alapokkal, de nem értenek a programozáshoz és 

 
38 Nielsen, Suzanne C.: Pursuing Security in Cyberspace: Strategic and Organizational Challenges. Foreign 
Policy Research Institute, Philadelphia, 2012, pp. 337-339. 
39 Csepeli, György – Prazsák Gergő: Információs társadalom 2.0. ELTE, Budapest, 2012. 
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a biztonsági rendszerekhez, így elsősorban adathalászattal és spamek küldésével 

foglalkoznak. A szkriptkölykök elsősorban defacement támadásokat hajtanak végre, 

és más hackerek által írt szkripteket használnak. A „wannabe” hacker „még nem 

valódi hacker, de arra törekszik, hogy azzá váljon”, így hát „más hackerek által kitalált 

úgynevezett hack-programokkal munkálkodnak”.40 Az újonc hackerek (newbie-k) 

folyamatosan tanulnak, és már ez idő alatt is  veszélyt jelentenek a gyengén védett 

számítógéprendszerekre.  

A hacker toolok megírásával kódolók foglalkoznak. Ők „jól ismerik a számítógépes 

rendszerek és programok belső működését”.41 A vandál vagy cracker „olyan kárt 

okozó személy, aki számítógépes rendszereket rongál, illetve adatokat tulajdonít el, 

vagy bármilyen egyéb módon kárt okoz”.42 Ők azok, akik a forgalomba kerülő 

alkalmazásokat, játékprogramokat feltörik. A valódi hackerek már komoly veszélyt 

jelentenek, bonyolult rendszerekbe képesek betörni. Kiválóan eligazodnak az IT és a 

rendszerbiztonság területén, ismerik a lehetséges támadási formákat.  

A legképzettebbek területük igazi szakértői. A varázslók nagy tudású hackerek, 

egy-egy területen kiemelkedő tudással rendelkeznek. Igazi nagymesternek 

számítanak. A telefonbetyárok (phone phreakerek) nagy része is varázsló; választott 

mesterségük szakavatott művelőiként gyakorlatilag mindent tudnak a 

telefonhálózatok feltöréséről. A guru „mindent tud egy bizonyos dologról, beleértve a 

dokumentálatlan részeket is, és rájött, hogyan lehet a feltételezett limiten is túljutni. 

Ha ez a terület egy felhasználás, valószínűleg többet tud róla, mint az, aki 

kifejlesztette.”43 A HPAV (Hacking, Phreaking, Anarchy, Virus) csoportok „a létező 

legkártékonyabbak – vírusokat írnak, állami szervek munkáját teszik tönkre, 

magánszámítógépekbe törnek be, mindezt csak azért, hogy másoknak gondot 

okozzanak.”44 Ők tehát a kibertér legveszélyesebb, legártalmasabb aktorai.  

A social engineerek egy újabb kategória, mivel ők jellemzően csak kis mértékben 

használják a technológiát. A hackerek egy jól elkülönített csoportjánál a cél a 

hálózatokba történő betörés, elsősorban információ - vagy pénzszerzés céljából. Ők a 

fekete kalapos (black-hat) hackerek.  Közülük kerülnek ki a kiberkémek és információ -

 
40 Kelemen Roland – Pataki Márta: A kibertámadások nemzetközi jogi értékelése. In : Katonai Jogi és 
Hadijogi Szemle, 2015/1. szám, 57. o.  
41 Flamminch, Mariann: (2002): Hackerek – Vázlat a magyar hacker szubkultúráról. Elérhető: 
http://www.mediakutato.hu/cikk/2002_03_osz/01_hackerek. (Letöltve: 2019.10.27.) 
42 Mitnick, Kevin D. – Simon, William L.: A legendás hacker – A megtévesztés művészete. Ford.: Lénárt 
Szabolcs. Perfact-Pro Kft., 2003. 
43 Flamminch: i. m. (2002). 
44 Kazári Csaba: Hacker, cracker, warez. A számítógépes alvilág titkai. Computer Panoráma Kiadó, 
Budapest, 2003. 
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brókerek is. A fehér kalapos (white hat) hackerek  célja a kiberbiztonsági hibák, 

hiányosságok felderítése, megelőzve az esetleges betöréseket. Az etikus hackerek a 

fehér kalapos hackerek közül kerülnek ki, ők – sokszor megbízásból – egy-egy 

rendszer biztonságát teszik próbára.  A kettő közti átmenet ún. grey-hat hacker. Ők 

megkeresik a biztonsági réseket, behatolnak a rendszerekbe, de kárt nem okoznak, 

hanem értesítik a rendszer üzemeltetőjét, gyakran felajánlva segítségüket is.  

 

3. A KIBERTÉR SEBEZHETŐSÉGE  

 

2019-ben Magyarországon több mint egymillió felnőtt lett kibertámadások áldozata. A 

legtöbb támadás a weblapok és online alkalmazások ellen történik. Ezek vannak 

leginkább kitéve kémkedésnek, adatlopásoknak, rongálásnak és egyéb 

támadásoknak. Céges környezetben a statisztikák nem kevésbé lesújtóak. Az 

amerikai CSI egy korábbi felmérése szerint a válaszadók 85%-a észlelt már 

számítógépes betörési kísérleteket az adott naptári évben, sőt 64%-uk esetében ez 

anyagi veszteséget is jelentett. Mitnick állítása szerint tízből kilenc szervezet vált már 

sikeres betörési kísérlet áldozatává.45 Egyértelműen kijelenthető, hogy a védelem és 

az okozott kár mértéke között egyenes arányosság van. Ugyanakkor a megfelelő 

szintű kibervédelem kifejlesztéséhez jelentős anyagi ráfordítás szükséges. Vállalati 

szinten komoly fejtörést okoz az egyensúly megteremtése. 

Egy szervezet kibervédelmi gyengeségeinek feltárásakor többféle megközelítést is 

f igyelembe kell vennünk. „Az információs inf rastruktúrák fenyegetései lehetnek 

humán, f izikai, logikai vagy épp a rendszer életciklusa során jelentkező kockázatok”, 46 

a támadás történhet f izikai, információs vagy tudati dimenzióban is. A lehetséges 

elkövetők spektruma is rendkívül tág tartományt ölel fel a felbérelt ipari kémektől a 

gondatlan alkalmazottig.  „Ha egy támadó bejut a szervezet épületébe, nem csak 

bizalmas és belső információk birtokába juthat, hanem például rongálhatja 

eszközeinket, adatállományokat törölhet vagy megsemmisíthet, illetve belső és 

bizalmas információkat továbbíthat saját magának, átvizsgálhatja a szemetesünket,  

kártékony programokat telepíthet eszközeinkre.”47 Vállalati környezetben gyakran 

 
45 Mitnick: i. m. (2013). 
46 Papp Zoltán István: A kiberterrorizmus módszerei, lehetséges eszközei és az ezek ellen történő 
védekezés alternatívái. Doktori értekezés. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, 2018, 162. o.  
47 Deák Veronika: A social engineering humán alapú támadási technikái. Elérhető:  
http://biztonsagpolitika.hu/rovat/publikaciok-2017. (Letöltve: 2019.10.20.) 
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előfordul, hogy a rendszereket csak a külső támadások ellen védik. Ezt a szaknyelv 

cukorka-biztonságnak nevezi, ami „olyan biztonsági helyzetet ír le, amikor a külső 

védelem, például a tűzfal erős, de a mögötte lévő inf rastruktúra gyenge”.48  

 

4. HUMÁN ALAPÚ TÁMADÁSI FORMÁK  

 

Az AT&T kiberbiztonsági szakértője, Dustin Dykes csoportosítása szerint a 

behatolások négy fő fajtáját különböztetjük meg :  ezek (1) a social engineering, (2) a 

f izikai behatolás, (3) a kukabúvárkodás és (4) az információs rendszer műszaki-

technológiai jellegű támadása. Az információszerzésre és károkozásra irányuló 

kibertámadások fontos eszközei a digitális kártevők. Továbbá létezik több olyan 

támadási technika, amely speciális jellege, vagy éppen széleskörű alkalmazhatósága 

miatt szigorúan egyik csoportba sem illik bele – vagy éppen ellenkezőleg, több 

kategóriába is illeszkedhet.49  

Az IT-biztonság szempontjából a fő támadási felületet az ember jelenti. Ezt 

felismerve a támadók gyakran élnek a social engineering nyújtotta lehetőségekkel. Ez 

„felettébb sarkalatos pontnak bizonyul a vagyonvédelem szempontjából. Különös 

tekintettel az őrzés-védelemre, és adat- és információvédelemre, továbbá az IT 

biztonságra.”50 A pszichológiai manipuláció „a különféle belső és bizalmas 

információk megszerzését célzó támadások egyik válfaja, amely az emberi tényező  

befolyásolására, manipulálására, valamint kihasználható tulajdonságaira épít.”51 A 

legjellemzőbb megtévesztési eszköz a megszemélyesítés: a leendő behatoló valaki 

másnak adja ki magát; például a cég partnerének vagy jelenlegi dolgozójának. Ilyen 

esetekben a szakzsargonok használata, a vállalati hierarchia ismerete még hihetőbbé 

teszi a fedőtörténetet. Még sikeresebb a megtévesztés, ha a támadó a szerepkörének 

megfelelően öltözködik. A fentieknek egy speciális esete, ha idegenként mutatkozik 

be, de esetleg olyasvalakiként, aki a kolléga kérésére cselekszik, vagy éppen 

szívességet tesz a főnöknek. Ez az ún. „dobálózás a nevekkel” technika. A „reverse 

social engineering” a bizalom felkeltésére irányul. Ilyen esetben az elkövető nem 

segítséget kér. Ellenkezőleg: egy biztonsági problémára, nem létező fenyeg etésre 

f igyelmeztet, felajánlja a segítségét, és így próbál adatokhoz hozzáférni. „Érzelmi 

 
48 Mitnick: i. m. (2013). 
49 Mitnick, Kevin D. – Simon, William L.: A legendás hacker 2. A behatolás művészete. Ford: Lénárt 
Szabolcs. Perfact-Pro Kft., 2006. 
50 Sörös – Váczi: i. m. (2012), 4. o.  
51 Deák: i. m. (2017).  
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állapotunk vagy szellemi fáradtságunk könnyen eltereli a f igyelmünket. Így gyorsan, 

az információ gondos és teljes elemzése nélkül hozunk döntést .”52 [9].  Az 

automatikus reakciók kiváltásának eszköze a bűntudatkeltés, együttérzés kiváltása 

és a megfélemlítés. 

A szakirodalom a létesítményekbe történő behatolások technikáit is a social 

engineering praktikák közé sorolja. Ami megkülönbözteti ezeket a korábbiaktól, az a 

direkt kapcsolatfelvétel hiánya. A legismertebb ilyen trükk az ún. piggybacking, ami 

„magyarul más jogosultságának felhasználását jelenti. A támadó, aki nem jogosult a 

belépéshez, kiadja magát egy olyan személynek, aki beléphet az adott helyre .”53  

Néha más dolgozókat vesznek rá arra, hogy engedjék be őket. Ismert módszer a 

szoros követés technikája, a tailgating-ként ismert trükk is. Ilyenkor egy csoporthoz 

igyekszik csatlakozni a behatoló; kiadhatja magát egy küldöttség, takarító - vagy 

munkacsoport tagjának is. A késés imitálása is ragyogóan működhet, például, ha a 

támadó a beléptető eszköz hibáját jelzi. Különösen, ha ezt a felszerelése, az 

öltözködése is alátámasztja. „A lockpicking az említett hengerzárbetétek, lakatok, s 

egyéb mechanikai védelmi eszközök kulcs nélküli, roncsolásmentes nyitását jelenti. 

Elég gyakorlatigényes eljárás, melyet csupán készség szinten elsajátítva lehet 

hatásosan alkalmazni.”54  

A fentiek mellett jó néhány humán alapú támadás irányul bizalmas adatok 

megszerzésére. Ezek megtévesztést nem vesznek igénybe, és nincs közvetlen 

kapcsolat sem. Emiatt a lebukás esélye szinte nulla – és nem is törvényellenesek. Az 

egyik legelterjedtebb módszer az ún. kukabúvárkodás, a „dumpster diving”. Lényege 

a célpont által kidobott szemét átvizsgálása, értékes információk reményében. Sok 

esetben az ipari kémek e módon készítik elő a támadásokat. Azoknál a vállalatoknál, 

ahol a dolgozók biztonságtudatossága alacsony, eredményes támadási technika 

lehet a szétszórás módszere (baiting). Lényege, hogy a „támadó egy fertőzött 

adathordozót (pendrive, CD, DVD, SD-kártya) »véletlenül« elhagy, és amikor a 

gyanútlan felhasználó megtalálja azt, csatlakoztatja a számítógépéhez az eszközt, 

hogy kiderítse, kié lehet.”55 S máris kész a baj; az adathordozón lévő kártékony 

program már fent is van a kíváncsi alkalmazott gépén, túl a védelmi rendszereken.  

Napjainkban a fejvadászcégek az információk többségét közösségi oldalakról szerzik 

 
52 Mitnick: i. m. (2003).  
53 Sörös – Váczi: i. m. (2012), 16. o.  
54 Sörös – Váczi: i. m. (2012), 38. o.  
55 Deák: i. m. (2017).  
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be. A túlzott aktivitásnak és az oly gyakori gondatlanságnak azonban megvannak a 

maga veszélyei. A Facebook, az Instagram és az elmúlt években rendkívül 

népszerűvé vált személyes blogok óvatlan használata jó kiindulási alapot jelent az 

információgyűjtéshez. Ilyenkor a támadó blogokon vagy különböző közösségi 

oldalakon igyekszik információkhoz jutni.56 A módszer nagy előnye, hogy nem igényel 

különösebb költségráfordítást. Szintén ebbe a kategóriába sorolható az úgynevezett 

vállszörfözés („shoulder surf ing”) technika, amikor „a támadó úgy szerzi meg például 

a célszemély azonosítóját, jelszavát, esetleg pénzfelvételnél a PIN-kódját, hogy 

egyszerűen csak átnéz a válla f elett, miközben az áldozat begépeli azt.”57 [3]. 

 

1. ábra. A Social Engineering támadások összefüggései 

Megszámlálhatatlanul sok műszaki, technológiai és digitális kártevő alapú támadási 

forma létezik; az alábbiakban terjedelmi korlátok miatt csak a leggyakoribb módszerek 

kerülnek ismertetésre. 

 

5. A RENDSZER MŰSZAKI/TECHNOLÓGIAI TÁMADÁSA 

 

Azzal nem árt tisztában lennünk, hogy sosem közvetlenül érünk el egy szervert, 

hanem általában tűzfalon keresztül. A támadás egyik kulcslépése a jelenlét elrejtése.  

Az álcázás elemi módja az ún. ugrálás (f irewall-bouncing). Ilyenkor a hacker „több 

 
56 Mitnick: i. m. (2003).  
57 Deák: i. m. (2017). 
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tűzfalon keresztül éri el a célgépet, mégpedig úgy, hogy először bejelentkezik az egyik 

tűzfalra, azután arról a másikra, és így tovább .”58 A behatolás elrejtésében segít az 

úgynevezett spoof technika. Így, ha sikerül is valahogy visszakövetni a támadót, a 

kapcsolat túloldalán valaki mást találnak. Szintén erre használják a Wingate gépeket. 

A phone phreaking a hackelés egy olyan fajtája, ami a telefonrendszer vizsgálatával 

deríti fel a telefonos hálózatot, azonosítva a gyenge pontokat, a belső vonalakat, a 

csatlakoztatott eszközöket – ennek révén a támadók hívásokat irányítanak át, vagy 

lehallgatják mások hívásait. A közbeékelődéses (MITM) támadás esetében a cél 

szintén a rendszerek közötti adatkommunikáció lehallgatása. A támadó mindkét féllel 

elhiteti, hogy egymással kommunikálnak, de az üzeneteket ő is megkapja. Szintén 

ismert módja a lehallgatásnak az úgynevezett Network Monitor (snif fer) használata.  

„Egy snif fer program úgy működik, mint egy számítógép -lehallgató. A vezetéken 

keresztül küldött minden forgalmat titokban megszerez; a hacker általában egy olyan 

helyre küldi az adatokat, ahol valószínűtlen, hogy észrevennék.”59  

Az információs rendszer támadásának egyik leggyakoribb módja az exploit alapú 

betörés. Az exploit „egy külső program, amely a kódban található programozási 

hibákat használja ki.”60  Léteznek úgynevezett exploit-scanner segédprogramok, amik 

végigellenőrzik az operációs rendszert és a telepített gyakoribb alkalmazásokat,  

hiányzó f rissítések – és ez által fennálló, be nem tömött lyukak – után kutatva. A 

webalapú támadások ismert módja az URL-hamisítás – ilyenkor a támadók egy, az 

eredetivel látszólag megegyező weblapot hoznak létre, aminek még a címe is 

majdnem megegyezik. „Az oldalakon keresztül végrehajtott közvetett szkripthívás 

(XSS) során a támadók elérik, hogy egy kártékony szkript fusson le az áldozat 

gépén.”61 Az SQL-befecskendezés során a „hacker olyan speciális kódot, 

karakterláncot ad meg az online beviteli felületen (…), ami a szerveroldali feldolgozás 

során eltéríti az adatbázislekérést és az adatbázis olyan részeihez enged (akár 

módosítási) hozzáférést, amihez biztosított körülmények közöt t amúgy nem lenne 

hozzáférése.”62 A Buffer Overflow (BoF) támadások az űrlapok nem megfelelően 

validált beviteli mezőit veszik célba; több adatot tárolnak, mint amennyit a buf fer fel 

képes dolgozni, és ezáltal adatvesztést, memória-hozzáférési hibát okoznak. 

 
58 Kazári: i. m. (2003). 
59 Mitnick: i. m. (2006). 
60 Mitnick: i. m. (2006). 
61 Fehér Krisztián: Kezdő hackerek kézikönyve. BBS-INFO Kiadó, Budapest, 2016. 
62 Kazári: i. m. (2003). 
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Ha a cél nem a bejutás, hanem a rombolás, arra is rengeteg eszköz áll a támadó 

rendelkezésére. A levélbomba esetén a célpont részére számtalan levelet küldenek, 

ezáltal megbénítva a levelezőprogramját. A módszer használhatatlanná teszi a f iókot. 

A szolgáltatásmegtagadással járó (DoS) támadásnál „a hacker hamis címekről 

folyamatosan adatcsomagokkal bombázza a szervert, és amikor az válaszol egyre, a 

támadó még több csomagot küld rá. Ettől fokozatosan lelassul a rendszer működése, 

rosszabb esetben pedig teljes összeomlásához vezet.”63  A túlterhelés következtében 

a célpont szolgáltatásmegtagadásra kényszerül, és nem képes adatcsomagokat 

fogadni. 

 

6. A JELSZAVAK MEGSZERZÉSE 

 

A technológiai jellegű támadások elsődleges célja a jelszó megszerzése. A root  jelszó 

birtokában az adatlopás, erőforrások illetéktelen használata, de még akár a tényleges 

károkozás is gyerekjáték. A hacker segédeszközök jó része szótár alapú (dictionary) 

támadásra is képes. Ezek a támadások előre összeállított szótárlistákat haszná lnak.  

Ezek a támadó eszközök általában nem csak az adott szavakra, hanem azok 

permutációira is képesek rákeresni. A jelszóhash-ek feltörésére szintén számos tool 

létezik. Minden egyes jelszóhoz előre meghatározott szabály alapján hash készül. 

Ezeket már jóval tovább tartana visszafejteni, ezért a hackerek az ún. szivárvány 

táblákat használják. Ezek hatalmas méretű szöveges állományok, amelyek minden 

jelszóhoz tartalmazzák a hozzá generált hash-kódot.64 Ha a fenti módszerek csődöt 

mondanának is, az ún. Brute Force (nyers erő) támadáshoz is léteznek alkalmazások, 

amik betűk, számok és a legtöbb szimbólum használatával szisztematikusan 

kipróbálják az összes létező kombinációt. A zárolás elkerülésére a támadók olyan 

programot használnak, ami törés közben folyamatosan váltogatja az eléréshez 

használt proxy szervert. 

 

7. ROSSZINDULATÚ KÓDOK ÉS DIGITÁLIS KÁRTEVŐK 

 

Azokat a kártékony programokat vagy programrészleteket, amelyek működés 

szempontjából váratlan hatást fejtenek ki, összefoglaló néven logikai bombának 

nevezzük. „A logikai bombák valamilyen jelre (…) indulnak be, addig tünetmentesen 

 
63 Flamminch: i. m. (2002). 
64 Mitnick: i. m. (2006). 
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lapulnak. Végső soron a vírusok, programférgek, trójai és backdoor programok és a 

rootkitek is a logikai bombák közé sorolhatók .”65  A digitális kártevőkre elterjedt másik 

kifejezés az angol malware szó, amely a rosszindulatú programkódok gyűjtőneve.  

A vírus a kibertérben leggyakoribb kártevő. Elsődleges ismertetőjegye a 

szaporodás; önnön programkódját lemásolva bejuttatja azt más gazdatestekbe. Az 

évtized negatív szenzációja volt a zsarolóvírusok elterjedése, amik „állományokat 

titkosítanak a célgépen, amelyek feloldásáért a tulajdonosnak f izetnie kell, ez 

megakadályozhatja a hozzáférést bizonyos adatokhoz”, sőt gyakran „az egész 

rendszer működését ellehetetlenítheti”.66 Gyakori jelenség a féreg (worm), a vírus 

közvetlen leszármazottja. Különlegessége, hogy beavatkozás nélkül, fő leg a 

levelezőprogramokat felhasználva terjed, és a csatolmányok megnyitásakor 

továbbítja magát a címtárban szereplő összes címre. A trójai faló elnevezésű 

programot a felhasználó maga engedi be a rendszerbe. A trójai lényege, hogy mindig 

valami olyat tesz, amit az őt rejtő alkalmazás funkciói alapján nem várnánk tőle; 

ellopja a személyes adatainkat, másolja és módosítja az állományokat és 

engedélyeket. A trójai egyik speciális felhasználási módja az erőforráslopás. Ilyenkor 

a felhasználó csak annyit érzékel, hogy indokolatlanul lelassult a gépe, például, ha a 

trójai a gépet a napjainkban népszerű kriptovaluták bányászatára használja.  

Az ipari kémkedés agyafúrt trükkje a kémprogramok használata. Az ún. spyware-

ek célja az áldozat által megtekintett tartalom ellopása, továbbítása a támadó felé, aki 

ezáltal bizalmas és személyes adatokhoz jut. E kártevők egy módosult változata a 

keylogger, ami a felhasználó által leütött billentyűket rögzíti, és küldi el a hackernek.  

Ezek a programok nem látszanak a futó processzek listájában sem.67 

 

8. A VÁLLALATOK KIBERFENYEGETETTSÉGE 

 

Az ember a kibertérben a legveszélyesebb, ugyanakkor a legveszélyeztetettebb 

szereplő is egyben. A támadásokat emberek hajtják végre, de a „legmagasabb 

biztonsági kockázatot mindig is a humán faktor jelenti. Ez alatt a biztonsági 

szempontú tervezési, kivitelezési hibáktól elindulva, a be nem tartott belső biztonsági 

szabályzat, az üzleti titkok és minősített információk helytelen kezelésén, az élőerős 

 
65 Muha: i. m. (2008). 
66 Horváth Attila – Kiss Ferenc – Benkő Zsanett – Szanyi István: A szoftver sérülékenységek kihasználási 
módozatai in: IT és hálózati sérülékenységek társadalmi-gazdasági hatásai. INFOTA, 2016, 65. o.  
67 Kazári: i. m. (2003). 
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őrzés-védelem szakképzetlen állományán keresztül, a munkavállalók nem 

megfelelően biztonságtudatos magatartásán át számos humán kockázati lehetőséget 

érthetünk.”68 Eltérő szinten és mértékben ugyan, de a behatolás veszélye minden 

gazdasági szervezetet érinti. A megtévesztések sikerében közrejátszik a tény, 

miszerint a dolgozók nagy része a legalapvetőbb biztonsági előírásokkal sincs 

tisztában. Az esetek nagy számában a céges policy -k hiányosak, nem személyre 

szabottak. A látszólag kisebb jelentőségű területeken dolgozók személyében óriási 

rés tátong az IT-biztonság pajzsán. Ők általában a biztonságkritikus helyzetek 

felismerésére sincsenek kiképezve. Amint azt Deák is leszögezi: „az ilyen típusú 

támadások elleni hatékony védekezés egyik legfontosabb része a 

biztonságtudatosság fejlesztése az egyéneknél és szervezeteknél egyaránt .”69 A 

kockázatot leginkább az jelenti, hogy a munkavállalók számtalan bizalmas 

információval rendelkeznek, amelyet készségesen meg is osztanak egymással. A 

social engineer a korábban már vázolt jellemvonások mellett a munkahelyhez,  

beosztáshoz kötődő körülményeket is számításba veszi. Ha valakinek kiszámítható a 

napirendje, ugyanazt a monoton rutinmunkát végzi, nehezebben ismeri fel a 

biztonságot veszélyeztető kéréseket. S „bárki, aki belső ismeretekkel rendelkezik egy 

adott cégről, veszélyessé válhat. Azon cégek számára, amelyek fájlokban és 

adatbázisokban tartják az alkalmazottak személyes információit, a kockázat sokkal 

nagyobb.”70 Az adatbázisok feltörése, az ebből eredő károkozás, adatlopás, a 

szemétbe dobott érzékeny információk mind -mind a céges politikák hiányosságaira 

vezethetőek vissza. Az alábbiakban egy olyan, általam kidolgozott kibervédelmi 

modell ismertetése következik, amely IT-biztonsági szakemberekkel történő hosszas 

egyeztetések és ellenőrzési folyamatok során készült, és a vállalati szintű 

kibervédelem minden lehetséges szintjére kiterjed. 

 

9. A KIBERVÉDELEM MEGTEREMTÉSE VÁLLALATI SZINTEN 

 
68 Sörös – Váczi: i. m. (2012), 4. o 
69 Deák: i. m. (2017). 
70 Mitnick: i. m. (2003). 
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2. ábra. A kibervédelem konceptuális modellje (saját szerkesztés) 

„A hackerek elleni védekezésünk első vonala a leggyengébb, és ez nem más, mint 

maguk a felhasználók és az általuk választott jelszavak.”71 Az operációs rendszerbe 

való bejutás, a hálózati hozzáférés, az adatbázisok és FTP -k használata mind-mind 

autentikációt igényel. Éppen ezért a jelszavak megszerzése, visszafejtése a támadók 

egyik leggyakoribb módszere. A Microsof t szerint 2017-ben a betörések 63%-a feltört 

jelszavak miatt történt. A jelszavak sebezhetőségének mértéke a felhasználó 

hozzáállásának és a vállalati előírásoknak a függvénye. A személyre szabott 

jelszavak kis utánajárással könnyedén kitalálhatóak. Sokan használnak végtelenül 

triviális jelszavakat. A külön e célra létrehozott listában megtalálható szavakból 

képzett jelszavak dictionary-módszerrel rövid idő alatt megfejthetők, a rövid jelszavak 

pedig hamar áldozatul esnek egy brute force-támadásnak. A hanyagság pszichológiai 

háttere abban rejlik, hogy „az emberek nagy többségével még nem történt 

jelszószerzésből adódó visszaélés. Ezért úgy gondolják,  hogy ez csak rémisztgetés, 

ezért nem is veszik komolyan.”72 

A vállalati politika olyan előírások gyűjteménye, melyek „útmutatást adnak az 

alkalmazottaknak az információt védő magatartáshoz, ezen túlmenően potenciális 

biztonsági fenyegetések elleni fellépéshez szükséges hatékony eszközök 

 
71 Mitnick: i. m. (2003). 
72 Sörös – Váczi: i. m. (2012), 14. o. 
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kialakításának alapvető építőeleme.”73 Fontos, hogy soha ne adaptáljuk másik 

szervezettől, mindig cégre szabott legyen. A vonatkozó politikáknak képesnek kell 

lenniük arra, hogy megelőzzék és felismerjék a biztonságot veszélyeztető  

eseményeket, és megfelelően reagáljanak rájuk. Ahol csak lehet, ember helyett 

technológiát használjunk, és embert annak ellenőrzésére. A vállalaton belül a 

legnagyobb kár a fontos információk elégtelen védelméből fakad. Ennek kivédésre a 

policy része kell, hogy legyen a jelszavakra vonatkozó előírások meghatározása.  

Ezeknek az előírásoknak tartalmazniuk kell a területre való f izikai bejutás kritériumait  

is, külsősre és dolgozóra egyaránt. A vonatkozó politikák elengedhetetlen része a már 

rendszeren belüli felhasználók tevékenységi körének meghatározása. A kockázatok 

csökkentése érdekében gyakran jelölnek ki ún. DMZ-t a belső hálózat és az internet  

közé, ahova csak jogosult felhasználók ellenőrzött munkaállomásai és alkalmazásai 

nyerhetnek belépést. Fontos követelmény, hogy a jogosultakon kívül senki ne 

telepíthessen programot, és a rendszer kívülről szigorú előírások teljesítése révén 

legyen csak elérhető. Az adatosztályozási irányelvek kiemelt jelentőséggel bírnak, 

mivel erősítik az információ- és adatbiztonságot. A policy-ban le kell fektetni azt a 

követendő eljárást, ami ahhoz szükséges, hogy egy másik fél részére biztonságosan 

információt adhassunk át. Ennek  ki kell terjednie a számítógéprendszer és a 

szerverek adataira is. Fel kell készülni a jelenlegi és volt alkalmazottak támadási 

kísérleteire is. Az elbocsátott alkalmazott hozzáférését, e-mail-címét töröljük, kulcsait 

vegyük el, kártyáját semmisítsük meg, formaruháját hozza vissza. Az őt ismerő 

kollégákat tájékoztassuk az elbocsátás tényéről.  

A fizikai infrastruktúra is a kibertér szerves része, így annak védelméről is 

gondoskodnunk kell. „Az őrzés-védelmet, mint a vagyonvédelem egyik szakterületét  

további három részre szükséges bontani: mechanikai védelemre, elektronikus 

rendszerekre, és élőerős őrzés-védelemre. Ezeknek a részeknek mind megvannak a 

sajátos gyenge pontjaik, mivel tökéletes védelem, mint olyan, nem létezik .”74 Erősen 

biztonságkritikus helyeken és szituációkban célszerű többlépéses azonosítást 

alkalmazni. Természetesen a f izikai védelem alapja mindenkor az élőerő, a 

beléptetésért felelős humán személyzet – a biztonsági őr, a portás, a recepciós, az 

ügyeletes. Nekik minden részletre kiterjedő munkaköri leírást kell meghatározni.  

Ügyeljünk arra is, hogy a létesítménybe való f izikai bejutás még ne jelentse azt, hogy 

ezután az idegen szabadon közlekedhet. Vendégek számára kísérőt kell kijelölni, és 

 
73 Mitnick: i. m. (2003). 
74 Sörös – Váczi: i. m. (2012), 36. o. 
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f igyeljünk oda rá, hogy ki hol jogosult tartózkodni. Érdemes előírni a belépési napló 

vagy portanapló vezetését is. „A modern vagyonvédelmi megoldások közé tartoznak 

az olyan zárszerkezetek, melyek nem kulccsal, hanem más információ tartalmú 

eszközzel, mint például RFID, vagy biometrikus érzékelővel vannak ellátva”, 75 és 

gyakori a formaruha vagy kitűző viselése is. A behatolók f izikai távoltartását szolgálják 

a zárak, kerítések, sorompók és őrzött parkolók is. Manapság nem ritka a behatolás -

érzékelő rendszerek használata (mozgásérzékelő, riasztó, normál, inf ra- vagy 

hőkamerák), sőt biztonságkritikus szervezeteknél hang - vagy biometrikus azonosítás 

kell a riasztás elkerüléséhez. 

Egy nagyvállalatnál kiemelkedően védett területnek számítanak például az 

adattárolás eszközei, storage-ek, szerverek, hálózati aktív elemek, netkapcsolattal 

rendelkező eszközök és munkaállomások. „A támadók leggyakrabban a hálózati aktív 

eszközöket próbálják átállítani azok kezelőfelületén keresztül. A külső védelmet  

általában tűzfalakkal (f irewall) biztosítják. Ez egy szűrő, amelynek vissza kell tartania 

a kívülállókat, különösen a hackereket attól, hogy egy szerverre vagy  egy hálózatba 

betörjenek.”76 A tűzfal dolga, hogy kiszűrje a rosszindulatú adatcsomagokat, 

kéréseket. A szof tveres védelem nélkülözhetetlen eleme a vírusirtó. Erre a célra 

számtalan program áll rendelkezésre, céges környezetben a többgépes licenc, és a 

plusz funkciók miatt mindenképpen f izetős megoldást érdemes választani. A jó 

vírusirtó legfontosabb ismérvei: (1) a vírusdef iníciós adatbázis gyakori f rissítése; (2) 

nem lassítja a gép működését; (3) központilag menedzselhető; (4) jó minőségű, 24/7 

online és/vagy telefonos segítségnyújtás; (5) gyors, magas hatékonyságú keresés; 

(6) e-mail-csatolmányok, letöltések, gyanús kódok real-time vizsgálata és (7) ártalmas 

(adathalász, bejelentett) webhelyek tiltása. A mobil eszközök (mobiltelefonok, 

laptopok, tabletek) komoly biztonsági kihívást jelentenek, különösen, ha hozzáférésük 

van a bizalmas információkat tároló vállalati hálózathoz. Ezeket az eszközöket 

mindenképpen jelszóval kell védeni, az adatforgalmat titkosítani, és biztonsági 

programokat kell telepíteni az adatlopások megelőzése érdekében.  A vezeték nélküli 

(Wi-Fi) hálózatnak mindig rejtettnek kell lennie, erős titkosítással ellátva, és arra is 

ügyelni kell, hogy az aktív eszközökre ne lehessen alapértelmezett jelszóval bejutni. 

Vendégek számára tartsunk fent céges hálózattól elkülönített Wi-Fi-elérést! 

 
75 Sörös – Váczi: i. m. (2012), 38. o. 
76 Kazári: i. m. (2003).  
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Az intranet a cég belső hálózata; jellemzően csak az alkalmazottak férnek hozzá.  

Fontos, hogy a különböző minősítésű információkhoz különböző jogosultságokkal 

lehessen hozzáférni. A böngészés és levelezés b iztonsága webszerver használatával 

szavatolható. Ez egy olyan szof tver, amely weblapok, html-oldalak és az azokon tárolt 

multimédiás tartalmak kezelését végzi, és továbbítja azokat az internetes keresők 

felé.  A cég online arca és az intranet belső kiszolgálója is egyben, ezért védelmére 

kiemelt f igyelmet kell fordítani. A webszerver védelméhez ajánlott a távoli elérés 

tiltása, a lehetséges bevitelek szűrése és a megfelelő jogosultságmenedzsment, 

továbbá ajánlott az összes lehetséges f rissítéssel ellátott, biztonságos operációs 

rendszer használata, a felesleges kiegészítők mellőzésével. A logok rendszeres 

ellenőrzése és a periodikus, automatizált biztonságos mentés alkalmazása növeli a 

rendszer biztonságát. A belső hálózathoz való hozzáférés szabályozásának egyik 

fontos eszköze a MAC-címek szűrése. Ha megtörtént a belépés, a naplófájlokból 

nyomon követhető a jogosult felhasználó tevékenysége. Külsős partnerek általában 

csak VPN-en keresztül férhetnek a céges hálózathoz, biztonsági ellenőrzés 

teljesítése után. A sebezhetőség felmérésének folyamata a fenyegetések 

azonosítását és a kockázatok felmérését jelenti automatizált tesztelési eszközök 

segítségével. Az eredményeket sebezhetőségi felmérésjelentésben összegzik a 

döntéshozók számára. A felmérésben az adott vállalatnak aktív szerepet kell vállalnia.  

Fontos megérteni az üzleti folyamatokat, pontosan megjelölni az azokat kiszolgáló 

adatokat és alkalmazásokat, valamint az azokat futtató és tároló hardverelemeket. A 

hardvereket összekötő hálózati inf rastruktúra feltérképezése csak ezután 

következhet. Végül szükséges a gyengeségek feltárására irányuló átvilágításokat 

(vulnerability scan) végezni, aminek eredményeit üzleti környezetben is értékelni kell.  

Az IAM (Identify and Access Management) rendszer egy olyan keretrendszert  

biztosít az üzleti folyamatokhoz, amely lehetővé teszi az elektronikus és digitális 

belépési jogosultság menedzselését és nyomon követését. Ennek segítségével tudja 

a vállalat szabályozni a belső és kritikus információkhoz való hozzáférés szintjeit, 

valamint meghatározni a felhasználók jogosultságait a vállalat információs 

rendszerén belül. Természetesen az IAM magában foglalja a nap lózási, összegzési 

és kimutatáskészítési folyamatok támogatását is. Minden vállalkozásnál fel kell 

készülni az esetlegesen megtörtént behatolások okozta adatvesztések esetén történő 

helyreállításra. Ilyen prevenciós eljárás lehet a biztonsági mentések használata, a 

hardver és szof tver redundancia, a megerősített rendelkezésre állás, az 

adatvisszaállítás, a virtuális gépek, az ún. hideg és meleg tartalék és így tovább. 
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Egy komplex védelem részét képezik a behatolást észlelő és ellenük védő 

rendszerek. „Feladatuk, hogy az internet irányából jövő adatokat vizsgálják, valamint 

a gyanús elemeket blokkolják. Ha a támadó hozzáfér ezekhez a beállításokhoz, ő 

átírja a szabályokat, amik szerint dolgozik az IDS vagy az IPS, akkor gyakorlatilag 

már azt csinál, amit szeretne.”77 A támadások kivédése érdekében a 

munkaállomásokat naprakész állapotban kell tartani. Ajánlott a legfrissebb biztonsági 

szof tvereket, rendszer- és böngészőfrissítéseket telepíteni a digitális kártevők és 

egyéb online támadások kivédése érdekében. A vírusirtó adatbázisa mindig 

naprakészre legyen f rissítve, és minden rendszerszintű változás (bővítés, patch-ek 

telepítése, új programok) esetén kötelező ellenőrzés kell. A tartalomszűrés azon 

alapul, hogy „minden beállított forgalom, amely áthalad a tűzfalon, ellenőrzésre kerül. 

Ha ezen az ellenőrzésen megfelelt, akkor a tűzfal elküld i az internetes forgalmat a 

CVP-szervernek, amely vírus és tartalomszűrést végez.”78 A visszaküldött/módosított 

tartalomhoz férhet hozzá a felhasználó. Megvalósítható a webes tartalom, a levelezés 

és az FTP-adatforgalom szűrése is. A tartalomszűrés sok esetben belső cenzúraként 

is működhet; tilthatók vagy engedélyezhetők  bizonyos oldalak. A munkaállomások 

védelmének első lépése lehet a Bitlocker-meghajtótitkosítás, de védhetjük jelszóval a 

megosztott tartalmakat (könyvtárakat, meghajtókat) is. Gyakori a smartkártyás 

azonosítás kötelezettsége is. 

A szoftvereket és fájlokat szintén védeni kell; az adatbázisok tartalma rengeteg 

információval bír a social engineereknek. „A bizalmas fájlok megvédhetők megfelelő 

hozzáférési ellenőrzések alkalmazásával, hogy csak az arra jogosultak tudják 

megnyitni. Egyes operációs rendszerekben olyan ellenőrző vezérlők vannak, 

amelyeket beállíthatunk bizonyos események naplózására.”79  A cégek legfontosabb 

adatbázisai általában üzletileg kritikus alkalmazói szof tvereken keresztül 

hozzáférhetőek, amik gyors elérést igényelnek. Itt szintén meg kell  határozni azt az 

optimumot, amely egyszerre szavatolja a biztonságot és a használhatóságot. Az 

operációs rendszert és az alkalmazói szof tvereket is ajánlott rendszeresen f rissíteni. 

A kódban maradt hibák kijavítására patcheket adnak ki, ezzel a már említe tt 

biztonsági réseket, exploitokat szűntetik meg. Különösen támadhatóak az ActiveX - 

vezérlők, ajánlott kikapcsolni, és csak egyedileg engedélyezni a futtatásukat a 

 
77 Sörös – Váczi: i. m. (2012), 43. o. 
78 Muha: i. m. (2008). 
79 Mitnick: i. m. (2006). 
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webböngészőben. A f rissítéseket (a vírusirtóét is!) kompetens személy (p éldául a 

rendszergazda) f rissítse, ne bízzuk a felhasználóra! 

Az adatbiztonság elérésének kulcsa az adatok integritásának és 

hozzáférhetőségének biztosítása. Ehhez az kell, hogy az összes munkaállomás 

adatait rendszeresen mentsük le, különösen a kritikus adatokat, mint például a Word 

és Excel-fájlokat, a könyvelés és a HR adatait, a prezentációkat és minden egyéb 

fontos dokumentumot.  Nagyvállalati környezetben célszerű automatikus mentést 

alkalmazni a megfelelő célszof tverekkel. Az adatosztályozás fontos lépése azon 

információk elkülönítése, amelyek a vállalat szemszögéből szenzitív, bizalmas adatok 

lehetnek. „A belső információk nem titkosnak minősített információk, ennek ellenére 

mégis az adott szervezet dolgozóira vonatkoznak, éppen ezért nem javasolt 

megosztani idegenekkel.”80 Az adatosztályozási előírások azok szenzitív jellege 

alapján külön kategóriákra osztják a belső dokumentumokat, egyúttal megjelölve azt 

is, hogy milyen rang, szint szükséges a hozzáféréshez. Például az adatosztályozás 

egy lehetséges módja: (1) nyilvános információk, amelyek semmilyen korlátozás alá 

nem esnek; (2) belső, nem nyilvánosság elé tárható információk; (3) bizalmas,  

szenzitív adatok, melyek csak előre meghatározott, feljogosított körben elérhetők és 

(4) titkos, a szervezet céljait, piaci helyzetét veszélyeztető, szigorú elbírálás és 

adatkezelés alá eső információk. Ez az adatkezelés terjedjen ki az e-mailben,  

telefonon történő egyeztetésekre és továbbított fájlokra is! A diszkrecionális 

hozzáférés kezelésének alapja a felhasználók, jogosultságok azonosítása. A 

jogosultsági szintek és szerepkörök a védelmi tartományba (esetleg közös 

munkacsoportba) történő belépéskor kerülnek meghatározásra. A már nem kellő, 

kidobásra ítélt adatokat tartalmazó dokumentumok kezelését szintén szabályozni kel l. 

A kukabúvárkodás elleni leghatékonyabb módszer a papírok teljes megsemmisítése. 

Fontos, hogy a szabályozás kiterjedjen az adathordozókra is ! Az egyes eszközöket, 

ha javíthatatlanul meghibásodnak, arra szakosodott céggel kell elvitetni – ezt  

egyébként nem csak céges előírás, de környezetvédelmi szabályozás is előírja.  

 

KONKLÚZIÓ 

 

A kibertér rendkívül komplex globális tartomány, amely az információs rendszerek, az 

azokat kiszolgáló inf rastruktúrák és a beágyazott támogató elemek révén életünk 

 
80 Deák: i. m. (2017). 
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csaknem minden szegmensére kiterjed. A kibertér aktorai, illetőleg az azt alkotó 

elemek közötti kapcsolat összetettsége tovább bonyolítja a képet ; azonban 

fenyegetettsége éppen bonyolult struktúrájából fakad. Ezek a fenyegetések 

jelentkezhetnek humán-, f izikai, logikai vagy rendszerszinten, maga a támadás pedig 

történhet f izikai, információs vagy tudati dimenzióban is. A lehetséges elkövetők köre 

a gondatlan alkalmazottól a felbérelt ipari kémeken át a terrorista csoportokig 

rendkívül széles lehet. A támadó használhatja a pszichológiai manipuláció 

eszköztárát, különböző technológiai megoldásokat, támaszkodhat digitális 

kártevőkre, vagy próbálkozhat jelszavak megszerzésével. Az elterjedt technológiai 

alapú biztonsági megoldások önmagukban vállalati szinten sem elegendőek a 

fenyegetések kivédésre. Az összetett támadási formák miatt a védelemnek is jól 

átgondoltnak és alaposan kiépítettnek kell lennie, hiszen kijelenthető, hogy a védelem 

mértéke és a támadás sikeressége, az elszenvedett kár szorosan összefügg.  

Ennek okán szükséges egy olyan átfogó kibervédelmi modell kidolgozása, amely a 

sebezhető kritikus területek teljes spektrumát lefedi, és amelyből kiindulva hatékony 

és jól lehatárolható védelmi szintek különböztethetők meg. A teljes képet szemlélve 

kijelenthető, hogy a vállalatok kiberfenyegetettsége magasabb, mint valaha. A 

támadások gyakorisága és az okozott kár mértéke a kibervédelembe fektetett 

összegek enyhe növekedése ellenére is emelkedő tendenciát mutat. Mivel a 

kibertámadások gazdasági hatásai a teljes vállalat i szférában mostanra a 

vállalkozások prosperitását fenyegető meghatározó tényezőként jelentkeznek, így 

érdemes lenne nagyobb hangsúlyt fektetni a védekezés és megelőzés módszereire,  

hiszen a támadók mindig egy lépéssel a védelem előtt járnak  
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Dr. Pongrácz Alex81 

Leviatán kizöldülése 
 

“Egy állam alkotmányát az teszi valóban 
szilárddá és maradandóvá, ha (…) a 

természeti viszonyok és a törvények 
minden ponton összhangban állnak, s 
az utóbbiak úgyszólván csak biztosítják, 

kísérik, kiigazítják az előbbieket.”82 

 

A szuverenitás a „felekezeti háborúkkal és gyilkos hatalmaskodásokkal”83 tarkított 

történelmi szituációból való kilábalás és politikai rendteremtési kísérlet 

eredménytermékeként jelent meg az államelmélet fogalomkészletében; a 

szuverenitáselmélet klasszikus kimunkálói, Jean Bodin (Hat könyv a köztársaságról ,  

1576) és Thomas Hobbes (Leviatán, 1651) ugyanis a „forradalmi zavargások 

közepette” alapzatot kerestek „egy nyugalmat és biztonságot nyújtó állam 

felépítéséhez”.84 A szuverenitás fogalmának tartalma időről időre jelentős 

változásokon, mondhatni, „ráncfelvarrásokon” esett át annak betudhatóan, hogy az 

állam fejlődésével kapcsolatban éppen milyen fejlemények kerültek előtérbe .85 A 

fejedelmi és uralkodói szuverenitás Bodin és Hobbes által exponált tanait előbb a 

népszuverenitás tana, majd az államszuverenitás tétele váltotta fel, s az állam elleni 

küzdelem részeként az egyéni szuverenitás liberális/anarchista pozícióiból is erős 

támadás érte.86 S míg az 1648-ban konstituált, a vesztfáliai rendezésen alapuló 

nemzetközi rend tiszteletben tartotta a szuverenitás kis barlangjainak létezését – 

leszögezve, hogy a szerződő felek mindenféle külső beavatkozástól mentesen 

választhatják meg a saját belpolitikai struktúrájukat és vallási orientációjukat 87 –, a 20. 

század második felére, az emberi jogok nemzetközi védelmének elismerésével a 

 
81 Egyetemi adjunktus, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar, 
Kormányzástani és Közpolitikai Tanszék. 
82 Rousseau, Jean-Jacques: Értekezések és filozófiai levelek. Ford.: Kis János. Magyar Helikon, Budapest, 

1978, 518. o. 
83 Schmitt, Carl: Ex captivitate salus. Egy német fogoly vallomásai 1945/47-ből. Ford.: Techet Péter. 
Attraktor, Máriabesnyő – Gödöllő, 2010, 44. o.  
84 Koselleck, Reinhart: Kritika és valóság. Tanulmány a polgári világ patogeneziséről. Ford.: Boros Gábor. 
Atlantisz, Budapest, 2016, 22., 33. o.  
85 Chronowski Nóra – Petrétei József: Szuverenitás. In : Jakab András et al.: Internetes jogtudományi 

enciklopédia. Elérhető: http://real.mtak.hu/115767/1/szuverenits.pdf (2020). (Letöltés: 2020. 12. 07.) 
86 Kelsen, Hans: A szuverenitás tüneménye. Ford.: Rimler János, Faluhelyi Ferenc. In : Takács Péter 
(szerk.): Államtan. Írások a XX. századi általános államtudomány köréből. Szent István Társulat, Budapest, 
2003, 604. o. 
87 Kissinger, Henry: Világrend. Ford.: Kállai Tibor, Pataki Éva. Antall József Tudásközpont, Budapest, 2015, 
34. o. 
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kényszerítő erő alkalmazása (humanitárius beavatkozás) is elfogadottá vált a jogsértő 

államokkal szemben. 

Úgy fest, hogy a 21. században az egyre fenyegetőbbé váló klíma- és ökológiai 

válság is szükségessé teszi/teheti az állami szuverenitás hagyományos felfogásának 

átértékelését, hiszen „a globális környezeti degradáció elleni nemzetközi küzdelem 

kihívást jelent az állami szuverenitás szempontjából”.88 A globális kihívásokkal 

szemben egyre inkább előtérbe kerülő nemzetközi környezetügyi lépések alapvetően 

formál(hat)ják az egyes államok környezetvédelmi tevékenységét, akár kollízióba, 

összeütközésbe is kerülve a természeti erőforrások felett gyakorolt állami 

szuverenitás alapelvével.  Az államok az 1970-es évektől egyre inkább nemzetközivé 

váló ökopolitikai fejlemények hatására ugyan nem kénytelenek szuverenitásvesztést  

elkönyvelni, de – ideális esetben – el kell fogadniuk a szuverenitás egyes összetevői 

(autonómia, irányítás, legitimáció) közötti átváltásokat (trade-off), és megbarátkozni a 

különböző „szuverenitási alkufolyamatokban” történő részvétel gondolatával. A 

szuverenitás tónusvesztésével szemben sokkal inkább arról van tehát szó, hogy a 

„szuverenitás normái”89 – megint csak ideális esetben – egyre inkább fogékonyabbá 

válnak a környezeti értékek iránt.90 A nemzetközi szervezetek egyre nagyobb 

szerepet játszanak az egyezmények kialakításában és ellenőrzésében, ami 

kétségkívül a szuverenitás egyes elemeinek (autonómia,  kontroll) bizonyos fokú 

csökkenését eredményezi.91  

Fontos ugyanakkor látnunk, hogy ekkor sem „abszurditásig emelt klímacélok” 

oktrojálásáról van szó, hanem arról, hogy az államok a már említett „szuverenitás i 

 
88 Simon Szabolcs: Globális kihívások – makro-regionális válaszok. A Duna-térség erőforrás-hatékony 
fejlesztése. Doktori értekezés. Győr, 2017, 28. o.  
Hozzá kell ugyanakkor tenni, hogy a jelen tanulmányban hivatkozott szerző kön kívül a klímaváltozás 
államelméleti és politikai filozófiai szempontjaival hazánkban – ismereteim szerint – csak kevés számú 
tudós vagy véleményformáló foglalkozott (a teljesség igénye nélkül: Antal Attila, Jávor Benedek, Lányi 
András, Scheiring Gábor), miközben a nemzetközi helyzet egyre fokozódik.  A klímaváltozásnak – megint 
csak a teljesség igénye nélkül – eszerint van már politikai teológiája (Northcott, Michael S.:  A Political 
Theology of Climate Change. William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, Michigan – 
Cambridge, 2013), konzervatív politikai filozófiája (Scruton, Roger: Zöld filozófia. Hogyan gondolkozzunk 
felelősen bolygónkról? Ford.: Szilágyi-Gál Mihály, Zsélyi Ferenc. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2018), 
szociálliberális interpretációja (Giddens, Anthony: The Politics of Climate Change. Polity Press, Cambridge 
– Malden, 2009), nacionalista keretbe ágyazása (Lieven, Anatol: Climate Change and the Nation State. 
The Case for Nationalism in a Warming World. Oxford University Press, Oxford – New York, 2020) vagy 
éppen a demokráciaelméletekkel összefüggő narratívája (Fiorino, Daniel J.: Can Democracy Handle 
Climate Change? Polity Press, Cambridge – Madford, 2018) is.   
89 Mitchell, Ronald B.: Forms of Discourse, Norms of Sovereignty: Interests, Science, and Morality in the 
Regulation of Whaling. In Litfin, Karen D. (ed.): The Greening of Sovereignty in World Politics . MIT Press, 
Cambridge, MA – London, 1998, 143. p.  
90 Litfin, Karen T.: Sovereignty in World Ecopolitics. In Mershon International Studies Review, Vol. 41., No. 
2. (1997), 169. p.; Simon: i. m. (2017), 28-29. o. 
91 Litfin: i. m. (1997), 182. p.  
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alkufolyamatok során” bizonyos – akár a környezetvédelmi mozgalmak által felvetett 

– korlátozásokat vesznek tudomásul annak érdekében, hogy cserébe bizonyos 

előnyökhöz is jussanak. A „harmadik világ” fejlődőnek nevezett államaiban például a 

nemzetközi környezetjog „az állam kapacitásának növekedését segítheti elő”, és „a 

gyenge államok a kollektív cselekvésen keresztül erősíthetik a szuverenitásukat” .92 

Olybá tűnik tehát, hogy egy globális konszenzus kialakítása nehéz, mégis 

elodázhatatlan feladat, amelyhez „nemcsak az országonként eltérő következmény ek 

megértése” szükséges, de a „fair play egy olyan nemzetközi gondolata is, amit a világ 

eddig nem ismert”.93  

Mindezzel együtt egy olyan koreográf ia bekövetkezése sem zárható ki, amely az 

ökológiai kérdésekben akár végzetesen is alááshatja az államok szuv erenitását ,  

jobban mondva szuverén jogukat a természeti erőforrások kizsákmányolására. Az 

1989-ben kelt Hágai Nyilatkozat a bilaterális megállapodások helyett egy globális 

léptékű egyezmény elfogadását célozta meg, s felvetette egy szankciók kiszabására 

akár a nemzetek közötti konszenzus nélkül is feljogosított nemzetközi környezeti 

intézet megalapításának szükségességét is. Lawrence Susskind szerint a 

környezetügyi diplomácia és általában véve a környezetpolitika deterritorializációs 

folyamata a kormányzás és a felügyelet új formáinak létrejöttét eredményezi.  

Kétségtelen, hogy a transznacionális környezeti problémák megoldására tett 

nemzetközi kísérletek átalakít(hat)ják a politika szuverenitásról alkotott képét, 94 még 

ha túlzásnak is tekinthető, hogy az NGO-k és más nem állami szereplők fokozódó 

jelentősége révén a globális ökopolitika terrénumában egy „új transznacionális 

politikai autoritás van kialakulóban”.95  

Ennél is tovább mennek azok az elméletek, amelyek azt vizsgálják, hogy 

lehetséges-e a természet ellen elkövetett bűnök nemzetközi közösség részéről 

történő elítélése. Robin Eckersley a természet széleskörű, hosszútávú és súlyos 

károkat okozó, szándékos pusztítása esetén akár a katonai intervenció lehetőségével 

is számol.96 Hozzá hasonlóan Tóth Lilla is újraértelmezné a be nem avatkozás elvét, 

 
92 Litfin: i. m. (1997), 188. p. 
93 Berners-Lee, Mike: Nincs B bolygó. Kézikönyv a sorsdöntő évekhez. Ford.: Tarcsay Tibor. Pallas Athéné 
Könyvkiadó Kft., Budapest, 2020, 238. o. 
94 Simon: i. m. (2017), 29. o.; Tóth Lilla: A környezeti védelem felelőssége. Környezetvédelem és 
szolidaritás az anarchikus nemzetközi rendszerben. In ELTE POL-IR Working Paper Series, 2020/8. szám, 
1. o. Elérhető: https://polir.elte.hu/dstore/document/3426/SP8_T%C3%B3th%20Lilla.pdf (Letöltés: 2020. 
12. 07.) 
95 Simon: i. m. (2017), 30. o. 
96 Eckersley, Robyn: Ecological Intervention: Prospects and Limit. In Ethics & International Affairs. Vol. 21., 
No. 3. (2007), pp. 293-316. 
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így már nemcsak az emberi jogok védelme érdekében legitimálná a szuverenitást  

alapjaiban sértő intervenció lehetőségét – ám Eckersley-jel ellentétben ő kizárja a 

katonai típusú beavatkozást. A környezeti védelem felelősségének elvén Tóth egy 

jelenleg embrionális formában létező normát ért, „mely szerint az államnak 

felelőssége megvédeni a területén található környezetet, a többi államnak pedig 

felelőssége vele szolidaritást vállalni. Ha az állam nem képes, vagy nem akarja 

megvédeni a természetet, a többi államnak kötelessége segíteni ebben.”97 Hipotézise 

szerint egy olyan új nemzetközi norma van tehát születőben, amely a környezeti 

védelem felelősségét hangsúlyozva az állami szuverenitást megkérdőjelező 

módszereket igyekszik legitimálni.98 Ez végső soron a „szuverenitás zöldülését” segíti 

elő, és új sztenderdeket állít fel az államokkal szemben, végső soron kikényszerítve,  

hogy az állam a környezetvédelmi tevékenysége során f igyelemmel legyen a 

nemzetközi közösség  érdekeire is.99 Tóth az amazonasi esőerdőben immáron 

visszatérően pusztító erdőtüzek kapcsán hosszan elemzi a 2019-es Bolsonaro-

Macron csörtét, amely ugyan nem feleltethető meg a „környezeti védelem 

felelőssége” névre keresztelt jelenségnek, ám sokat elárul napjaink politikájáról. A 

brazil fél ugyanis a vitában azt az álláspontot képviselte, hogy f rancia kollégája 

kétségbe vonja Brazília szuverenitását az Amazonas felett – ami azt bizonyítja, hogy 

„a szuverenitás hagyományos értelmezése és az abból eredő b izalmatlanság a 

kooperációval szemben” továbbra is a gyakorlati politika integráns részét képezi, s 

megakadályozza a globális együttműködés további elmélyítését. 100   

Akárhogy is alakul a jövőre nézve a „szuverenitás kizöldítésének” projektje, 

mindenképpen reményteli volna, ha felhagynánk a korlátlan fejlődésbe és gazdasági 

növekedésbe vetett hit, valamint a természet „legyőzésének” hajszolásával, hiszen 

„az ember mégis függő viszonyban marad, mert a természet mindennek ellenére, őt 

magát, teremtményét körülfonja. (…) A természet elleni harc reménytelen.” 101 

(Spengler, 1936, 39.) 

 
97 Tóth: i. m. (2020), 5. o.  
98 Tóth: i. m. (2020), 43. o. 
99 Tóth: i. m. (2020), 44-45. o. 
100 Tóth: i. m. (2020), 47. o. 
101 Spengler, Oswald: Ember és gép. Egy új életfilozófia vázlata. Ford.: Sz. Mátray Sándor. Danubia 
Könyvkiadó, Budapest, 1936, 39. o.  
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Dr. Tálas Kolos102 

A játékvezetők büntetőjogi védelméről 
 

“Sajnos szinte minden országban ezt 
tapasztalom. Ez egy világméretű 
probléma, amelyet meg kell 

vizsgálnunk, és amint lehetséges,  
intézkednünk kell.”103 

 

BEVEZETÉS  

 

A peres felek között felmerülő jogviták eldöntésének elengedhetetlen kellékei a bírák. 

Ők azok, akik biztosítják a törvényes kereteket, a pártatlanságot, megállapítják a 

tényállást, és kellő mérlegelést követően ítéletükkel eldöntik a jogvita sorsát. Míg a 

bírák az említett tevékenységeket a jog terrénumában látják el, addig a játékvezetők 

lényegében ugyanezt alkalmazzák a sport  területén: betartják és betartatják a 

szabályokat, mindkét fél számára azonos feltételeket biztosítanak, szabálytalanság  

észlelése esetén pedig legjobb tudásuk szerint döntenek. E két hivatás párhuzamba 

állításának indokoltságát tovább növeli, hogy a köznyelv legtöbbször a játékvezető 

kifejezés helyett a bíró terminus technicusát használja. Összefoglalva tehát  

mindkettejüknek a felek közötti pártatlan igazságszolgáltatás a feladatuk. Egyetlen 

lényegi kérdésben ugyanakkor hatalmas szakadék tátong kettejük között: a védelem 

kérdéskörében. Amíg a bírák hivatalos személyekként fokozottabb jogi védelmet 

élveznek, addig a játékvezetők semmilyen jogi protekcióban nem részesülnek. Kellő 

védelem nélkül pedig egyetlen döntéshozó pozícióban lévő személynél sem 

valósulhat meg kielégítően a függetlenség és pártatlanság követelménye. A 

játékvezetők folyamatos verbális és f izikai fenyegetésnek vannak kitéve. Ilyen 

körülmények között előfordul, hogy nem mindig képesek a helyes döntést meghozni, 

vagy ha a helyes döntést hozzák is meg, a bántalmazás sokszor akkor is 

elkerülhetetlen. E növekvő, több szempontból káros folyamatot a jogalkotónak kellene 

megoldania, mégpedig úgy, hogy jogszabályi szinten garantálja a játékvezetők 

védelmét. 

 
102 A Szerző jogász.  
103 Pierluigi Collina a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) Játékvezetői Bizottságának elnöke a 
játékvezetőket ért erőszakos cselekedetekről. Elérhető: 
http://www.skysports.com/football/news/11095/10810551/pierluigi-collina-warns-of-a-global-shortage-of-

referees-if-abuse-is-not-acted-upon. (Letöltés ideje: 2020. 12. 07.)   

http://www.skysports.com/football/news/11095/10810551/pierluigi-collina-warns-of-a-global-shortage-of-referees-if-abuse-is-not-acted-upon
http://www.skysports.com/football/news/11095/10810551/pierluigi-collina-warns-of-a-global-shortage-of-referees-if-abuse-is-not-acted-upon
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Napjainkban Damoklész súlyos kardja lóg minden játékvezető feje felett, az 

egyetlen kérdés pedig csupán annyi maradt, hogy az mikor csap le legközelebb.  

  

1. A SZABÁLYOZÁS FONTOSSÁGÁRÓL  

 

A modern sportot mára már teljes mértékben áthatja az anyagi érdekeltség. Az üzleti 

szellem előtérbe kerülése miatt háttérbe szorultak a korábban klasszikusnak számító  

morális és szociális értékek. Nemcsak a sport maga, hanem a sportban érintett  

személyek szerepe is megváltozott. A sportegyesületek gazdasági értékké, 104 a 

játékosok árucikké,105 adásvétel tárgyává,106 a játékvezetők pedig egyfajta szükséges 

rosszá váltak. Szükségessé, mert alapvető kellékei a mérkőzés lebonyolításának, 

rosszá, mert az elmaradó eredmény közvetlen bűnbakká manifesztálja őket. A 

játékvezetők mérkőzéseken hozott egyes ítéletei nyomán óriás i pénzösszegek 

cserélhetnek gazdát, így méltán mondhatjuk, hogy a meghozott döntéseik kihatással 

vannak a sportszereplők üzleti életére is. A professzionális sportban így éppen az 

anyagi érdekek miatt is megszaporodtak a sportszereplők felőli heves reklamációk, 

nyilatkozatok. Ilyen szempontból e folyamaton a telekommunikáció fejlődése még 

tovább rontott, hiszen lehetőség nyílt a játékvezetők ítéleteit górcső alá venni, 

amelyeken aztán a világ nézőközönsége is heteken át „csámcsoghatott”. Így kerültek 

a játékvezetők fokozatosan előtérbe, s váltak a sportágak persona non gratájává. 

Az a mértékű támadás, ami őket érte az elmúlt években, egyáltalán nem volt 

egyensúlyban a nekik garantált védelemmel. Feltehetjük a kérdést, hogy ha olyan 

nagy a probléma e téren, hogyhogy csak alig emlékezünk egy-egy esetre is? A 

sportszerető átlagpolgárnak nyilvánvalóan erősen el kell gondolko dnia azon, hogy 

mikor találkozott bármiféle abúzussal is a játékvezetőkkel szemben. Azoknak, akik a 

helyszínen tekintenek meg mérkőzéseket, az általános nézőtéri hangulatból kiindulva 

nagyobb rálátásuk lehet a játékvezetőkkel szembeni hozzáálláshoz. Akik viszont csak 

a televízióból tájékozódnak, azok  számára nehezebb lehet ezt elképzelni, hiszen az 

egyes közvetítő csatornák is direkt úgy helyezik ki a zajmikrofonokat, hogy a lehető 

 
104 Roman Abramovich orosz üzletember 2003-ban az akkori árfolyammal számolva 140 millió fontért 
vásárolta meg a londoni Chelsea F.C. labdarúgó csapatot. Elérhető: 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/3036838.stm. (Letöltés: 2017.08.11.) 
105 2017-ben a katari érdekeltségű francia fővárosi Paris Saint-Germain F.C. labdarúgó klub rekordot jelentő 
222 millió euróért vásárolta meg a brazil Neymar játékjogát a spanyol F.C. Barcelona csapatától. Elérhető: 
http://guinnessworldrecords.com/news/2017/8/confirmed-neymar-becomes-most-expensive-footballer-in-
transfer-history-484811 (Letöltés: 2017.08.11.) 
106 Tóth Nikolett Ágnes: A sportjog, mint sajátos szakjog. PhD-értekezés. Miskolc, 2014.  

http://news.bbc.co.uk/2/hi/3036838.stm
http://guinnessworldrecords.com/news/2017/8/confirmed-neymar-becomes-most-expensive-footballer-in-transfer-history-484811
http://guinnessworldrecords.com/news/2017/8/confirmed-neymar-becomes-most-expensive-footballer-in-transfer-history-484811
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legkevesebb obszcén kifejezés hallatszódjék az élő adás közben. Nem beszélve arról 

az eljárásról, hogy a műsorközlők az esetleges rendbontó tevékenységet direkt nem 

közvetítik a nézőközönségnek. Egy-két eset azért így is felsejlhet a közelmúltból: Profi 

sportolóként a jégkorongban Wideman, a kosárlabdában Rodman, a labdarúgásban 

Cristiano Ronaldo, Arda Turan, Luisao, Di Canio , Jahic és Panikvar, a taekwondoban 

Angel Matos, a teniszben Nalbandian lépett fel támadólag a játékvezető ellen. A 

szurkolók részéről is emlékezhetünk erőszakos cselekményekre, megemlíthetjük i tt a 

Dánia‒Svédország labdarúgó-Európa-bajnoki selejtezőt, a Sturm Graz‒AEK Larnaca  

Európa-liga selejtezőt, a horvát első osztályú Hajduk Split -Rijeka, az ukrán első 

osztályú Metalist Charkiv‒Chernomorets, a portugál első osztályú S.L. Benf ica‒Fc 

Porto, a török élvonalbeli Trabzonspor‒Fenerbahce labdarúgó bajnoki mérkőzéseket,  

a Falco KC-Szova Szombathely‒Atomerőmű SE első osztályú kosárlabda bajnoki 

elődöntőt, a Szolnoki VSC‒Pécsi VSK első osztályú vízilabda bajnoki mérkőzést vagy 

éppen a Veszprém‒Vardar Szkopje kézilabda Bajnokok Ligája mérkőzést. A 

legnagyobb százalékban természetesen nem a műsorközlők tevékenysége miatt nem 

találkozunk gyakran ilyen eseményekkel. Az igazi okot a visszatartó erőben kell 

keresnünk. Míg a professzionális ligákban a szereplők tartanak a sportszövetségek 

szankcióitól, addig az amatőr ligákban ezeknek nincsen akkora visszatartó ereje. A 

képlet egyszerű: a professzionális ligákban szereplőknek komoly anyagi és karrier-

béli hátrányt okozhat egy ilyen rendelkezés. Ebből következik, hogy minél magasabb 

osztályú mérkőzésen működnek közre a játékvezetők, annál nagyobb biztonságban 

érezhetik magukat. 

Mindenképpen szót kell ejtenünk a labdarúgás professzionális szereplőinek 

felelősségéről is. Amennyiben egy ilyen személy (játékos, edző, egyéb 

sportszakember) támadólag lép fel a játékvezetővel szemben, ez az amatőr 

bajnokságokban kétszeresen csapódik le. Ha a televízióban azt látják az emberek, 

hogy a játékvezetőhöz hozzá lehet érni, őt meg lehet lökni, vele szemben lehet  

vehemensen reklamálni, akkor az amatőr bajnokság szereplői feljogosítva fogják 

érezni magukat arra, hogy tettlegesen is bántalmazzák a játékvezetőt. Ezzel 

kapcsolatban szeretnék egy történetet ismertetni: 2018-ban Böde Dániel magyar 

válogatott labdarúgó egy élvonalbeli bajnoki mérkőzés után nem értett egyet a 

játékvezető ítéletével, és azt nyilatkozta, hogy ilyen hiba után megyei meccsen csak 

rendőri kísérettel tud hazamenni a játékvezető. Puhl Sándor, a Magyar Labdarúgó -

szövetség Játékvezetői Bizottságának tagja az eset után nagyon jól rátapintott a 
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nyilatkozat felelőtlenségére: „Azt gondolom, hogy ilyet mondani felelőtlenség, pláne 

egy olyan kiváló játékostól, aki ismeri a megyei bajnokságok légkörét. Mert ma tényleg 

olyan világot élünk, hogy megye II-ben megverik a bírót. Ilyen állapotok vannak. (…) 

Ma ha nem tetszik egy ítélet, akkor odacsapnak, és egy ilyen nyilatkozat után van, aki 

másnap kimegy egy megyei meccsre, és feljogosítva érzi magát ahhoz, hogy dühét a 

játékvezetőn vezesse le.”107 Puhl összegzése sajnos teljesen mértékben helytálló. A 

labdarúgás „hivatásos” szereplőinek viselkedése rendkívüli  módon kihathat az amatőr 

ligákban szereplők habitusára is.  

Még hatványozottabban igaz ez abban az Egyesült Államokban, ahol a sport a 

társadalom, a közösség integráns részévé nőtte ki magát. Troy Cross tanulmányában 

ugyanerre a jelenségre hívta fel a f igyelmet. A gyermekek a televízió előtt ülve 

választanak maguknak példaképeket, hősöket. Hasonlítani akarnak rájuk, mindig őket 

akarják utánozni mindenben. Így, ha egy gyermek sportolót választ hőséül, s az a 

sportoló támadólag lép fel a játékvezető ellen, az a gyermekek 

személyiségfejlődésére is negatív hatással lesz. Éppen ezért, ha a sportoló ilyen 

jellegű cselekményt követ el, nyilvánosan kell súlyosan megbüntetni érte, hogy a 

cselekmény és a folyamat ne váljon szociálisan elfogadottá. 108 

Sajnálatos módon egyértelműen tapasztalható a játékvezetőket ért tettlegesség 

esetén a társadalmi rosszallás hiánya, éppen ezért tartanánk fontosnak egyfajta 

„érzékenyítő” kampányok megszervezését a hazai sportági szakszövetségek 

részéről. Külföldön erre főleg angol (The F.A. Respect Campaign) és amerikai 

(Professional Soccer Referees Association – Respect Campaign) területen került sor. 

2013-ban bár nem csak a játékvezetők védelme érdekében, de hazánkban is hosszú 

időn keresztül folyt egy ilyen irányú kampány a Magyar Labdarúgó-szövetség 

részéről. Ezen ‒ a „Gyűlölet nem pálya!” elnevezésű ‒ kampánnyal, a lelátón 

tapasztalható gyűlölködő, rasszista és megbotránkoztató megnyilvánulások 

visszaszorítását és a sportszerű és szenvedélyes szurkolást kívánták elérni.  

E kérdéskörnél – ha csak pár mondattal is – de mindenképpen érdemes kitérni a 

portsmouth-i egyetem sporttudományi tanszékének kutatócsoportjára,109 valamint 

annak munkásságára. A csoport célja, hogy aktív párbeszédet biztosítson a különféle 

 
107 Elérhető: http://www.csakfoci.hu/magyar-foci/nb-i/az-nb-i-minden-nagy-biroi-hibajara-reagaltak-puhlek-
nyiltan-beszeltek-a-klubok-es-edzok-kritikairol. (Letöltés: 2019.03.06.) 
108 Cross, Troy: Special Report: Assaults on Sports Officials. In Marquette Sports Law Review, Vol. 8., No. 
2. (1998), pp. 439-440. 
109 University of Portsmouth, Department of Sport and Exercise Science, Referee and Match Official 
Research Network. 

http://www.csakfoci.hu/magyar-foci/nb-i/az-nb-i-minden-nagy-biroi-hibajara-reagaltak-puhlek-nyiltan-beszeltek-a-klubok-es-edzok-kritikairol
http://www.csakfoci.hu/magyar-foci/nb-i/az-nb-i-minden-nagy-biroi-hibajara-reagaltak-puhlek-nyiltan-beszeltek-a-klubok-es-edzok-kritikairol
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sportok játékvezetőiről, azok munkakörnyezetéről, munkavégzési nehézségeiről és a 

társadalom irántuk nyilvánított viselkedéséről. Ennek érdekében a tudomány, a 

politikai döntéshozás és természetesen a mindennapi élet szereplőire akarnak hatást 

gyakorolni tanulmányaik elkészítésével.110 Kutatásaik elsősorban szociológiai és 

pszichológiai jellegűek. 2018-ban például felmérést készítettek a holland és a f rancia 

játékvezetők tapasztalatairól. A holland országos amatőr (Amateur national) 

mérkőzéseken működő játékvezetők 18,7 százaléka, míg a f rancia regionális 

bajnokságokban (Regional league) működők 20 százaléka tapasztalt karrierje során 

f izikai abúzust.111 A portsmouth-i egyetemen kívül a svéd Karlstad egyetem is 

vizsgálódott a témában, bár ők a kvantitatív kutatási módszer helyett a kvalitatív 

módszer felől közelítettek.112 Összességében elmondható, hogy a játékvezetőkkel 

foglalkozó szociális-pszichológiai témakörben született művek felettébb széles  

irodalma megtalálható. Olybá tűnik, hogy a játékvezetőket ért atrocitások témája a 

pszichológia számára már évekkel ezelőtt felkeltette az érdeklődést, remélhetőleg  

hamarosan a jogtudomány is követi ezt a példát.  

Magyarország Kormánya 2011-ben öt ún. „látványsportágat” jelölt meg a társasági-

adókedvezményben jogosultak között.113 Az öt kiemelt közé tartozik a jégkorong, a 

kézilabda, a kosárlabda, a labdarúgás és a vízilabda, majd 2017-től hatodikként, a 

röplabda sportága is a kedvezményezettek körébe került.114 E csapatsportok közül 

mind a hazai, mind a nemzetközi viszonylatban a labdarúgás a legnépszerűbb 

sportág, így a legtöbb adat ebből a sportágból áll rendelkezésre, továbbá személyes 

véleményem szerint a futballbírók vannak legjobban kiszolgáltatva tettlegesség 

szempontjából.  

 

2. A JÁTÉKVEZETŐKET ÉRT KÜLFÖLDI ABÚZUSOK   

„Sok játékvezetőt ismertem pályafutásom során. Mindegyikükben volt valami titkolt 

mélabú, amelyet a nehéz pályakezdés okozott: például a rendfenntartók védelme 

nélkül maradt pályák, feldühödött apák felheccelt f iai a lelátókon, megszállott 

 
110 Elérhető: http://www2.port.ac.uk/department-of-sport-and-exercise-science/research/referee-and-
match-official-research-network/. (Letöltés: 2019.10.03.) 
111 Webb, Thomas: The Working Practices and Operational Environments of Referees from a Transnational 
Comparative Perspective. In UEFA Research Report, University of Portsmouth, 2018, pp. 14-16.  
112 Friman‒Claes, Margareta – Norlander, Nyberg‒Torsten: Threats and Aggression Directed at Soccer 
Referees: An Empirical Phenomenological Psychological Study. In The Qualitative Report, Vol. 9. No. 4. 
(2004), pp. 652-672. 
113 2011. évi LXXXII. törvény a sport támogatásával összefüggő egyes törvények módosításáról. 
114 2017. évi LXXIII. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 
módosításáról. 

http://www2.port.ac.uk/department-of-sport-and-exercise-science/research/referee-and-match-official-research-network/
http://www2.port.ac.uk/department-of-sport-and-exercise-science/research/referee-and-match-official-research-network/
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klubvezetők, durva és szemtelen játékosok hangoskodása. Sokuk arcán lehetett  

ökölcsapások, üvegek, kövek okozta sebek forradásait látni. Abszurd jelenetek 

adódtak: a mérkőzés után órákon át kellett az öltözőben várakozniuk; gépkocs ik 

csomagtartójában menekültek, mint a kémf ilmekben, és gyakran gondoltak arra, hogy 

befejezik. Mi értelme annak, hogy az ember néhány líráért kockáztassa az életét , és 

még hírnévre se tegyen szert, hogy a nevét gyakran hibásan lássa viszont a helyi 

újságok sportrovatában?”115 A fenti idézetet az egyik leghíresebb, már visszavonult 

olasz labdarúgó játékvezető , Pierluigi Collina könyvének bevezetőjében olvashatjuk. 

Collina egy olasz sportíró Darwin Pastorin könyvéből116 kölcsönözte ezeket a sorokat, 

mert a legalkalmasabbnak tartotta őket arra, hogy történetét a játékvezetők világáról 

elkezdje.117 Nem ő az egyetlen ugyanakkor, akinek könyvében szó esik a 

játékvezetőket ért támadásokról. A korábbi angol labdarúgó játékvezető, Graham 

Poll, könyvének utolsó fejezetében tíz kérdést válaszol meg, amelyek közül kettő is 

foglalkozik a játékvezetőket ért abúzusokkal.118 Mindkét most említett játékvezető a 

kétezres évek elején fejezte be pályafutását, ám ne gondoljuk, hogy a játékvezetők 

bántalmazása napjaink problémája. Egy 1965-ben kiadott kötet az akkori 

legelismertebb labdarúgó játékvezetők memoárjait gyűjtötte össze,  számos 

mosolygásra okot adó elbeszélés mellett akad a téma szempontjából releváns 

történet is: Lafuente guatemalai játékvezetőre tőrrel,119 Yanes venezuelai 

játékvezetőre ököllel támadtak,120 Formado brazíliai játékvezető pedig csak úgy tudta 

elkerülni a tettlegességet, hogy az őt megtámadó szurkolók közül a pályára vitt 

revolverével megsebesített valakit.121  

A világhálón számtalan olyan esetet találhatunk, amikor bántalmazás áldozatául 

estek a játékvezetők. E történetek közül jelen tanulmányban csak azokat emelem ki, 

amelyek valamely oknál fogva nagyobb horderővel bírnak.  

2010-ben az első osztályban működő összes és néhány másodosztályban működő 

skót játékvezető is sztrájkba lépett az őket és családjukat ért zaklatások miatt. 122 

2018-ban Skóciában aztán újra felerősödtek a játékvezetőket féltő hangok, ugyanis 

az élvonalbeli Livingston‒Rangers mérkőzésen a játékvezető asszisztenst egy 

 
115 Collina, Pierluigi: Az én pályám. Park Könyvkiadó, Budapest, 2004, 7-8. o. 
116 Pastorin, Darwin: Lettera a mio figlio sul calcio, Mondadori, 2002. 
117 Collina: i.m. (2004), 9.o. 
118 Poll, Graham: Seeing Red, London, HarperSport, 2007, 349. p. 
119 Somos István: Síppal a világ körül. Egyetemi Nyomda, Budapest, 1965, 43.o. 
120 Uo. 113.o. 
121 Uo. 123.o. 
122 Elérhető: http://www.nemzetisport.hu/minden_mas_foci/megbenithatja-a-skot-elvonalat-a-jatekvezetok-
sztrajkja-2053781. (Letöltés: 2019.03.05.) 

http://www.nemzetisport.hu/minden_mas_foci/megbenithatja-a-skot-elvonalat-a-jatekvezetok-sztrajkja-2053781
http://www.nemzetisport.hu/minden_mas_foci/megbenithatja-a-skot-elvonalat-a-jatekvezetok-sztrajkja-2053781
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szurkoló fejbe dobta egy érmével. Az asszisztens az eset során sérülést szenvedett, 

a szurkoló ellen eljárás indult.123 

2016-ban az argentin Claudio Elichiri játékvezetőt az egyik mérkőzése során érte 

támadás, melynek következtében súlyos sérülést szenvedett. Az argentin 

játékvezetők egyik testülete (SADRA - El Sindicato de Árbitros Deportivos de la 

República Argentina) sztrájkot hirdetett. A testület elnöke a történésekről így 

vélekedett: „Senki ne higgye, hogy ez egy kivételes dolog. Ez sajnos általános 

gyakorlattá vált.”124 

2017-ben a mexikói játékvezetők hirdettek sztrájkot, mivel kevese llték az eltiltás 

mértékét annál a két játékosnál, akik támadólag léptek fel a játékvezetővel szemben 

az élvonalbeli Veracruz‒Puebla mérkőzésen. Az egyik játékos tíz, a másik játékos 

nyolc mérkőzésre szóló eltiltását kapott először, a szövetség aztán a sztrájk hatására  

mindkét játékos eltiltását egy-egy évre emelte.125 Ugyanebben az évben vesztette 

életét egy amatőr bajnokságban működő mexikói játékvezető , Jose Valdemar 

Hernandez Capetillo, akinek halálát egy kiállított játékos támadása okozta. 126 Egy 

évvel korábban ugyanerre a sorsa jutott Victor Trejo mexikói játékvezető is, akinek 

halálát ugyancsak egy, a kiállítással egyet nem értő játékos ütése okozta.127 

2017-ben egy amatőr mérkőzésen az angol Ryan Hampson játékvezető lett 

bántalmazás áldozata. A f iatal játékvezető az eset miatt az egyik közösségi oldalon 

sztrájkra hívta fel kollégáit, amihez rövidesen mintegy kétezer játékvezető 

csatlakozott.128 Az ügyet ezután országos médiaf igyelem övezte. A játékvezetők 

testkamerák viselését javasolták, az Angol Labdarúgó Szövetség (The F.A.) pedig 

egy kampányt folytatott a játékvezetők helyzetének javítása érdekében (F.A. Respect 

Campaign). Az eset kapcsán egy érdekes kutatást is végeztek: eszerint a labdarúgó 

játékvezetők 94%-a szembesült verbális abúzussal, és minden ötödik játékvezetőt 

f izikailag is bántalmaztak pályafutásuk során.129 2019-ben az Angol Labdarúgó 

 
123 Elérhető: https://www.shropshirestar.com/news/uk-news/2018/10/04/man-charged-after-assistant-
referee-hit-by-coin/. (Letöltés: 2019.03.06.) 
124 Elérhető: http://www.csakfoci.hu/nemzetkozi-foci/vilag-foci/sztrajkolnak-a-jatekvezetok-elmaradhat-a-
rangado-is. (Letöltés: 2019.03.05.) 
125 Elérhető: http://www.nemzetisport.hu/minden_mas_foci/mexiko-egyeves-eltiltasokkal-ert-veget-a-
birosztrajk-2557599. (Letöltés: 2019.03.06.) 
126 Elérhető: https://www.dailymail.co.uk/news/article-5224801/Mexican-referee-dies-attacked-player.html. 
(Letöltés: 2019.03.06.) 
127 Elérhető: https://www.marca.com/en/football/international-
football/2016/11/12/582714b4ca4741ef738b4597.html . (Letöltés: 2019.03.06.) 
128 Elérhető: https://www.theguardian.com/football/2017/mar/05/referees-on-strike-grassroots-
postponements. (Letöltés: 2019.03.06.) 
129 Elérhető: https://www.telegraph.co.uk/football/2017/01/17/referee-strike-threat-triggers-fa-action-
abuse-grassroots-match/. (Letöltés: 2019.03.06.) 

https://www.shropshirestar.com/news/uk-news/2018/10/04/man-charged-after-assistant-referee-hit-by-coin/
https://www.shropshirestar.com/news/uk-news/2018/10/04/man-charged-after-assistant-referee-hit-by-coin/
http://www.csakfoci.hu/nemzetkozi-foci/vilag-foci/sztrajkolnak-a-jatekvezetok-elmaradhat-a-rangado-is
http://www.csakfoci.hu/nemzetkozi-foci/vilag-foci/sztrajkolnak-a-jatekvezetok-elmaradhat-a-rangado-is
http://www.nemzetisport.hu/minden_mas_foci/mexiko-egyeves-eltiltasokkal-ert-veget-a-birosztrajk-2557599
http://www.nemzetisport.hu/minden_mas_foci/mexiko-egyeves-eltiltasokkal-ert-veget-a-birosztrajk-2557599
https://www.dailymail.co.uk/news/article-5224801/Mexican-referee-dies-attacked-player.html
https://www.marca.com/en/football/international-football/2016/11/12/582714b4ca4741ef738b4597.html
https://www.marca.com/en/football/international-football/2016/11/12/582714b4ca4741ef738b4597.html
https://www.theguardian.com/football/2017/mar/05/referees-on-strike-grassroots-postponements
https://www.theguardian.com/football/2017/mar/05/referees-on-strike-grassroots-postponements
https://www.telegraph.co.uk/football/2017/01/17/referee-strike-threat-triggers-fa-action-abuse-grassroots-match/
https://www.telegraph.co.uk/football/2017/01/17/referee-strike-threat-triggers-fa-action-abuse-grassroots-match/
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Szövetség előterjesztett egy indítványt a kormánynak, hogy minden sportágban 

működő játékvezető kapja meg a közfeladatot ellátó személlyé minősítést. 130 

2018-ban a görög Tanasszisz Cilosz játékvezetőt érte játékvezetői működése miatt 

támadás, amikor egyik reggel civil munkahelyére indult. Mivel ez az eset már nem az 

első volt az elmúlt időszakban Görögországban, a görög játékvezetők testülete 

határozatlan időre sztrájkot hirdetett.131  

2019-ben az albán élvonalbeli FK Kamza‒KF Laci mérkőzésen a hazai csapat 

néhány elöljárója és szurkolója tettlegesen bántalmazta a mérkőzés játékvezetőjét 

Eldorjan Hamitit. Az albán szövetség az eset miatt kizárta az élvonalból az FK Kamza 

csapatát és a harmadosztályba sorolta vissza. A klubnak továbbá egymillió albán lek 

összegű büntetést is be kellett f izetnie, három tisztviselőjét pedig három évre tiltották 

el minden labdarúgással kapcsolatos tevékenységtől.132 

 

3. JÁTÉKVEZETŐKET ÉRT HAZAI ABÚZUSOK   

„Teremtsünk rendet a sportpályákon!”133 ‒ szól az 1964-es Nógrád újság egyik 

cikkének címe. A tudósítás szerint több megyei mérkőzésen is bántalmazás áldozata 

lett a játékvezető, ezekből idézem az egyik faluban (Rimócon) történteket: „Miután a 

sportkör vezetői a falu határáig kísérték a két játékvezetőt, néhány elvadult szurkoló 

a falutól egy kilométerre megtámadta a hazafelé távozókat és karóval, kővel és puszta 

kézzel ütlegelték. Gy. Antal játékvezető húsz, Gy. Gyula partjelző pedig nyolc napon 

túl gyógyuló sérüléseket szenvedett.”134 Ahogy az idézet és a korábbi fejezetben 

olvasható sorok is mutatják, a játékvezetőket ért támadások a korábbi időkre is 

visszanyúlnak. Az egyik leghíresebb eset 1928-ban történt: Steiner Béla labdarúgó 

játékvezetőt egy mérkőzés után hazafelé menet megtámadták, majd a Rákos -

patakba dobták. Steiner így emlékezett vissza az esetre: „A pályát Nánássy Bélával 

hagytam el, és a Rákospatak mentén a villamosmegállóhoz tartottam. A pályától circa 

100-150 méternyi távolságra az úttest túlsó oldaláról átjött többedmagával Cserven 

István, a TSE volt intézője és jelenleg állítólag játékosa és a következőket kiáltotta 

felém: »Most leszámolunk, most elintézhetjük!« Ezzel teljes erejéből arcul ütött. 

 
130 Elérhető: https://www.telegraph.co.uk/football/2019/06/18/exclusive-fa-wants-threat-prison-sentences-
referee-assaults/ (Letöltés: 2019.09.25.) 
131 Elérhető: http://www.sportfaktor.hu/2018/12/21/gorogorszag-egy-tamadas-miatt-sztrajkolnak-a-
jatekvezetok/45657/ (Letöltés: 2019.03.05.) 
132 Elérhető: http://www.nemzetisport.hu/minden_mas_foci/vilagfutball-biroveres-miatt-a-harmadosztalyba-
soroltak-egy-alban-klubot-2687755 (Letöltés: 2019.03.11.) 
133 Nógrád, XX. évfolyam 75.szám,1964. május 10.  
134 Uo. 
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https://www.telegraph.co.uk/football/2019/06/18/exclusive-fa-wants-threat-prison-sentences-referee-assaults/
http://www.sportfaktor.hu/2018/12/21/gorogorszag-egy-tamadas-miatt-sztrajkolnak-a-jatekvezetok/45657/
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Botomat, amelyet védekezésül felemeltem, kicsavarta a kezemből, majd, társával 

együtt azzal ütöttek tovább és rugdostak, és végül a partról ledobtak. Társa Szabó 

Gyula volt, a TSE játékosa. Amidőn a zsebemből elővett sípomba fújtam, hogy ezzel 

segítségre tegyek szert, a támadók futva elmenekültek. Én onnan Nánássy 

kíséretében a pálya bíróöltözőjébe mentem, ahol sérült kezemet és térdemet 

bekötözték. A pályáról a főkapitányságra mentem, és ott a megnevezett támadóim 

ellen testi sértés miatt feljelentést tettem.”135 Erre az esetre aztán az elkövetkezendő 

évek alatt még sokszor újra-újra visszaemlékeztek a futballélet szereplői. 1937-ben 

például egy sportújság munkatársai egy játékvezetővel készítettek interjút, ahol a 

majd tíz évvel korábbi történések újra előkerültek. Az interjút Klein Árpád 

játékvezetővel készítették, ebből az egyik rész így szól: „Emlékszünk, hogy ön egy ik 

régebbi játékvezetése alkalmával revolvert rántott néhány vérmes szurkolóra. Hord 

még revolvert? ‒ Nem, ‒ pirul el ‒ de azért higyjék (sic!) el, kérem, nagyon nehéz a 

mi dolgunk. Ha egy játékosnak rossz napja van, kikerül a csapatból. Ha egy 

játékvezetőnek rossz napja van, bekerül a Rákospatakba...”.136 Sokatmondó lehet 

Fábián Mihály korábbi FIFA labdarúgó játékvezető gondolata is, aki egy 2015 -ös 

interjú során így nyilatkozott: „Két játékvezető létezik, akinek volt balhéja, és akinek 

lesz!”137  

A 2011-es év drasztikus volt138 a játékvezetők bántalmazása szempontjából, mivel 

a Magyar Labdarúgó-szövetség Elnöksége határozatot adott ki a játékvezetők 

védelme érdekében. A szóban forgó 296/2011. (10.04) számú határozat így szól: „Az 

MLSZ Elnöksége a játékvezetők elleni agresszív viselkedés és a sport huliganizmus 

megfékezésére az alábbi határozatot hozta: A jövőben bármilyen osztályú 

mérkőzésen, amennyiben tettleges támadás szenvedő alanya a játékvezető, akkor 

az MLSZ és területi igazgatósága – a törvényi feltételek fennállása esetén - 

haladéktalanul büntető feljelentést tesz, és fegyelmi eljárást kezdeményez az 

elkövető ellen.”139 A határozat szövegéből kiolvasható, hogy az MLSZ jelen határozat 

 
135 Sporthírlap, XIX. évfolyam, 126. szám, 1928. október 25. 
136 Sporthírlap, XXVIII. évfolyam, 58. szám, 1937. július 24. 
137 Digi Sport, Reggeli Start, 2015.10.04. https://www.youtube.com/watch?v=tLHm8iemjvo (Letöltés: 
2018.08.02.) 
138 Konkrét statisztika nem áll rendelkezésemre ebből az évből. Kószás Béla az MLSZ Győr-Moson-Sopron 
megyei Fegyelmi Bizottságának akkori elnöke ugyanakkor így nyilatkozott erről a szezonról: „Rengeteg a 
meggondolatlan szurkoló és játékos. A tavaszi szezonban a megyei pályákon t izenöt alkalommal 
bántalmazta játékos a játékvezetőt: ez rendkívül magas szám. (…) Tavasszal öt olyan meccs is volt, amikor 
szurkoló rohant a pályára.” Elérhető: https://www.kisalfold.hu/sport/helyi-sport/a-torveny-erejevel-rendet-
tennenek-a-megyei-bajnoksagokban-is-2420053/. (Letöltés: 2019.03.13.) 
139 A Magyar Labdarúgó-szövetség 296/2011. (10.04) számú Elnökségi határozata 

https://www.youtube.com/watch?v=tLHm8iemjvo
https://www.kisalfold.hu/sport/helyi-sport/a-torveny-erejevel-rendet-tennenek-a-megyei-bajnoksagokban-is-2420053/
https://www.kisalfold.hu/sport/helyi-sport/a-torveny-erejevel-rendet-tennenek-a-megyei-bajnoksagokban-is-2420053/
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kiadása előtt a játékvezetők egyéni habitusára bízta a tettlegességek utáni 

feljelentést, ettől kezdve viszont ‒ a törvényi feltételek fennállása esetén ‒ „hivatalból” 

maga kezdeményezi az eljárás megindítását. Ezzel kapcsolatban egy kutatást 

végeztem. Hat évre visszamenőleg gyűjtöttem össze adatokat arra vonatkozóan, 

hogy számszerűsítve mennyi bántalmazás érte a hazai játékvezetőket , és mennyi 

feljelentés született. A bántalmazásnál az egyes területi igazgatóságok fegyelmi 

határozatait dolgoztam fel. A feljelentések számának meghatározása az egyes 

területi igazgatóságokon működő Igazgatóknak, továbbá a Fegyelmi Bizottságok 

elnökeinek szóbeli beszámolója alapján történt.  

Az első táblázat a játékvezetőket ért bántalmazások számát mutatja be. Kutatásom 

során a rendelkezésemre álló fegyelmi határozatokat, hivatalos értesítőket és 

körleveleket néztem át. Ezek vizsgálata rendkívül időigényes volt, hiszen hat 

szezonra visszamenőleg a tizenkilenc megye és Budapest területi igazgatósága által 

kiadott fegyelmi határozatainak száma több százra tehető. A táblázatban közölt 

statisztikát a Magyar Labdarúgó-szövetség Fegyelmi Szabályzatának 21.§ (3) 

bekezdés a) és b) pontja, valamint 22.§ (3) bekezdés a) és b) pontja alapján állítottam 

össze.140 Míg az előbbi esetben a játékvezetőket ért bántalmazást a játékosok, úgy 

utóbbi esetben a sportszakemberek követték el. Így szólnak a rendelkezések:  

„21.§ (3) Ha a labdarúgó a játékvezetőt leköpi, tettlegesen bántalmazza, vagy erre 

kísérletet tesz, fegyelmi vétséget követ el, ezért a büntetése:  

a) ha sérülést nem okozott, eltiltás minden labdarúgással kapcsolatos tevékenységtől 

három hónaptól legfeljebb három évig  

b) ha sérülést okozott eltiltás minden labdarúgással kapcsolatos tevékenységtől 

három évtől végleges időtartamra.”141 

„22.§ (3) Annak a sportszakembernek a büntetése, aki a játékvezetőt leköpi, 

tettlegesen bántalmazza, vagy erre kísérletet tesz, f egyelmi vétséget követ el, ezért a 

büntetése:  

a) Ha sérülést nem okozott: eltiltás minden labdarúgással kapcsolatos tevékenységtől 

hat hónaptól végleges időtartamra  

b) Ha sérülést okozott: eltiltás minden labdarúgással kapcsolatos tevékenységtől, öt 

évtől végleges időtartamra.”142 

 
140 A 2015/16-os szezonig a Fegyelmi Szabályzat 82.§ (3) bekezdés a) és b) pontjai továbbá a 83.§ (3) 
bekezdés a) és b) pontjai tartalmazták ugyanezt a rendelkezést. 
141 Magyar Labdarúgó-szövetség Fegyelmi Szabályzata 21.§ (3) bekezdés a) és b) pont.  
142 Uo. 22.§. (3) a) és b) pont. 
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Négy megyéből egyáltalán nem áll rendelkezésre ilyen adat: Jász-Nagykun-Szolnok 

megyében és Bács-Kiskun megyében a hivatalos értesítők nem tartalmazták a 

sportszakemberek és játékosok eltiltásának alapjául szolgáló konkrét Fegyelmi 

Szabályzat szerinti paragrafus helyeket. Tolna megyében az európai uniós általános 

adatvédelmi rendeletre (GDPR) hivatkozva nem kutathattam az egyes fegyelmi 

határozatokat. Békés megyéből és Komárom-Esztergom megyéből egyelőre még 

nem érkeztek meg az adatok. Sok esetben a 2013/2014., a 2014/2015. és a 

2015/2016-os szezonban sem áll rendelkezésemre adat. Ennek többnyire az az oka, 

hogy az érintett időszakban az MLSZ informatikai rendszert váltott, így ezekben az 

esetekben az általam vizsgált dokumentumok nem, vagy csak az egyes területi 

igazgatóságok alkalmazottjaira megnövekedett többletterhet róva lehettek volna újra 

előállíthatóak. Az ilyen és ehhez hasonló eseteket a „Nincs Adat” (NA) megjelöléssel 

illettem. 

 

A labdarúgó játékvezetők leköpése, bántalmazása és annak kísérlete 

  2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

1. Bács-

Kiskun 

NA NA NA NA NA NA 

2. Baranya NA NA NA NA 10 6 

3. Békés NA NA NA NA NA NA 
4. Borsod-

Abaúj-
Zemplén 

23 20 7 7 6 4 

5. Budapest 24 16  15 8 15 9 

6. Csongrád NA NA NA NA 11 2 

7. Fejér 20 15 9 4 10 4 

8. Győr-
Moson-

Sopron 

NA NA NA NA 28 11 

9. Hajdú-
Bihar 

NA NA NA 3 3 6 

10. Heves NA NA NA NA 1 10 

11. Jász-
Nagykun-

Szolnok 

NA NA NA NA NA NA 

12. Komárom-
Esztergom 

NA NA NA NA NA NA 

13. Nógrád 20 24 21 19 9 18 

14. Pest NA 37 29 19 27 29 

15. Somogy NA NA NA 8 7 3 
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16. Szabolcs-
Szatmár-
Bereg 

NA NA NA 13 23 14 

17. Tolna NA NA NA NA NA NA 

18. Vas NA NA NA 35 NA NA 

19. Veszprém NA NA NA NA NA 11 

20. Zala 31 20 15 16 13 7  

1. táblázat 

Látható, hogy a szabályzat a leköpést, a tettleges bántalmazást (testi sértést) és 

annak kísérletét hivatott büntetni. A kapott adatokat e három lehetőségre (köpés, 

tettlegesség és kísérlet) még tovább bontva elemezni nem lehet, mivel a fegyelmi 

bizottságok az eltiltások okához az esetek legnagyobb részében csak az eltiltás okául 

szolgáló paragrafust jelölik meg, azt tovább nem részletezik. Egy további 

rendszerezési lehetőséggel ugyanakkor még éltem. A Fegyelmi Szabályzat 21.§ (3) 

bekezdés b) pontját és 22.§ (3) bekezdés b) pontját megvizsgálva, arra kapnánk 

választ, hogy hány olyan alkalom volt, amikor játékos vagy sportszakember támadása 

folytán valamilyen sérülést szenvedett a játékvezető. Ezekben az esetekben kivétel 

nélkül tettlegesség áldozata lett a játékvezető, hiszen sérülést sem köpéssel, sem 

kísérlettel nem lehet előidézni. Ezek az ügyek a nagyobb horderejű tettlegességet 

(akár súlyos testi sértés bűncselekmény elkövetését) is feltételezik.  

 

A labdarúgó játékvezetők sérülést szenvedtek a bántalmazás során 

  2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

1. Bács-
Kiskun 

NA NA NA NA NA NA 

2. Baranya NA NA NA NA 1 0 

3. Békés NA NA NA NA NA NA 

4. Borsod-

Abaúj-
Zemplén 

2 3 1 0 1 1 

5. Budapest 2 0 2 1 1 0 

6. Csongrád NA NA NA NA 1 0 

7. Fejér 0 0 1 0 0 0 

8. Győr-
Moson-

Sopron 

NA NA NA NA 1 1 

9. Hajdú-
Bihar 

NA NA NA 1 0 0 

10. Heves NA NA NA NA 0 0 

11. Jász-
Nagykun-

Szolnok 

NA NA NA NA NA NA 
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12. Komárom-

Esztergom 

NA NA NA NA NA NA 

13. Nógrád NA NA NA NA NA 0 

14. Pest NA 2 0 0 2 1 

15. Somogy NA NA NA 0 0 0 

16. Szabolcs-
Szatmár-
Bereg 

NA NA NA NA NA 3 

17. Tolna NA NA NA NA NA NA 

18. Vas NA NA NA NA NA NA 

19. Veszprém NA NA NA NA 1 0 

20. Zala NA NA NA NA 0 0 

2. táblázat 

 

Végül azt vizsgáltam, hogy az egyes területi igazgatóságok mennyire tesznek 

eleget a már korábban idézett 296/2011. (10.04.) MLSZ Elnökségi határozatnak,  

miszerint, ha egy játékvezetőt tettlegesség ér, akkor ‒ a törvényi feltételek fennállása 

esetén ‒ feljelentést kell tenniük. Az adatokat az egyes területi igazgatók és az egyes 

fegyelmi bizottságok elnökeinek beszámolója alapján készítettem. 143 

 

Feljelentések száma az MLSZ Területi Igazgatóságai által 

  2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

1. Bács-

Kiskun 

0 0 0 0 0 0 

2. Baranya NA NA NA NA NA NA 

3. Békés NA NA NA NA NA NA 

4. Borsod-

Abaúj-

Zemplén 

0 0 0 0 0 0 

5. Budapest NA NA NA NA NA NA 

6. Csongrád NA NA NA NA NA NA 

7. Fejér 2 0 0 2 1 0 

8. Győr-

Moson-

Sopron 

0 0 0 0 0 1 

 
143 I. számú melléklet: A területi igazgatók és a fegyelmi bizottságok elnökeinek beszámolója a 
feljelentésekről. (Anonimizálva.) 
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9. Hajdú-

Bihar 

0 0 0 0 0 0 

10. Heves NA NA NA NA NA 2 

11. Jász-

Nagykun-

Szolnok 

1 0 0 0 0 0 

12. Komárom-

Esztergom 

NA NA NA NA NA NA 

13. Nógrád 0 5 1 1 9 3 

14. Pest NA NA NA NA 3 4 

15. Somogy 0 1 0 0 0 0 

16. Szabolcs-

Szatmár-

Bereg 

NA NA NA 0 0 0 

17. Tolna 0 0 0 0 0 0 

18. Vas NA NA NA NA NA NA 

19. Veszprém 0 0 0 0 0 0 

20. Zala 1 1 1 0 2 0 

3. táblázat 

 

Az eredmények ellentmondásos képet mutatnak. Vannak olyan területi 

igazgatóságok, amelyek a szabályok mentén járnak el. Néhány területi igazgatóság 

például együttműködési megállapodást is kötött a rendőrséggel: az esetleges 

tettlegességet az igazgatóság jelzi az illetékességgel rendelkező rendőrségnek, és 

kéri az ügy kivizsgálását.   

Számos területi igazgatóság ugyanakkor, a játékvezetőt ért tettlegesség ‒ és a 

törvényi tényállás megvalósulása ‒ esetén nem tesz hivatalból feljelentést. Ennek 

számos oka van. Az első és egyben legelterjedtebb ok, hogy f igyelmen kívül hagyják 

az idézett elnökségi határozatot, és teljes mértékben a játékvezető egyéni habitusára 

bízzák a feljelentés megtételét. A második és szerencsére kevésbé előforduló ok, 

hogy az egyes területi igazgatóságok egyáltalán nem is ismerik az idézett elnökségi 

határozatot. 

Egy állítást teljes bizonyossággal kijelenthetek: a statisztika nem pontos. Nem 

pontos, mert a labdarúgó játékvezetőket ért atrocitások száma ennél jóval nagyobb 
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országos szinten. Egyrészt azért, mert a kutatás csak az MLSZ Fegyelmi 

Bizottságainak határozataiból tudott meríteni, azok pedig csak a játékosok és a 

sportszakemberek általi agressziót rögzítik, a szurkolókét nem. A szurkolók által 

elkövetett tettlegesség pedig legalább olyan nagy problémát jelent a megyei 

osztályokban, mint a játékosok felőli bántalmazás. Másrészt azért, mert a 

játékvezetők mivel csak saját magukra vannak utalva, a mérkőzés során keletkezett  

megannyi konf liktus elkerülése végett néhányszor nem azt az ítéletet hozzák meg, 

amit az adott játékos vagy sportszakember a cselekedetéért megérdemelne. Így 

előfordul, hogy a játékvezetők nem jól reagálják le az adott szituációt, s félelemből ‒ 

vagy inkább túlélési ösztönből ‒ nem a szabálykönyv alapján hozzák meg ítéletüket. 

Példa: Egy megyei harmadosztályú mérkőzésen a hazai játékos megpofozza a 

játékvezetőt a rendes játékidő vége előtt két perccel. A játékvezetőnek ebben az 

esetben ki kellene állítania a játékost, ám mivel az egész mérkőzés felfokozott  

hangulatú volt, a hazai szurkolók és játékosok pedig végig indulatosak és támadó 

fellépésűek voltak vele szemben, így úgy gondolja, hogy inkább csak sárga lappal 

figyelmezteti a játékost, és megpróbálja a hátralévő két percet a lehető legkevesebb 

feltűnéssel átvészelni. A játékvezető terve sikerül, lefújja a mérkőzést, majd rendben 

beér az öltözőbe. A mérkőzés hivatalos jegyzőkönyvébe az esetről semmilyen további 

említést nem tesz, hiszen, ha tenne, a Fegyelmi és Játékvezetői Bizottság számon  

kérné rajta a piros lap hiányát. Így csupán csak a sárga lap tényét írja bele 

sportszerűtlen magatartás címén. 

A példából látható, hogy a mérkőzés hivatalos jegyzőkönyvei nem minden esetben 

tükrözik a teljes valóságot: a játékvezető nem írja bele a konkrét tényállást a 

jegyzőkönyvbe, a fegyelmi bizottság így nem az eredeti tényállást, hanem a 

játékvezető által előadott verziót bírálja el. Ebben az esetben a fenti példa ‒ bár 

beletartozik ‒ nem került volna be az általam készített statisztikába, hiszen a 

játékvezetővel szemben elkövetett sportszerűtlenség a Fegyelmi Szabályzat szerint  

a 21.§ (1) bekezdése szerint minősül és nem a releváns 21.§ (3) bekezdés szerint. 

Tovább ronthatja a számadatok pontosságát az egyes Fegyelmi Bizottságok eltérő 

habitusa, vérmérséklete. Előfordulhat ugyanis, hogy az egyik megyében lévő 

bizottság ugyanazt a tényállást máshogy értelmezi, s így más szankciót alkalmaz. 

Különösen igaz lehet ez a 21.§ (2) bekezdés szerinti „játékvezető személyére sértő 
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jellegű mozdulat tevése” a „játékvezetővel szembeni fenyegető fellépés” és a 21.§ (3) 

bekezdés szerinti „tettleges bántalmazás kísérlete” tényállások elhatárolása. 144 

Összességében a kutatásról elmondható, hogy ‒ bár nem szolgál teljesen pontos 

adatokkal ‒ kiinduló alapnak jó. Képet ad a játékvezetőket ért bántalmazások 

számáról és az igazgatóságok feljelentési gyakorlatairól. További pozitív elem, hogy 

a mérési adatok csak növekvő irányba mozdulhatnának el, ami még tovább erősítené 

a tanulmány által megfogalmazott hipotézis helytállóságát.  

 

4. A MAGYAR BÍRÓSÁGOK GYAKORLATA AZ ÍTÉLKEZÉS TÜKRÉBEN 

Az alábbiakban azt vizsgálom, hogy az egyes játékvezetőket ért tettlegességek 

folytán, milyen jogi minősítés alapján folyt az eljárás az elkövetőkkel szemben és 

milyen ítéletek születtek. 

1. „A Miskolci Járási Ügyészség gyorsított eljárás keretében – a gyanúsítotti 

kihallgatásától számított két hét elteltével – nyilvános rendezvényen elkövetett 

garázdaság bűntette miatt állított bíróság elé egy 30 éves kisgyőri férfit. A bíróság elé 

állításról készült ügyészi feljegyzés szerint, 2019. május 4-én 17:00 órai kezdettel 

rendezték meg Kisgyőrben, a Borsod -Abaúj-Zemplén Megyei II. osztályú férf i felnőtt 

nagypályás labdarúgó-bajnokság 26. fordulójában a Kisgyőr–Ónod labdarúgó-

mérkőzést. A mérkőzés 70. percében a játékvezető az Ónod csapata javára 

büntetőrúgást ítélt meg, mert meglátása szerint a vádlott – aki a kisgyőri csapat egyik 

labdarúgója – szabálytalanságot követett el. A vádlott előbb felháborodásának hangot 

adva vitatta a döntés jogosságát, majd odarohant a játékvezetőhöz és lendületből, 

felugorva előbb könyökkel tarkón, majd ököllel szájon ütötte. A bántalmazás 

következtében a férf i nyolc napon belül gyógyuló sérülést szenvedett, azonban 

könnyű testi sértés vétsége miatt magánindítványt nem terjesztett elő a vádlot tal 

szemben. A Miskolci Járásbíróság az ügyészi indítvánnyal egyezően a büntetlen 

előéletű férf it pénzbüntetésre ítélte. Az ítélet jogerős.”145 

2. 2017. április 2-án a Bokodi ELE‒Környe SE Komárom-Esztergom Megyei II.  

osztályú bajnoki mérkőzés 44. percében a vádlott sárga lapos, a vádlott testvére piros 

lapos f igyelmeztetést kapott a játékvezetőtől. Ekkor a vádlott indulatosan, szitkozódva 

a játékvezető sértett felé kezdett futni, majd a jobb lábával megrúgta a sértett bal 

combját, illetve jobb ököllel egy alkalommal megütötte a sértett arcának jobb oldalát. 

 
144 MLSZ Fegyelmi Szabályzat 21.§. 
145 Elérhető: http://ugyeszseg.hu/konyokkel-es-okollel-vett-elegtetelt-a-jatekvezeton-a-megitelt-
buntetorugas-miatt/. (Letöltés: 2019.06.19.) 

http://ugyeszseg.hu/konyokkel-es-okollel-vett-elegtetelt-a-jatekvezeton-a-megitelt-buntetorugas-miatt/
http://ugyeszseg.hu/konyokkel-es-okollel-vett-elegtetelt-a-jatekvezeton-a-megitelt-buntetorugas-miatt/
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A vádlott rúgása következtében a sértett bal combja elülső felszínének 12 cm 

hosszúságú horzsolását, illetve jobb szeme alatti terület bevérzését szenvedte el. A 

játékvezető jobb szeme alatt bevérzés nyolc napon belül gyógyuló sérülés, azonban 

a behatás helye, ereje és módja miatt ‒ a szemsérülés és orrcsonttörés 

keletkezésének reális lehetősége miatt ‒ a bántalmazás alkalmas nyolc napon túl 

gyógyuló sérülés okozására. A vádlottnak ez a kihívóan közösségel lenes, erőszakos 

magtartása alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkoztatást vagy riadalmat 

keltsen, emiatt a Tatabányai Járásbíróság 2018. június 15-én őt, nyilvános 

rendezvényen elkövetett garázdaság bűntettében és súlyos testi sértés bűntette 

kísérletében egy év nyolc hónap szabadságvesztésre és 100.000 forint 

pénzbüntetésre ítélte.146 

3. 2018 márciusában Szombathelyen, a kb. 30 néző előtt megrendezésre került 

Újperint Se–Cák SE megyei III. osztályú labdarúgó-mérkőzés 90. percében az egyik 

22 éves játékos kötekedni kezdett a II. számú játékvezető asszisztenssel, az általa 

használt trágár kifejezésekért a játékvezető piros lappal kiállította. Ekkor a vádlott egy 

alkalommal tenyérrel arcon ütötte a játékvezetőt, aki sérülést nem szenvedett, majd 

cipőjét célzottan a játékvezető felé dobta, azonban nem találta el. Az ügyet a 

Szombathelyi Járásbíróság 2018. szeptember 19. napjára előkészítő ülésre tűzte,  

ahol a vádlott bűnösségét teljes körűen beismerte, és lemondott a tárgyaláshoz való 

jogáról. A Szombathelyi Járásbíróság így az előkészítő ülésen garázdaság bűntette 

miatt jogerősen 100.000 forint pénzbüntetésre ítélte a labdarúgót, aki kihívóan 

közösségellenes, erőszakos magatartást tanúsított a játékvezetővel szemben. 147 

4. A vádirat szerint 2016-ban, egy Dél-Somogyban megrendezett megye III.  

osztályú labdarúgó-mérkőzésen a vádlott által lőtt gólt nem adta meg a játékvezető, 

ezért a vádlott vitatkozni kezdett a bíróval és hangosan szidalmazta. Miután 

lecserélték a vádlottat, ő meccs közben átsétált a pályán, ezért a játékvezető a 

mérkőzést félbeszakította. Ezt követően a vádlott ordítozásba kezdett, ami 

következtében a kiállítás sorsára jutott. A vádlott ezen felháborodott, ezért vállal 

nekiment az egyik rendezőnek és dulakodott az egyik szurkolóval. A játékvezetőt csak 

azért nem tudta megverni, mert a rendezők feltartóztatták.148 Az ügyet első fokon 

tárgyaló Barcsi Járásbíróság nem találta kihívóan közösségellenesnek a vádlott 

 
146 Tatabányai Járásbíróság 5.B.60./2018/9. számú ítélet 
147 Elérhető: https://112press.hu/hirek/reszletek/garazdasag_focista_jogeros_itelet/ (Letöltés: 2019.07.07.) 
148 Elérhető: https://www.sonline.hu/kek-hirek/helyi-kek-hirek/eliteltek-a-garazda-labdarugot-1241897/ 
(Letöltés: 2019.07.07.)  

https://112press.hu/hirek/reszletek/garazdasag_focista_jogeros_itelet/
https://www.sonline.hu/kek-hirek/helyi-kek-hirek/eliteltek-a-garazda-labdarugot-1241897/


 

 

 
64 

viselkedését, ezért felmentette.149 Az ügyészség fellebbezett, és indítványában azt 

hangsúlyozta, hogy a jogalkotó és az MLSZ utóbbi években hozott szigorító 

intézkedései abba az irányba mutatnak, hogy ez a magatartás nem a futballpályára 

való, annak elejét kell venni minden lehetséges eszközzel.150 A főügyészség 

indítványával egyezően a Kaposvári Törvényszék az elsőfokú bíróság ítéletét  

megváltoztatta, és nyilvános rendezvényen elkövetett garázdaság bűntettében 

bűnösnek kimondott vádlottal szemben 150.000 forint pénzbüntetést szabott ki. 151 Az 

ügy a Pécsi Ítélőtábla, mint harmadfokú bíróság előtt folytatódott. Az Ítélőtábla a 

Kaposvári Törvényszék ítéletével értett egyet, így végzésével helybenhagyta a 

másodfokú ítéletet: „Az állandóan követett bírói gyakorlat szerint az „erőszak” és az 

„erőszakos magatartás” nem azonos fogalmak. Garázdaság megvalósításához az 

erőszakos magatartás tanúsítása is elégséges, ha a bűncselekmény 

megállapításának egyéb feltételei is fennállnak (BH2008. 291. számú eseti döntés). 

A garázdaság törvényi tényállásában szereplő erőszakos magatartás aktív, támadó 

jellegű cselekvés. A fogalom szélesebb körű, mint az erőszak, mert a személy vagy 

dolog elleni erő közvetlen alkalmazásán túlmenően magában foglalja az erő 

alkalmazására irányuló kísérletet vagy a testi épség ellen irányuló olyan közvetlen 

fenyegetést is, amikor a sértett személy meghátrálással, meneküléssel tudja csak 

kivonni magát vagy a dolgot az erőszak alól. Így ennek minősül a biztonsági őr vállal 

történő meglökése, valamint a játékvezető táskával fenyegetése is. A fentiek szerint 

a vádlott erőszakos magatartása minden kétséget kizáróan megállapítható volt. Nem 

értett egyet a harmadfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletének 12. oldal harmadik  

bekezdésében kifejtett azon érvekkel, hogy a vádlott magatartásának k ihívó 

közösségellenessége nem állapítható meg. A Büntető Törvénykönyv közel tíz évvel 

ezelőtti módosítását éppen az indokolta, hogy a nyilvános rendezvényen 

megvalósított garázda magatartás tanúsítóját súlyosabban rendelje büntetni a 

törvényhozó. Ez azonban éppen ellentétben áll az elsőfokú bíróság ítéletében 

kifejtettekkel, mely szerint a futballmérkőzés olyan közösségi rendezvény, ahol a 

vádlott által is tanúsított magatartás kihívóan közösségellenes volta nem állapítható 

meg. A magatartás kihívó közösségellenessége abban áll, hogy az elkövető a 

társadalmi együttélés szabályaival nyíltan szembehelyezkedik, olyan provokatív, 

 
149 Barcsi Járásbíróság 1.B.98/2017/22/III. számú ítélete 
150 Elérhető: https://www.sonline.hu/kek-hirek/helyi-kek-hirek/eliteltek-a-garazda-labdarugot-1241897/ 
(Letöltés: 2019.07.07.)  
151 Kaposvári Törvényszék 1.Bf.260/2018/4/I. számú ítélete 

https://www.sonline.hu/kek-hirek/helyi-kek-hirek/eliteltek-a-garazda-labdarugot-1241897/
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kötekedő, másokkal szemben kihívó magatartást tanúsít, amelyre a társadalom tagjai 

félelemmel vagy megbotránkozással reagálnak. Az elkövető ezáltal a közösségi 

együttélés szabályainak leplezetlen, gátlástalan, nyílt semmibevételét fejezi ki, tehát  

öntörvényű, jogsértő viselkedést tanúsít, mellyel a köznyugalmat sérti. Az elsőfokú 

ítéletben tükröződő állásponttal szemben az ítélőtábla a másodfokú bíróság 

álláspontjával értett egyet, mely szerint a vádlott magatartásának kihívó 

közösségellenessége a lecserélése után tanúsított, a közösségi együttélési 

szabályokkal való nyílt és sorozatos szembeszegülésben ragadható meg; ilyennek 

volt tekinthető tehát a vádlott fentebb már hivatkozott, erőszakos magatartása, mellyel 

nem csupán a futballmérkőzéseken általánosan elfogadott viselkedési szabályokat 

vette semmibe, hanem a Magyar Labdarúgó Szövetség mérkőzések lebonyolítására 

és biztosítására vonatkozó szabályait is.”152 

Látható, hogy a bíróságok könnyű és  súlyos testi sértés valamint garázdaság ‒ és 

annak minősített esetéért, nyilvános rendezvényen elkövetett garázdaság ‒ 

bűncselekményéért ítélték el az elkövetőket. Ezen kívül előfordult az intézkedések 

köréből próbára bocsátás,153 a büntetések közül pedig a sportrendezvények 

látogatásától való eltiltás.154 

 

5. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS – A KÜLFÖLDI BÜNTETŐJOGI SZABÁLYOZÁS PÉLDÁI 

Külföldön jelenleg egyedül az Amerikai Egyesült Államokban élveznek jogszabályi 

szinten védelmet a játékvezetők, itt is államonként eltérő mértékben. Mindenképpen 

meg kell említeni a NASO (National Association of  Sports Of f icials) tevékenységét: 

ez egy non-prof it érdekképviseleti szervezet, amely évről évre rendkívül komoly 

munkát végez a játékvezetők helyzetének javításáért. Széles tevékenységi körükből 

kiemelném a NASO Sports Of f icials Security Program (S.O.S.) lehetőségét, amely 

egyfajta biztosítás megkötését ajánlja fel a játékvezetők részére. Ezen belül is a 

program hangsúlyos részét képezi az Assault Protection Program, amely 15.500 

dollárig terjedő összegig fedezi a játékvezetőket ért tettlegességek következtében 

felmerülő orvosi és jogi költségeket, továbbá ezzel összefüggésben a mérkőzések 

 
152 Pécsi Ítélőtábla Bhar.III.60/2018/4. számú végzése 
153 A Zalaegerszegi Járásbíróság 2014-ben a Becsvölgye-Baktüttös Megyei III. osztályú mérkőzésen 
bocsátotta próbára azt a játékost, aki mellbe és vállon ütötte a játékvezetőt. Elérhető: 
https://www.zaol.hu/hirek/megtamadta-a-kapus-a-birot-1682838/ (Letöltés: 2019.11.02.) 
154 Az MVM Veszprém-Vardar Szkopje kézilabda Bajnokok ligája találkozón a játékvezetőt meglökő 
szurkolót három évre tiltotta el a bíróság a Magyar Kézilabda Szövetség által rendezett mérkőzések 
látogatásától. 

https://www.zaol.hu/hirek/megtamadta-a-kapus-a-birot-1682838/
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kihagyásából keletkező f izetéskiesést.155 A NASO ugyanakkor egy másik, a jelen 

fejezet szempontjából relevánsabb tevékenységet is folytat: támogatja és elősegíti a 

játékvezetőket érintő jogalkotási folyamatokat.156 Röviden mindenképpen szükséges 

bemutatni az Amerikai Egyesült Államok jogrendszerének azokat a sajátosságait, 

amelyek szükségesek a játékvezetőket érintő jogszabályok megértéséhez.  

Az Egyesült Államok büntetőjogrendszere kétszintű: egy szövetségi (federal) és 

egy állami (state) szintből áll. Szövetségi szinten csak jelentősebb, az egész országot 

veszélyeztető (például kábítószer, terrorizmus) ügyekben alkotnak büntetőtörvényt. 

Ezeket a jogszabályokat az ún. United States Code nevű jogforrás 157 tartalmazza.158 

Az állami szinten külön büntetőjog-kodifikáció folyik, minden államnak van saját 

büntető törvénykönyve (penal code). Ebből következik, hogy az egyes államok 

büntetőtörvényei eltérőek lehetnek, azok más -más cselekményt minősíthetnek 

bűncselekménynek. Ennek mederben tartására 1962-ben kiadták az ún. Model Penal 

Code nevű dokumentumot, melynek célja, hogy az egyes államok felé a büntetőjog 

területén minimumsztenderdeket határozzanak meg, ezzel is elősegítve az állami 

büntetőtörvények jogegységesítését.159 A játékvezetők védelme érdekében hozott 

jogszabályokat az egyes állami szintű törvénykönyvekben találhatjuk meg. Az öt ven 

amerikai államból jelenleg tizenkilenc kriminalizálta a játékvezetők elleni 

tettlegességet. Oklahoma volt az első állam160, amelyik ehhez az eszközhöz 

folyamodott. E megoldást továbbá jelenleg a következő államok tették meg: Alabama, 

Arkansas, California, Delaware, Florida, Georgia, Illinois, Kentucky, Louisiana,  

Montana, Nevada, New Jersey, New Mexico, North Carolina, Pennsylvania, South 

Carolina, Texas és West Virginia. A hírek szerint Missouri161 és New York162 államban 

is folyamatban vannak ilyen törekvések.  

Jellemzően a legtöbb büntető  törvénykönyv súlyosság szerint csoportokba, 

osztályokba rendezte a bűncselekményeket. Ekkor előfordulhat ABC szerinti (Class 

 
155 Elérhető: https://www.naso.org/what-we-do/protection/. (Letöltés: 2019.03.12.) 
156 Wong, Glenn M.: Essentials of Sports Law. Santa Barbara, ABC-CLIO, 2010, 146. p. 
157 Olyan egységes törvénykönyv, amely az Amerikai Egyesült Államok törvényeit és kodifikált szövetségi 
jogszabályait tartalmazza. Lásd Omándi Kristóf: A honvédelem és a jog egyes kérdései a populáris kultúra 
szemszögéből, 7.o. Elérhető: http://oji.u-szeged.hu/web2/images/stories/ormandi_honvedelem.pdf 
(Letöltés: 2019.10.25.) 
158 Lásd: United States Code, Title 18, Part I, Crimes. 
159 Frank Máté: Az önvezetés büntetőjogi korlátai az angolszász joggyakorlat tükrében. In : Diskurzus, 8. 
évf., 2. szám (2018), 14.o. 
160 Epstein, Adam: Sports Law.  Cengage Learning, 2012, 172. p. 
161 Elérhető: https://www.fatherly.com/news/missouri-mulls-law-protecting-youth-sports-referees-lunatic-
parents/. (Letöltés: 2019.11.01.) 
162 Elérhető: https://www.nysenate.gov/newsroom/press-releases/patrick-m-gallivan/senator-gallivan-
introduces-legislation-protect-sports. (Letöltés: 2019.11.05.) 

https://www.naso.org/what-we-do/protection/
http://oji.u-szeged.hu/web2/images/stories/ormandi_honvedelem.pdf
https://www.fatherly.com/news/missouri-mulls-law-protecting-youth-sports-referees-lunatic-parents/
https://www.fatherly.com/news/missouri-mulls-law-protecting-youth-sports-referees-lunatic-parents/
https://www.nysenate.gov/newsroom/press-releases/patrick-m-gallivan/senator-gallivan-introduces-legislation-protect-sports
https://www.nysenate.gov/newsroom/press-releases/patrick-m-gallivan/senator-gallivan-introduces-legislation-protect-sports
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A, B, C stb.) vagy szám szerinti (Class 1, 2, 3, stb.) osztályozású bűncselekmény. 

Minden állam az adott osztályozáshoz külön büntetési tételt rendelhet. A másik eset, 

ha az állam nem osztályokba sorolja a bűncselekményeket, hanem ‒ mint ahogyan 

hazánkban is ‒ minden bűncselekményhez külön büntetési tételt rendel. A 

bűncselekményt itt is bűntettre (felony) és vétségre (misdemeanor) oszthatjuk fel. Az 

osztályozás alapú megoldásnál mind a bűntetthez, mind a vétséghez külön büntetési 

tételeket állapítanak meg, és erre jöhetnek még rá az esetleges súlyosító 

körülményekből és minősített esetekből fakadó további büntetések. A „Class A” és 

„Class 1” osztályba sorolt bűncselekmények számítanak a legsúlyosabbaknak, így 

ezekhez rendelték hozzá a legmagasabb büntetési tételeket.  

 

6. DE LEGE FERENDA JAVASLATOK 

 

Mielőtt részletesen áttekintenénk a szabályozás lehetőségeit, mindenképpen meg kell 

határozni a szabályozás alá eső, védelemben részesíteni kívánt személyek körét. 

Lényegében az összes sportági szakszövetségnél működő játékvezető ide sorolható , 

aki  

• az érintett szakszövetségnél eredményes játékvezetői vizsgát tett,  

• szakszövetség versenyrendszerében nyilvántartott hivatalos vagy 

felkészülési mérkőzésen dirigál (azaz a szakszövetség által lett az adott 

mérkőzésre küldve), 

• és az érintett szakszövetséggel kötött munka- és/vagy megbízási szerződés 

alapján látja el feladatát. 

 

A folyamatosan felmerülő társadalmi-gazdasági viszonyok változásai újabb és 

újabb kihívások, reformok elé állítják a büntetőjogot. Abban az esetben, ha már más 

eszköz nem áll rendelkezésre, a büntetőjog reagál a megoldást igénylő 

problémákra.163 Ez a büntetőjog ultima ratio jellegéből adódik, hiszen eszerint a 

jogalkotó csak azoknak a veszélyes magatartásformáknak egy bizonyos körét 

nyilvánítja bűncselekménynek, amelyek a társadalom védelme érdekében indokoltak 

és célszerűek. Rendkívül fontos ugyanakkor, hogy büntetőjogi intervencióra csak és 

kizárólag akkor kerüljön sor, ha az valódi védelmi objektumot, megfelelő jogi tárgyat 

 
163 Belovics Ervin – Nagy Ferenc – Tóth Mihály: Büntetőjog I. HVG-ORAC, Budapest, 2017, 77. o. 
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oltalmaz. Ellenkező esetben e jogág parttalanná, az alkalmazni kívánt szankció pedig 

kontraproduktívvá válhat, ami hosszú távon a büntetőjog kiüresedését, 

tekintélyvesztését eredményezheti.164 Ezért is fontos, hogy lépésről lépésre 

megvizsgáljuk azokat a szempontokat, amelyek indokolhatják a játékvezetők 

fokozottabb védelmének kriminalizációs körbe vonását.  

Elsőként mindenképpen megemlíteném, hogy az egyes sportági szakszövetségek 

sportfegyelmi eljárásai, azaz az egyes fegyelmi bizottságok esetleges eltiltásai már 

nem hatékonyak, nem jelentenek akkora visszatartó erőt. Hatványozottan igaz ez az 

alsóbb osztályú amatőr bajnokságokra nézve. Erre példaként lehetne említeni a már 

korábban bemutatott, az MLSZ által kiadott 296/2011. (10.04) számú határozatot: „Az 

MLSZ Elnöksége a játékvezetők elleni agresszív viselkedés és a sport huliganizmus 

megfékezésére az alábbi határozatot hozta: A jövőben bármilyen osztályú 

mérkőzésen, amennyiben tettleges támadás szenvedő alanya a játékvezető, akkor 

az MLSZ és területi igazgatósága – a törvényi feltételek fennállása esetén - 

haladéktalanul büntető feljelentést tesz, és fegyelmi eljárást kezdeményez az 

elkövető ellen.”165 Látható, hogy már 2011-ben a visszatartó erő hiányával küzdött az 

MLSZ, és ezt a problémát a feljelentések számának növelésével próbálta orvosolni. 

A határozat ugyanakkor nem érte el teljes mértékben a célját. Ez egyrészt azért  

alakult így, mert az MLSZ egyes területi igazgatóságai nem tettek minden lehetséges 

esetben feljelentést, így továbbra is a játékvezető egyéni döntésére bízták annak 

megtételét. Ezt a folyamatot azonban több szempontból sem tartom szerencsésnek, 

ugyanis elképzelhető az az állapot, hogy egyik héten az atrocitást elszenvedő 

játékvezető megteszi a feljelentést, a következő héten pedig egyfajta „bűnbakként” 

ugyanazzal a csapattal és annak szurkolóival kell farkasszemet néznie. Ez esetben 

teljesen ki vannak szolgáltatva a játékvezetők, s érthető is, hogy sokan többször is 

átgondolják tegyenek-e feljelentést. Ezen felül felmerül még az illetékf izetés és az 

összes tárgyaláson való jelenlét kötelezettsége is,166 amely még nagyobb 

többletterhet ró a játékvezetőkre, s így az egyéni habitusuktól is  függ, hogy élnek-e a 

feljelentés lehetőségével. Ebből következik, hogy nincsen egységes kimenetele az 

ügyeknek sem, hiszen elképzelhető, hogy két ugyanolyan eset kapcsán az egyik 

esetben születik büntetőjogi felelősségre vonás, míg a másik esetben az eljárás 

 
164Elérhető: 
http://arsboni.blog.hu/2015/06/21/_nem_szabad_tul_sokat_varni_a_buntetojogtol_interju_filo_mihallyal_a
z_elte-ajk_adjunktusaval. (Letöltés: 2017.08.02.) 
165 A Magyar Labdarúgó-szövetség 296/2011. (10.04) számú elnökségi határozata. 
166 2017. évi XC. törvény 773.§. (2) bekezdés. 

http://arsboni.blog.hu/2015/06/21/_nem_szabad_tul_sokat_varni_a_buntetojogtol_interju_filo_mihallyal_az_elte-ajk_adjunktusaval
http://arsboni.blog.hu/2015/06/21/_nem_szabad_tul_sokat_varni_a_buntetojogtol_interju_filo_mihallyal_az_elte-ajk_adjunktusaval
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megindítása is elmarad. Ez is káros folyamat, hiszen az elkövetők azzal a tudattal 

követhetik el a bűncselekményt, hogy reális esély mutatkozhat arra, hogy megússzák 

a büntetőjogi felelősségre vonást.  

A 2011-es évhez képest a helyzet a későbbiekben sem javult. Az MLSZ a 

2013/2014-es versenyévre három vétségtípus vonatkozásában szigorított a Fegyelmi 

Szabályzat előírásain: ebből az egyik a játékvezetőket érő verbális és f izikai 

bántalmazás volt. Az MLSZ Pest Megyei Területi Igazgatósága így értékelte 

akkoriban a helyzetet: „Úgy tűnik, a labdarúgással kapcsolatos mindennemű 

tevékenységtől való hosszú idejű eltiltások önmagukban sajnos nem jelentenek kellő 

visszatartó erőt néhány magáról megfeledkező egyén számára. A 2013–2014-es 

versenyév őszén a Pest megyei labdarúgópályákon eddig hat alkalommal követtek el 

a játékvezetők sérelmére tettlegességet, ebből az elkövető öt ízben a futball közvetlen 

résztvevői, egyszer pedig a szurkolók köréből került ki. Az elmúlt hétvégén további 

három helyszínen bántalmazták a játékvezetőt, ebből az egyik sértettről már most 

tudni, hogy nyolc napon túl gyógyuló sérülést szenvedett. Az MLSZ Pest Megyei 

Igazgatósága a játékvezetőkkel szembeni, a sportpályákra nem való, a civilizált 

társadalmi normákkal teljességgel összeegyeztethetetlen agresszív  

megnyilvánulások következményeit – túl a sportág szabályai szerinti szankcionáláson 

– változatlanul hivatalos, hatósági útra tereli, azaz a játékvezetőket érő atrocitásoknak 

minden esetben rendőrségi feljelentés a következménye. Az igazgatóság ezen kívül 

azon sportszervezetek elnökeivel, amelyek színeiben ezen, eléggé el nem ítélhető  

cselekedetek előfordultak, egyeztetést kezdeményez annak érdekében, hogy 

hasonló események a jövőben ne árnyékolhassák be se az adott klub, se a település 

hírnevét.”167 Az ezt követő szezonokban történtekről az MLSZ Vas Megyei 

Igazgatóság Fegyelmi Bizottságának az elnökének, dr. Kövesdi Zoltánnak, az MLSZ 

Vas Megyei Társadalmi Elnökség részére készített éves beszámolóiból 

következtethetünk. A 2016-17-es szezon beszámolója szerint: „A statisztikai 

kimutatás szerint az ügyek száma növekvő tendenciát mutat, így a büntetések 

szigorítása szükséges. Különösen súlyosak és szaporodnak a játékvezetők elleni 

incidensek, melyek körében fokozott szigorúsággal járunk el.”168 A 2017-2018-as 

szezon beszámolója szerint: „Különösen súlyosak és szaporodnak a játékvezetők 

elleni incidensek, melyek körében fokozott szigorúsággal járunk el továbbra is, itt 

 
167 Elérhető: https://www.fourfourtwo.hu/hirarchivum/ugy-megutottek-a-jatekvezetot-hogy-elvesztette-az-
eszmeletet-28886/ (Letöltés: 2019.12.04.) 
168 MLSZ Vas Megyei Területi Igazgatóság Fegyelmi Bizottságának beszámolója 2016-17. 

https://www.fourfourtwo.hu/hirarchivum/ugy-megutottek-a-jatekvezetot-hogy-elvesztette-az-eszmeletet-28886/
https://www.fourfourtwo.hu/hirarchivum/ugy-megutottek-a-jatekvezetot-hogy-elvesztette-az-eszmeletet-28886/
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nincs csökkenő tendencia.”169 A 2018-2019-es szezon beszámolója szerint: „az ügyek 

száma enyhén csökkenő tendenciát mutat, így a büntetések szigorítása nem 

szükséges az alkalmazandó büntetési tételek keretei között a kellő nevelési célzat  

kialakítása érdekében. Ez alól kivételt képez a játékvezetőkkel szembeni szóbeli és 

f izikai atrocitásokban megnyilvánuló fegyelmi vétségek növekvő száma, itt 

alkalmazzuk a Fegyelmi Szabályzat szigorú előírásait, kialakult a saját szigorúbb 

büntetéskiszabási gyakorlatunk, ami nem tetszik a renitens játékosoknak és 

egyesületeknek. Mi ennek ellenére fokozott szigorúsággal járunk el, elgondolkodtató, 

hogy ennek ellenére ezen ügyek száma nem csökken.”170 

Mindezek konklúziójaként levonható, hogy egy kiszámítható kimenetelű 

szabályozásra lenne szükség, s véleményünk szerint ezt az állami büntető hatalom 

gyakorlása171 rendezné megnyugtatóan. Esetünkben ez a Büntető Törvénykönyv 

ilyen irányú módosítását jelentené. Ezzel kapcsolatban kétféle lehetőség képzelhető 

el: közfeladatot ellátó személlyé minősítés és egy minősített eset megalkotása. A 

harmadik opció egy önálló tényállás megalkotása lett volna, ám véleményünk szerint 

az előző két megoldás sokkal hatékonyabban rendezné a kialakult helyzetet, így ezt  

a megoldást elvetettem. Jelen fejezet további részében így mind a két lehetőséget 

megvizsgálom, és később egyfajta kodifikációs jellegű, de lege ferenda javaslatként 

a normaszöveg megalkotására is vállalkozom.  

A játékvezetők közfeladatot ellátó személlyé minősítésének gondolata nem minden 

előzmény nélküli, ugyanis voltak olyan irányú próbálkozások, hogy a játékvezetők 

helyzetét ezen intézkedéssel javítsák. 2010-ben Dubraviczky Attila, a Győr-Moson-

Sopron Megyei Játékvezetői Bizottság akkori elnöke egy interjú során ki is állt az ötlet 

mellett: „Folyamatosan küzdünk még mindig azért, hogy a játékvezetők közfeladatot 

 
169 MLSZ Vas Megyei Területi Igazgatóság Fegyelmi Bizottságának beszámolója 2017-18. 
170 MLSZ Vas Megyei Területi Igazgatóság Fegyelmi Bizottságának beszámolója 2018-19. 
171 Az állami büntető hatalom gyakorlása Lévay Miklós munkája alapján a következő cselekményeket 
jelenti: 
„- a törvényalkotó által indokoltnak tartott cselekmények bűncselekménnyé nyilvánítása, 
- a büntetőjogi felelősség feltételeinek megállapítása, 
- a bűncselekmények elkövetőivel szemben alkalmazható büntetőjogi szankciók (röviden: 
büntetések) meghatározása; 
- a büntető anyagi jogi szabályok alkalmazásával kapcsolatos, a büntetőjogi felelősség 
megállapítására vonatkozó eljárásjogi rendelkezések megalkotása, 
- a kiszabott büntetőjogi szankciók végrehajtásával összefüggő jogszabályok megalkotása, 
- a büntetőjogi felelősségre vonás büntetőjogon túli hátrányos következményeinek 
megállapítása, 
- a bűncselekmények áldozataira vonatkozó rendelkezések megalkotása.”  
Lásd Lévay Miklós: A büntető hatalom és lehetséges korlátai egy alkotmányban, különös tekintettel a 
bűncselekménnyé nyilvánításra és a büntetésekre. In: Pázmány Law Working Papers, 2011/24. szám, 2.o. 
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ellátó személyeknek minősüljenek, amit úgy gondolom, tényleg el kellene érni. ”172 

Dubraviczky idézetében Horváth Cs. Attila az MLSZ korábbi elnökségi tagjának 

kezdeményezésére utalt. Horváth korábban a következőket nyilatkozta: „A 

Győrságon megtartott elnökségi ülésen egy levelet adtam át dr. Szakács Imre 

országgyűlési képviselőnek, a megyei közgyűlés elnökének, ‒ aki a Fair Play -

bizottság elnöke is ‒ amely azt tartalmazza, hogy a játékvezetők is legyenek 

közfeladatot ellátó személyek. Kértem a képviselő urat, hogy a következő parlamenti 

ülésen terjessze be módosító indítványként kezdeményezésünket. Ő megígérte, hogy 

az ügy élére áll.”173 2011-ben a kezdeményezés megbukott, Kószás Béla, az MLSZ 

Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatóság Fegyelmi Bizo ttságának akkori elnöke a 

következőket mondta: „Korábban szerettük volna, ha a játékvezetők közfeladatot 

ellátó személyek lehetnének, ám ez a kérdés nem is került a parlament elé. Rengeteg  

a meggondolatlan szurkoló és játékos. A tavaszi szezonban a megyei pályákon 

tizenöt alkalommal bántalmazta játékos a játékvezetőt: ez rendkívül magas szám .”174  

Annak kiderítése érdekében, hogy a kezdeményezés milyen okból hiúsul t meg, 

felvettem a kapcsolatot dr. Szakács Imrével, aki jelenleg Magyarország New York -i 

konzuljának pozícióját tölti be. Konzul Úr elmondása szerint a fent olvasható 

kezdeményezés okán egyeztetéseket folytatott a Közigazgatási és Igazságügyi, 

valamint a belügyi tárcák képviselőivel. Az itt dolgozó illetékes szakemberek 

véleménye szerint a sporttevékenységek nem minősültek közfeladatnak, így 

véleményük szerint nem volt indokolt ennek a büntetőjogi kategóriának a 

kiterjesztése. Később 2017-ben egy interjú során dr. Borbély Zoltán ‒ aki korábban 

az MLSZ jogi és sajtóirodájának vezetője volt ‒ újra felszínre hozta e kérdéskört: „Egy 

alacsonyabb osztályú játékvezető magára, a pedagógiára és a pszichológiára van 

utalva. Súlyos atrocitások érik őket, százszor is meggondolják, hogy bírók legyenek. 

(…) A játékvezető nem hivatalos, és nem is közfeladatot ellátó személy. Ha az lenne, 

akkor nagyobb védelmet kapna, éppen ezért egy bíró szidalmazása vagy 

bántalmazása nem akkora kockázat, mint mondjuk egy buszvezetőé vagy 

pedagógusé.”175 2019-ben az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős 

 
172 Elérhető: https://www.kisalfold.hu/sport/kozel_felszaz_uj_biro_vizsgazott/2209725/ (Letöltés: 
2019.03.13.) 
173 Elérhető: http://focibiro.hu/cikk.php?id=549. (Letöltés: 2019.03.13.) 
174 Elérhető:  
https://www.kisalfold.hu/sport/a_torveny_erejevel_rendet_tennenek_a_megyei_bajnoksagokban_is/2226
929/ (Letöltés: 2019.03.13.) 
175 Elérhető: https://ripost.hu/cikk-birohiany-rettegnek-a-magyar-jatekvezetok. (Letöltés: 2019.03.13.) 

https://www.kisalfold.hu/sport/kozel_felszaz_uj_biro_vizsgazott/2209725/
http://focibiro.hu/cikk.php?id=549
https://www.kisalfold.hu/sport/a_torveny_erejevel_rendet_tennenek_a_megyei_bajnoksagokban_is/2226929/
https://www.kisalfold.hu/sport/a_torveny_erejevel_rendet_tennenek_a_megyei_bajnoksagokban_is/2226929/
https://ripost.hu/cikk-birohiany-rettegnek-a-magyar-jatekvezetok
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Államtitkárságának is volt ilyen irányú törekvése, ugyanis módosító javaslatot küldtek 

az Igazságügyi Minisztériumnak a játékvezetők közfeladatot ellátó személlyé 

minősítése érdekében. Az Igazságügyi Minisztérium Büntető Anyagi Jogi és 

Büntetés-végrehajtási Jogi Kodif ikációs Főosztálya ugyanakkor a törvénymódosítást 

nem támogatta.  

Ezzel kapcsolatban felvettem a kapcsolatot az érintett főosztállyal a javaslat 

elutasításának okai miatt. A főosztály 2019. november 4-én küldött választ, és 

kiemelte, hogy a korábbi szabályozás túl sok közfeladatot ellátó személyt tartott 

számon, emiatt az új Büntető Törvénykönyv kiindulópontja az volt, hogy „a 

közfeladatot ellátó személyekre vonatkozó kötelező védelem csak a ténylegesen 

állami, önkormányzati, közcélú feladatot ellátó személyek számára” legyen 

biztosítva.176 A főosztály szerint: „Ugyanakkor a játékvezetői tevékenység nem 

tekinthető jogszabályban rögzített állami vagy önkormányzati feladatnak, illetve 

közcélú volta is erősen kérdéses. Nehezen igazolható ugyanis, hogy a bírói feladat 

ellátása a köz javára, a társadalom egésze vagy nagyobb csoportja érdekében 

kifejtett tevékenységnek minősül.” „(…) a Btk. közfeladatot ellátó személyek körét 

meghatározó hatályos szabályozásban csak olyan személyek szerepelnek, akik 

jogszabály által közfeladattá minősített, és egyértelműen beazonosított 

tevékenységet látnak el. Ezzel szemben a játékvezetői tevékenység tekintetében 

hiányzik a jogszabály általi közfeladattá minősítés, továbbá e tevékenységek pontos 

behatárolása is nehézkes, mivel arra a jogszabályi háttér nem ad megfelelő 

iránymutatást.” „Fel kell hívni továbbá a f igyelmet arra, hogy a közfeladatot ellátó 

személyek körébe történő bevonás az érintett személyi kör tekintetében egyben 

fokozott büntetőjogi felelősséget is maga után von, f igyelemmel arra, hogy bizonyos 

esetekben a bűncselekmény elkövetői speciális alanyként csak a közfeladatot ellátó 

személyek lehetnek (például közfeladati helyzettel visszaélés), illetve e minőség 

felhasználásával történő elkövetés olykor súlyosabb megítélés alá esik (pl. 

kábítószer-kereskedelem, kábítószer birtoklása).” „Végül látni kell azt is, hogy a kívánt 

cél elérésére a büntetőjogon kívüli, illetve a már meglévő büntetőjogi eszközök is 

megfelelőek lehetnek. A mérkőzésvezetők, játékvezetők versenybírák sérelmér e 

megvalósított erőszakos, támadó jellegű cselekményeknél jelenleg is hatékony 

eszközök állnak rendelkezésre, akár a sportszervezet általi [pl. Sport tv. 13.§ (3) 

bekezdés], akár a versenyző vagy sportszakember általi (Sport tv. 12.§), akár pedig 

 
176 II. számú melléklet. Az Igazságügyi Minisztérium Büntető Anyagi Jogi és Büntetés -végrehajtási jogi 
Kodifikációs Főosztály válasza. 
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a szurkoló általi (Btk. 58.§) elkövetés esetén. Természetesen ezeken túl, ha a 

játékvezetők sérelmére elkövetett cselekmény egyben kimeríti a Btk. -ban szereplő 

valamely tényállást is (pl. testi sértés, becsületsértés), akkor emiatt a büntetőjogi 

felelősségre vonásnak is helye lehet.”177 Összegezve a főosztály tehát négy ok miatt 

nem támogatta a kezdeményezést. Véleményük szerint:  

• a játékvezetés közcélú jellege hiányzik, a játékvezető feladata ellátása során 

nem a közjó, a társadalom egésze vagy nagyobb csoportja érdekében fejti ki 

tevékenységét.  

• közfeladati státusszal csak olyan személyek rendelkeznek, akik valamely 

jogszabály által közfeladattá minősített és egyértelműen beazonosított 

tevékenységet látnak el. 

• a közfeladatot ellátó személyek körébe történő bevonás az érintett személyi 

kör tekintetében egyben fokozott büntetőjogi felelősséget is maga után von.  

• a büntetőjogon kívüli, illetve a már meglévő büntetőjogi eszközök hatékonyan 

látják el a játékvezetők védelmét. 

 

Mindenképpen érdemes ezek után megvizsgálni a hivatalos és közfeladatot ellátó 

személyek jogi szabályozásának hátterét. A hivatalos személy elleni erőszak 178 

bűncselekményét a Btk. 310.§-a, míg a közfeladatot ellátó személy elleni erőszak179 

bűncselekményét a Btk. 311.§-a határozza meg. A közfeladatot ellátó személy elleni 

erőszak törvényi tényállási elemei minden esetben megegyeznek a hivatalos személy  

elleni erőszak bűncselekményében foglaltakkal, egyetlen különbség csupán a 

passzív alany esetében van.180 A jogalkotó szándékaira a Btk. indokolásából 

következtethetünk. Az indokolásból megtudjuk, hogy a hivatalos személyek két 

kategóriába sorolhatók: egyrészt azok a személyek tartoznak ide, akik „választással 

vagy kinevezéssel elnyert közjogi tisztségük alapján, önmagában a közhivatali 

funkciónak a betöltésére tekintettel minősülnek hivatalos személynek”, másrészt 

 
177 II. számú melléklet. Az Igazságügyi Minisztérium Büntető Anyagi Jogi és Büntetés -végrehajtási jogi 
Kodifikációs Főosztály válasza. 
178 A bűncselekmény alapesete a következő: „Aki hivatalos vagy külföldi hivatalos személyt a) jogszerű 
eljárásában erőszakkal vagy fenyegetéssel akadályoz, b) jogszerű eljárásában erőszakkal vagy 
fenyegetéssel intézkedésre kényszerít, vagy c) eljárása alatt, illetve emiatt bántalmaz, bűntett miatt egy 
évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.” 
179 „A 310. § szerint büntetendő, aki az ott meghatározott bűncselekményt közfeladatot ellátó személy ellen 
követi el.” Ld.: Btk. 311.§. 
180 Értelemszerűen közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűncselekménye közfeladatot ellátó 
személlyel szemben, míg a hivatalos személy elleni erőszak esetében csak hivatalos személy ellen 
valósítható meg. 
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azok, akik „kiemelt állami szerveknél, önkormányzati igazgatási intézményeknél vagy 

köztestületeknél közhatalmi feladatot látnak el.”181 Az indokolás a közfeladatot ellátó 

személyek tekintetében így kezdődik: „A közfeladatot ellátó személyek nem hivatalos 

személyek ugyan, azonban a közösség számára igen fontos feladatot látnak el, ezért 

indokolt, hogy ugyanolyan elbírálás alá essenek, mint a hivatalos személyek, ha 

működésük során ellenük irányuló erőszakkal vagy fenyegetéssel véghezvitt 

bűncselekményeket valósítanak meg velük szemben, illetve bizonyos körben 

speciális alanyai lehetnek egy-egy bűncselekménynek.”182 Az indokolás a 

továbbiakban kif ejti, hogy a korábban hatályos Büntető Törvénykönyvben (1978. évi 

IV. törvény) a közfeladatot ellátó személyek köre183 „indokolatlanul túlburjánoztatott” 

volt, s a közfeladati státusszal járó fokozott védelem ettől kezdve „csak a ténylegesen 

állami, közcélú feladatot ellátó személyek számára” legyen biztosítva.184  

Érdemes itt külön megvizsgálni az egyik közfeladatot ellátó személy, az egyházi 

személy és a vallási tevékenységet végző szervezet vallásos szertartást  

hivatásszerűen végző tagjának185 helyzetét, ugyanis ez esetben egyáltalán nem 

beszélhetünk ‒ ahogyan az indokolás is írja ‒ „tényleges állami feladatellátásról”. „Az 

Alaptörvény VII. cikke kimondja, hogy az állam és az egyházak különváltan 

működnek, egyúttal az Alaptörvény biztosítja a gondolat, a lelkiismeret és a vallás 

szabadságát. Ez a jog magában foglalja - többek között - a vallás szabad 

megválasztását, vagy elfogadását és azt a szabadságot, hogy vallását mindenki 

vallásos cselekmények, szertartások végzése útján vagy egyéb módon 

kinyilváníthassa, gyakorolhassa. A lelkész hivatásánál fogva közreműködik a vallási 

cselekményekben és szertartásokban, abban, hogy az állampolgárok élhessenek a 

vallás szabad gyakorlásának alkotmányos jogával. A törvény ezt a tevékenységet 

közfeladatnak tekinti, és erre tekintettel közfeladatot ellátó személynek minősíti a 

törvény szerint nyilvántartásba vett egyház lelkészét. Ugyanilyen minősítést kap az 

alapcélként vallási tevékenységet végző egyesület, vallásos szertartást  

hivatásszerűen végző tagja.”186 Látható, hogy a jogalkotó egy nem állami feladatot 

 
181 A 2012. évi C. törvény indokolása, 186.o. 
182 A 2012. évi C. törvény indokolása, 187.o. 
183 Az 1978. IV. törvény 137.§ (2) bekezdése szerint közfeladatot ellátó személynek minősültek még: a 
tömegközlekedési eszközt működtető gazdálkodó szervezetnél végrehajtói feladatot ellátó személyek 
mellett a közúti személyszállító szolgáltatást végző más személyek, a biztonsági szolgálatot ellátó 
személyek, illetve a villamos energiáról, a földgázellátásról, valamint a vízgazdálkodásról szóló törvényben 
meghatározott felhasználási helyek műszaki felülvizsgálatát, ellenőrzését, kikapcsolását, valamint a 
felhasználók energiafelhasználásának leolvasását végző személyek. 
184 A 2012. évi C. törvény indokolása, 187.o. 
185 Btk. 459.§. (1) bekezdés 12. pont d) alpontja. 
186 A 2012. évi C. törvény indokolása, 188.o. 
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ellátó kört is felruházott közfeladati státusszal, ezt pedig főleg az Alaptörvényből és 

az abban nevesített alkotmányos jogokból vezette le. A vizsgált személyi kör 

tényleges állami feladatot tehát egyáltalán nem lát el, maximum közcélú 

tevékenységet folytat. Egy analógia alkalmazásával ugyanez elképzelhető a 

játékvezetőkre nézve is. Az Alaptörvény XX. cikke ugyanis kimondja, hogy 

„mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez.”187 A testi és lelki egészség nem 

valósítható meg sportolás nélkül, hiszen a sport nemcsak kiegészítő tevékenysége 

az egészségnek, hanem egyben előfeltétele is.188 Az Alaptörvény további 

rendelkezése szerint Magyarország a testi és lelki egészséghez való jog 

érvényesülését többek között „a sportolás és a rendszeres testedzés támogatásával 

segíti elő”.189 A sportról szóló törvény preambulumának vonatkozó részeit is érdemes 

idézni: „Magyarország Országgyűlése kinyilvánítja, hogy a nemzet közössége a test 

művelését, a sportot, a nemzet alapértékének, kívánatos célnak tekinti. A nemzet  

értékei között tartja számon a sport által elért eredményeket, és elismeri a sport 

egyént és közösséget erősítő értékeit. (…) A sport a közjó része. Erősíti a közösség 

tagjainak egymáshoz tartozását, miként az egyén testi és lelki egészségét. A sport 

magába foglalja a nemzet által vallott értékeket, az összetartozás és a versenyzés 

szellemét, a részvételt és a győzelmet, a teljesítmény elismerését, vagyis a munka 

becsületét, az önfegyelem és az öngondoskodás  fontosságát, az egyén közösségért 

viselt felelősségét. Magyarország Országgyűlése kinyilvánítja, hogy minden 

embernek alapvető joga van a sporthoz, és e jogát az állam biztosítja, függetlenül 

attól, hogy versenysportról, a szabadidő eltöltéséről, a diák -, egyetemi-főiskolai 

sportról, a fogyatékkal élők sportjáról vagy az egészség megőrzéséről van szó.”190 

A játékvezető hivatásánál fogva közreműködik abban, hogy az állampolgárok ‒ 

akár amatőr, akár versenysportról legyen szó ‒ élhessenek a sporthoz fűződő jog 

szabad gyakorlásának alapvető jogával. Ennek az alapvető jognak a gyakorlása kerül 

veszélybe számtalanszor, amikor egy sportrendezvényen közreműködő játékvezető 

testi épségét éri fenyegetés. A sportban az önállóan végzett szabadidős -rekreációs 

tevékenységet leszámítva kikerülhetetlen a játékvezető szerepe: ők azok, akik 

betartják és betartatják a szabályokat, minden fél számára azonos feltételeket 

 
187 Alaptörvény XX. cikk (1) bekezdés. 
188 Woth Péter: Sportjogi alapismeretek In: Rétsági et al.: Sportelméleti ismeretek, Dialóg Campus Kiadó, 
Budapest – Pécs, 2011, 78. o. 
189 Alaptörvény XX. cikk (2) bekezdés. 
190 2004. évi I. törvény Preambulum 
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biztosítanak, és egyes szituációban pártatlanul, legjobb tudásuk szerint döntenek. 

Játékvezetők nélkül a versenysport egészen biztosan nem tudna létezni, az amatőr 

sport területén pedig legenyhébb esetben is anarchikus állapotok uralkodnának.  

Látható, hogy a játékvezetők a sporttörvényben nevesített közjó megvalósításához, s 

közösség tagjainak a sport gyakorlásához fűződő alapvető jogához is nagyban 

hozzájárulnak. Így azok a személyek, akik a fent említett kellő „önfegyelmet” nem 

tanúsítják a játékvezetők felé a „közösségért viselt felelősségüket” f igyelmen kívül 

hagyják, káros cselekedetükkel nem csak az adott személyt, hanem egyúttal a 

közösséget is támadják.  

Ezek után úgy gondoltam, hogy érdekes adalékul szolgálna, ha számszerűen 

megvizsgálnám, hogy a fokozottabb büntetőjogi védelemmel ellátott egyházi 

személyek hány atrocitást szenvedtek el egy évben. A kapott adatokat össze lehetne 

vetni a tanulmányban korábban bemutatott játékvezetőket érintő saját készítésű 

statisztikámmal és ezekből további megállapításokat lehetne levonni. Az adatok 

megszerzése érdekében közérdekű adatigényléssel éltem a Belügyminisztérium felé. 

A következő kérdést tettem fel: 

„Hány alkalommal követték el 2013 és 2018 között a közfeladatot ellátó személy 

elleni erőszak bűncselekményét a Btk. 459.§ (1) 12. pontja szerint az egyes 

közfeladatot ellátó személynek minősülő személyek ellen? Az adatokat minden 

közfeladatot ellátó személynek minősülő személyi körnél külön éves  lebontásban 

kérem.”191 

Az adatok192 a sértettek foglalkozása szerinti bontásban érkeztek meg, így a 

Belügyminisztérium válaszában két olyan foglalkozást is találtam, amelyek 

fokozottabb büntetőjogi védelmet élveznek „az egyházi személy és a vallási egyesüle t 

vallásos szertartást hivatásszerűen végző tagja”193 személyi körökben. Az egyik ilyen 

„egyéb vallási foglalkozású” a másik „pap (lelkész), egyházi foglalkozású” 

közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűncselekmény ismertté vált természetes 

személyű sértettekre vonatkozott. 

 

 

 

 

 
191 A közérdekű adatigénylést 2019. szeptember 26-án küldtem meg a Belügyminisztérium részére. 
192 Belügyminisztérium válasza a közérdekű adatigénylésre. Ld.: III. számú melléklet. 
193 Btk. 459.§ (1) bekezdés 12. pont d) alpont. 
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A Btk. 459. (1) bekezdés 12. pont d) alpontban megjelölt személyi kör 

közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűncselekmény elkövetéseinek száma  

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Egyéb vallási foglalkozású 0 0 1 0 0 0 

Pap (lelkész), egyházi 
foglalkozású 

0 0 0 0 2 1 

4. táblázat 

 

Az eredményekből több következtetés is levonható. Az első, hogy az egyházi 

személyek ellen elkövetett erőszak meglehetősen csekély mértékű. A két kategóriát 

egybe véve a vizsgált hat év alatt összesen négy ilyen eset történt. Második 

következtetésként elmondható, hogy ha csak azt a táblázatot vesszük alapul, ami 

azokat az eseteket rögzítette, amikor a labdarúgó játékvezetők az atrocitás során 

sérülést is szenvedtek (27 eset), akkor is jóval meghaladják az egyházi személyek 

ellen elkövetett bűncselekmények számát. Ez alapján kijelenthető, hogy napjainkban 

a játékvezetők sokkal nagyobb veszélyben vannak, mint a már közfeladati státusszal 

és az ezzel járó fokozottabb büntetőjogi védelemmel rendelkező egyházi személyek. 

Az egyházi személyek egyébként 2001 óta minősülnek közfeladatot ellátó 

személynek.194 Arra vonatkozólag nincsen adatom, hogy az egyházi személyek a 

2001-es és az azt megelőző években hányszor váltak erőszak áldozatává. Ebből 

adódóan azt sem lehet kizárni, hogy a mostani csekély számú elkövetés éppen amiatt 

van, hogy az egyházi személyek közfeladati státuszba emelése elérte a célját és 

visszaszorította az ellenük elkövetett bűncselekmények számát. Bár a 2001. évi 

CXXI. törvény indokolását nem találtam meg, feltételezem ugyanakkor, hogy végső 

soron a közfeladati státusz okait sokkal inkább büntetőjog -politikai, mintsem 

kriminálstatisztikai oldalról kell keresni.  

A játékvezetők közfeladatot ellátó személlyé minősítését egy másik irányból is alá 

lehet támasztani. A legjelentősebb országos sportági szakszövetségek közhasznú 

szervezetként működnek, saját alapszabályukban is így határozzák meg magukat. 195 

Közhasznú minősítést pedig csak olyan szervezet kaphat, amely közvetlenül vagy 

közvetve valamilyen, jogszabályban meghatározott közfeladatot lát el, ezzel 

 
194 Erről a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról szóló 2001. évi CXXI. törvény 
19.§ (1) bekezdése rendelkezett. 
195 Lásd: Magyar Labdarúgó-szövetség Alapszabály I. 1.§ (1) bekezdés, Magyar Kézilabda Szövetség 
Alapszabály I. 1.§ (1) bekezdés, Magyar Röplabda Szövetség Alapszabály I. 1.§ (1) bekezdés, Magyar 
Kosárlabdázók Országos Szövetsége Alapszabály I. 1.§ (1) bekezdés. 
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hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez. 196 A 

közhasznú tevékenységek nincsenek külön nevesítve, mivel az új Civil törvény nem 

korlátozza az ellátható közfeladatok körét.197 A Magyar Labdarúgó-szövetség így 

határozza meg Alapszabályában ez irányú tevékenységét: „A Magyar Labdarúgó 

Szövetség a 2004. évi I. tv. (továbbiakban Sporttv.) 20. § (1) bekezdése alapján a 

labdarúgás sportágban kizárólagos jelleggel a Sporttv-ben, valamint más 

jogszabályokban meghatározott feladatokat lát el, és törvényben megállapított 

különleges jogosítványokat gyakorol, így a Sporttv. 22. § (1) bekezdése valamint 22. 

§ (2) f ./ pontja alapján az állam, illetőleg a helyi önkormányzat által ellátandó 

közfeladatok megvalósításáról gondoskodik.”198 Látható, hogy ‒ több országos 

sportági szakszövetség mellett ‒ az MLSZ is hozzájárul néhány közfeladat 

megvalósításához, így vitán felül áll az a tény, hogy a sportnak vannak közfeladatnak 

minősülő területei, mi több a helyi önkormányzatokról szóló törvény a sportot 

közfeladatnak tekinti.199 Nem lenne tehát ördögtől való gondolat, hogy a játékvezető 

tevékenysége is közfeladatnak minősüljön.  

Látni kell azonban azt a tényt, hogy a közfeladati s tátusz nem jelent akkora 

visszatartó erőt az állampolgárok szemében. 2000 és 2011 között a közfeladatot 

ellátó személy elleni erőszak bűncselekmény elkövetésének száma több mint 

kétszeresére (266-ról 564-re) nőtt.200 Ha a 2013 és 2017 közötti adatokat vesszük 

alapul, akkor egy enyhén csökkenő tendenciát látunk (596-ról 539-re).201 A jogalkotó 

is felismerte ezt, emiatt már a régi büntetőtörvényben megemelte az évtizedek óta 

változatlan közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűncselekményének büntetési 

tételét, ha azt pedagógus vagy nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő 

alkalmazott sérelmére követik el.202 A 2012-es új büntetőtörvényben pedig már a 

megemelt büntetési tételt (alapeset 1-5 évig, minősített eset 2-8 évig) kiterjesztették 

 
196 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról, 2. Értelmező rendelkezések, 2.§ 20. pont. 
197 http://www.civil.info.hu/peldak-kozfeladatokra (Hozzáférés ideje: 2019.07.25.) 
198 Magyar Labdarúgó-szövetség Alapszabály I. 1.§. (1) bekezdés. 
199 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerint: „13. § (1) A helyi 
közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok 
különösen: (…)15. sport, ifjúsági ügyek;” 
200 Nagy László Tibor: A közfeladatot ellátó személyek elleni erőszakról – egy empirikus kutatás tükrében, 
1. o. Elérhető:  
 http://www.uni-
miskolc.hu/~wwwdeak/Collegium%20Doctorum%20Publikaciok/Nagy%20L%E1szl%F3%20Tibor.pdf  
(Letöltés: 2019.10.10.) 
201 Az adatokat a Belügyminisztérium statisztikai rendszere szolgáltatta. Elérhető: https://bsr.bm.hu/ 
(Letöltés: 2019.10.11) 
202 2010. évi LVI. törvény 6. §. 

http://www.civil.info.hu/peldak-kozfeladatokra
http://www.uni-miskolc.hu/~wwwdeak/Collegium%20Doctorum%20Publikaciok/Nagy%20L%E1szl%F3%20Tibor.pdf
http://www.uni-miskolc.hu/~wwwdeak/Collegium%20Doctorum%20Publikaciok/Nagy%20L%E1szl%F3%20Tibor.pdf
https://bsr.bm.hu/
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az összes közfeladatot ellátó személyre.203 Sajnos az is látható, hogy ez az eljárás 

nem ért el lényegi áttörést. A jelenleg közfeladati státusszal felruházott személyi körök 

közül különösen a kalauzok és menetjegyellenőrök szenvedik el a legtöbb 

tettlegességet. Emiatt 2018-ban a Vasutasok Szakszervezete az alapeset büntetési 

tételének 2-8 évre való, a minősített eset pedig 5-10 évre való felemelését 

kezdeményezte.204 Ezen felül a szakszervezet ‒ ahogy azt angol játékvezetőknél 

olvashattuk ‒ testkamerák és egyéb kamerák felszerelését javasolták, mivel 

véleményük szerint „a büntetési tételek növelése önmagában nem szavatolja a 

helyzet javítását”.205  

Végül a közfeladatot ellátó személlyé nyilvánítás kapcsán megemlítem az 5/2018.  

számú büntető jogegységi határozatot. Ez kimondja, hogy „azokban az esetekben, 

amikor „ a Btk. 459. § (1) bekezdés 12. pontjában felsorolt személyekre vonatkozó 

háttérjogszabály a közfeladati jelleget csupán a büntetőjogi védelem szempontjából 

biztosítja, a közfeladatot ellátó személy nem lehet tettese a Btk. 302. §-a szerinti 

közfeladatot ellátó személy eljárása során elkövetett bántalmazás bűntettének és a 

Btk. 306. §-a szerinti közfeladati helyzettel visszaélés bűntettének.”206 Úgy gondolom, 

hogy a játékvezetőkkel kapcsolatban is így kellene eljárni, azaz az őket megillető 

védelemhez ne társuljon fokozottabb büntetőjogi felelősség is. Álláspontom szerint 

tehát, a játékvezetők közfeladatot ellátó személlyé minősítését háttérnormával 

kellene biztosítani. 

A szabályozás további alternatívájaként merülhet fel egy minősített eset 

megalkotása. Bár véleményem szerint ez a megoldás nem lenne annyira hatékony 

és indokolható, mint a játékvezetők közfeladatot ellátó személlyé minősítése, mégis 

érdemes körüljárni ezt a lehetőséget is. A minősített esetet a Btk. Különös rész XV. 

az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények fejezetében, a 164. § 

testi sértés tényállásába lehetne beemelni. A testi sértés tényállását külön nem fejtem 

ki, hiszen a büntetőjog-tudomány ezt már számos alkalommal megtette.207  

 

 
203 2012. évi C. törvény 311.§. 
204 A Vasutasok Szakszervezetének 302/2018/I. ikt. számú levele az Igazságügyi Minisztériumhoz. Lásd: 
IV. számú melléklet 
205 Elérhető: https://www.vsz.hu/hirek/szervezeti-hirek/korabbi-hireink/el-a-kezekkel-a-jegyvizsgaloktol/ 
(Letöltés: 2019.10.10.) 
206 5/2018. BJE határozat. 
207 Lásd: Lőrinczy György: Egy rosszul sikerült tényállás: a testi sértés szabályozása az új Büntető 
Törvénykönyvben. Elérhető: http://acta.bibl.u-szeged.hu/54009/1/juridpol_081_641-654.pdf (Letöltés: 
2019.10.14.) Lásd továbbá: Vida Mihály: Testi sértés. In: Karsai Krisztina – Szomora Zsolt – Vida Mihály: 
Anyagi büntetőjog Különös rész I., Iurisperitus Bt., Szeged, 2013. 

https://www.vsz.hu/hirek/szervezeti-hirek/korabbi-hireink/el-a-kezekkel-a-jegyvizsgaloktol/
http://acta.bibl.u-szeged.hu/54009/1/juridpol_081_641-654.pdf
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Közfeladatot ellátó személlyé minősítés  

 

A közfeladatot ellátó személyek körét a Btk. 459.§ (1) bekezdés 12. pontja határozza 

meg taxatív módon. Eszerint közfeladatot ellátó személynek minősül:  

 

„a) a Magyar Honvédség szolgálati feladatot teljesítő katonája,  

b) a polgári védelmi szervezetbe beosztott és polgári védelmi szolgálatot teljesítő 

személy, 

c) a polgárőr a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 

törvényben meghatározott tevékenységének ellátása során,  

d) az egyházi személy és a vallási tevékenységet végző szervezet vallásos 

szertartást hivatásszerűen végző tagja, 

e) a bírósági vagy más hatósági eljárásban a védő, a jogi képviselő, a szakértő, és a 

hivatalos személynek nem minősülő kézbesítési végrehajtó,  

f ) az egészségügyi dolgozó és az egészségügyi szolgáltatóval munkavégzésre 

irányuló jogviszonyban álló más személy az egészségügyről szóló törvényben 

meghatározott esetekben, 

g) az állami mentőszolgálat, valamint a mentésre feljogosított más szervezet tagja a 

mentéssel és betegszállítással összefüggésben,  

h) az önkormányzati és a létesítményi tűzoltóság, valamint az önkéntes tűzoltó 

egyesület tagja a tűzoltási és műszaki mentési feladatainak ellátása során,  

i) a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott esetben a pedagógus, 

valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazott, továbbá a nemzet i 

felsőoktatásról szóló törvényben meghatározott esetben a felsőoktatási intézmény 

oktatója, tanára és tudományos kutatója,  

j) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben, valamint a 

szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott 

munkakörben foglalkoztatott személy e tevékenységének gyakorlása során,  

k) az erdészeti szakszemélyzet és a jogosult erdészeti szakszemélyzet tagja az 

erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvényben 

meghatározott tevékenysége körében, 

l) a hivatásos vadász a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról 

szóló törvényben meghatározott tevékenysége körében,  
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m) a halászati őr a halászatról és a horgászatról szóló törvényben meghatározott 

tevékenysége körében, 

n) a közösségi közlekedési eszközt működtető gazdálkodó szervezetnél végrehajtói 

feladatot ellátó személy e tevékenysége során,  

o) az egyetemes postai szolgáltatónál ügyfélkapcsolati feladatot ellátó személy e 

tevékenysége során”.208 

Két lehetőség merülhet fel ebben a körben, mindkét lehetőség a taxatív felsorolás 

folytatását, annak egy „p)” ponttal való kiegészítését jelentené.  

Az első esetben olyan módon lehetne meghatározni a védelemben részesíteni 

kívánt személyek körét, mint ahogyan az az a), b), d), e), g), h), n) és o) pontoknál 

történt. Ebben az esetben a normaszöveg a következő lehetne: „p) sportági 

szakszövetségnél mérkőzésvezetői, versenybírói, játékvezetői és vonalbírói feladatot  

ellátó személy e tevékenysége során.” 

A második esetben pontosan meg kellene határozni a játékvezetők körét , valamint 

tevékenységét, és ezzel módosítani a sportról szóló 2004. évi I. törvényt. Ezzel a 

megoldással a c), f ), i), j), k), l), és m) pontokhoz hasonlóan egy másik ágazati 

jogszabályra (háttérnormára) történő visszautalással módosíthatnánk a 

normaszöveget: „p) a játékvezető a sportról szóló törvényben meghatározot t  

tevékenysége körében.” 

Ez azonban csak jogtechnikai kérdés, tehát a jogalkotó belátásán múlik, hogy 

melyik megoldást választaná. 

 

Minősített eset 

 

A játékvezetőket érintő minősített esetet a Btk. 164. § testi sértés büntető 

törvénykönyvi tényállásába lehetne beemelni. Ebben az esetben a (4) bekezdésben 

foglalt könnyű testi sértés minősített eseteit lehetne egy d) ponttal és a (6) bekezdés 

szerinti súlyos testi sértés minősített eseteit lehetne egy f ) ponttal kiegészíteni. Ezt a 

következőképpen lehetne megtenni: 

„4) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha a könnyű 

testi sértést 

a) aljas indokból vagy célból, 

b) védekezésre vagy akaratnyilvánításra képtelen személy sérelmére,  

 
208 Btk. 459.§ (1) bekezdés 12. pont. 
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c) a bűncselekmény elhárítására idős koránál vagy fogyatékosságánál fogva 

korlátozottan képes személy sérelmére,”209 illetve 

d) sportrendezvényen közreműködő mérkőzésvezető, játékvezető, versenybíró vagy 

vonalbíró sérelmére 

követik el. 

 

„(6) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a súlyos testi sértést  

a) aljas indokból vagy célból, 

b) védekezésre vagy akaratnyilvánításra képtelen személy sérelmére, 

c) a bűncselekmény elhárítására idős koránál vagy fogyatékosságánál fogva 

korlátozottan képes személy sérelmére, 

d) maradandó fogyatékosságot vagy súlyos egészségromlást okozva,  

e) különös kegyetlenséggel,”210 

f) sportrendezvényen közreműködő mérkőzésvezető, játékvezető, versenybíró vagy 

vonalbíró sérelmére 

követik el. 

 

7. KONKLÚZIÓ 

 

A fentiekben igazolást nyert, hogy a büntetőjogon kívüli, illetve a jelenleg  

rendelkezésre álló büntetőjogi eszközök nem látják el hatékonyan a játékvezetők 

védelmét.  

A büntetőjogon kívüli eszközök, úgymint a sportszövetségek fegyelmi eltiltásai az 

amatőr sportban egyáltalán nem jelentenek  akkora visszatartó erőt. Ezt igazolják a 

Magyar Labdarúgó-szövetség egyes szerveinek, szereplőinek tevékenységei: a 

296/2011. (10.04) MLSZ Elnökségi határozat, valamint a Fegyelmi Szabályzat  

szigorítása is a játékvezetők elleni agresszió visszaszorítását célozta. E törekvések 

az MLSZ Pest Megyei Területi Igazgatósága,211 és dr. Kövesdi Zoltán, az MLSZ Vas 

Megyei Területi Igazgatóság Fegyelmi Bizottság elnökének beszámolója212 szerint  

sem érték el a kívánt eredményt.  

 
209 Btk. 164.§ (4) bekezdés. 
210 Btk. 164.§ (6) bekezdés. 
211 „Úgy tűnik, a labdarúgással kapcsolatos mindennemű tevékenységtől való hosszú idejű eltiltások 
önmagukban sajnos nem jelentenek kellő visszatartó erőt”. 
212 „Ez alól kivételt képez a játékvezetőkkel szembeni szóbeli és fizikai atrocitásokban megnyilvánuló 
fegyelmi vétségek növekvő száma, itt alkalmazzuk a Fegyelmi Szabályzat szigorú előírásait, kialakult a 
saját szigorúbb büntetéskiszabási gyakorlatunk, ami nem tetszik a renitens játékosoknak és 
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A rendelkezésre álló büntetőjogi eszközöket sem tartom hatékonynak. Amint azt a 

tanulmányban bemutattam, a magánvádas bűncselekményeknél (például könnyű 

testi sértés) a játékvezető egyéni habitusára van bízva a feljelentés megtétele, ezt  

pedig több okból kifolyólag gyakran elmulasztják megtenni. A közvádas 

bűncselekmények esetében pedig elmondhatjuk, hogy az elmúlt évek tendenciája 

(azaz a játékvezetők ellen megvalósított évek óta tartó magas számú f izikai atrocitás) 

alapján a jelenlegi szabályozás maximum elégségesnek, mintsem hatékonynak 

nevezhető.  

Véleményünk szerint a büntetőjog által kínált lehetőségek közül, a játékvezetők 

közfeladatot ellátó személynek minősítésével lehetne egyedül megnyugtató módon 

rendezni a problémát. Ebben az esetben a játékvezetőket érintő tettlegességeknek 

egységes, kiszámítható és előrelátható kimenetele lenne, amely már önmagában 

sokakat elrettentene az elkövetéstől.  

Bízom benne, hogy ezt hamarosan a büntetőpolitika is felismeri majd, ám attól 

tartok, hogy ennek bekövetkeztéig Damoklész még le fog csapni párszor azzal a 

bizonyos karddal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
egyesületeknek. Mi ennek ellenére fokozott szigorúsággal járunk el, elgondolkodtató, hogy ennek ellenére 
ezen ügyek száma nem csökken...” 
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Dr. Lazáryné Illés Mária213 

A védtelenek védelme. A szombathelyi Barnahus-szolgálat 
kialakításának és működésének rövid története 

 

“A szociális védelem köz- és 

magánintézményei, a bíróságok, a 
közigazgatási hatóságok és a 
törvényhozó szervek minden, a 

gyermeket érintő döntésükben a 
gyermek mindenek felett álló érdekét  
veszik figyelembe elsősorban.”214 

 

BEVEZETÉS 

 

„Nincs olyan rebellis gondolat, amit ne lenne érdemes megismerni!” 

(Magyar Bűnüldöző, X. évfolyam 1-2. szám) 

 

Nagyon megörültem ennek a gondolatnak, ami a Magyar Bűnüldöző című 

tudományos-szakmai folyóirat mottójául is szolgál. 2016 júniusában az Alapvető 

Jogok Biztosának Hivatalában Székely László, az akkori alapvető jogok biztosa 

kezdeményezésére létrejött kerekasztal-megbeszélésen Magyarországon először 

beszélhettem a Barnahusról, az izlandi modellről, amit ekkor már három éve 

tanulmányoztam. Amikor odáig értem a mondandómban, hogy a Barnahusban 

speciálisan kiképzett gyermekklinikai szakpszichológusok hallgatják ki a szexuálisan 

abuzált gyermekeket, akik legtöbbször az áldozatok, de lehetnek szemtanúk is, 

mondandómat be sem tudtam fejezni, mert felállt az asztalnál egy nagyon magas 

rendfokozatú és státuszú rendőrtiszt, és az asztalt kissé verve, erélyes hangon 

közölte velem: vegyem tudomásul, hogy soha nem fognak Magyarországon 

pszichológusok kihallgatni gyermekeket a rendőrök helyett, legalábbis addig biztosan 

nem, amíg ő rendőrként dolgozik. Úgy éreztem, hogy magában azt is még hozzátette:  

Quod dixi, dixi (Amit mondtam, megmondtam) – és leült. Lehet, hogy nekem akkor ott 

annyira meg kellett volna ijednem, hogy többet szóra sem nyitom a számat ; de az 

édesapám magas rangú katonatiszt volt, megszoktam, hogy otthon is néha rajta 

maradt a laktanyaparancsnoki szerep – amúgy meg melegszívű, jóságos ember volt. 

 
213 A Szerző a szombathelyi Barnahus alapítója, a Nemzeti Barnahus Tudásközpont vezetője.  
214 1991. évi LXIV. törvény a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november  20-án kelt Egyezmény 

kihirdetéséről, 3. cikk, 1. bekezdés.   
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Erről a rendőrről is ugyanezt gondoltam, úgyhogy még lelkesebb „szónoklatot” 

tartottam a Barnahus mielőbbi magyarországi adaptálásáról és bevezetéséről.  

A Magyar Bűnüldöző mottóját anélkül, hogy ismertem volna, megfordítottam kicsit, 

és higgadtan, a „rendőröm” szemébe nézve mondtam: tudom, hogy rebellis a 

gondolatom, de higgye el, hogy érdemes lesz megismerni! 

1979-ben Henry C. Kempe, amerikai gyermekorvos leírta azokat a specif ikus 

fejlődési szinteket, amelyeken a társadalomnak keresztül kell mennie ahhoz, hogy 

felismerje a gyermekbántalmazás létezését.  

(1) A testi vagy szexuális abúzus létezésének tagadása. A látott abúzusokat a 

pszichotikus alkoholista vagy drogfüggő szülő, esetleg idegen vendégek 

számlájára írják, és úgy gondolják, azoknak semmi közük nincs a társadalom 

egészének problémájához. 

(2) A társadalom felf igyel a bántalmazás durva formáira – a gyermekverésre (lásd: 

zéró tolerancia törvénye), és a súlyosabb testi megnyilvánulásokkal szemben 

hatékonyabb megoldó stratégiákat kezd kialakítani, a kevésbé súlyos 

ügyekben pedig megjelenik a korai felismerés és intervenció igénye.  

(3) Egyre többet foglalkoznak a testi abúzussal, a f igyelem azokra a gyermekekre 

irányul, akik nehezen boldogulnak, és akiket testileg elhanyagolnak. Felismerik 

az abúzus f inomabb formáit. 

(4) A társadalom felismeri az érzelmi abúzust, az elhanyagolást, az elutasítást, és 

a bűnbakkeresés és az emocionálisa depriváció súlyosabb formáit.  

(5) A társadalom felismeri a szexuálisan abuzált gyermekek súlyos helyzetét. 

(6) Felismerjük és leszögezzük, hogy a társadalom minden gyermekre igényt tart, 

és joguk van az egészséges személyiségfejlődésre, a szükséges, szerető 

gondoskodásra, érzelmi biztonságra és kifogástalan táplálékra, illetve 

megelőző-gyógyító egészségügyi gondozásra. 

 

Azon a bizonyos kerekasztal-megbeszélésen előadásomban akkor úgy véltem: a 

mi társadalmunk a harmadik szinten van már. Egy bírónő azonban szót kért, és 

kijavított engem: súlyosan tévedek, a bírók is még csak az első szinten vannak  – hol 

lehet akkor a társadalom egésze? Én akkor ott ezt az állítást nem hittem el.  

 

1. A SZÜLŐI ALKALMASSÁG FÉLREISMERÉSE A BÍRÓ ÁLTAL 
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Egy 11 éves kislányt vizsgálok a Barnahus-szolgálatban: ideiglenes elhelyezésben 

van három hónapja a szakellátásban. A hétvégén az anyukája hazavitte. A gondozói 

szerint valami borzalmas történhetett vele otthon, mert az intézménybe visszatérve 

éjszaka rémálmai voltak, hosszan kiabálta, hogy „fáj”, „nem akarom”, „engedj el”, 

„nem bírom tovább”, és közben a felnőtt szexuális élet egyes fázisaira is utalt. Kiderül, 

hogy nagybátyja, „a Józsi” otthon, nagyjából két éve folyamatosan, megerőszakolta. 

Az anyja ezt végignézte, sőt, amikor nagyon f ájt, odaadta neki a telefonját, hogy 

nyomogassa, és ezzel terelje el a f igyelmét. A kislánynak ekkor már Stockholm -

szindrómája volt. 

Az iratanyagból tudtam már, hogy négy évvel ezelőtt a nővérét kiemelték a 

családból, mert f izikailag súlyosan bántalmazták a szülők: szakellátásba kerüléskor a 

hajas fejtövön a kitépett hajcsomók helyén már kukacok tenyésztek.  

Igazságügyi pszichológiai szakértői véleményemben kérdésre felvetettem az anya 

felelősségét is: súlyos gyermekveszélyeztetés miatt.  

Az iratanyagból kiderült, hogy a nővér esetében történt vádemelés a szülők ellen, 

de mivel az anya megígérte a bírónak, hogy a kisebbik lányát szépen fogják nevelni, 

ezért a szülők megúszták büntetés nélkül.  

A tárgyaláson a bíró vitatta az anya veszélyeztető magatartását, hiszen négy éve 

megígért valamit, vélhetően úgy is cselekedett. Józsi 7,5 évet kapott másodfokon.  

A kislány utánkövetéses vizsgálatából tudjuk, hogy speciális lányotthonba került, 

de ahogy kamaszodott, idegen férf iakat kezdett leszólítani az utcán, elment velük 

„szobára”, napokra eltűnt (12-13 évesen!). Mindeközben kettes típusú cukorbeteg lett, 

gyógyszereit nem vitte magával, iskolát kerülte.  

Zárt lányotthonba került, megszeretett gyámjától is elkerült, teljesen gyökértelenné 

vált. Jelenleg életét gyakran veszélyeztető disszociális tünetei vannak. Az anyja? 

Köszöni szépen, jól van, éli a világát. 

 

2. SZÁZ FELJELENTÉSRE TÍZ VÁDEMELÉS ÉS EGY ÍTÉLET JUT   

 

Az egész világon elfogadott vélemény ez a szexuális abúzus esetekre nézve,  

azonban külön ki kell emelni, hogy a látencia jelensége mennyire magas az ilyen 

bűncselekmények esetében. A Barnahus-szolgálatban vizsgált gyermekek több mint 

10%-ánál derül ki, hogy óvodás vagy kisiskolás korukban szexuálisan abuzálták őket, 

nemegyszer az a családtag, aki a kamaszkorában is – csak akkor, ha beszélt róla, 
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nem hittek neki, vagy nem is mert beszélni, mert az abuzáló megfenyegette, 

titoktartásra kényszerítette. 

A 18 év alatti gyermekek sérelmére elkövetett abúzusszámokról a valósághoz még 

csak közelítő statisztikai adatot sem lehet beszerezni. Egy rendőr őrnagy írt egyetemi 

szakdolgozatot a Barnahusról és elmondta: „szakdolgozatomhoz vizsgálni szerettem 

volna a … Rendőrkapitányságon a gyermekek szexuális bántalmazása kapcsán az 

elmúlt öt esztendőben indult és befejezett büntetőügyeket. Sajnálatos módon a 

kutatásomat, mely kiterjedt volna az eljárások hosszára a nyomozás elrendelésétől 

az ítéletig, a cselekmények büntetőjogi minősítésére és azok változásaira, az eljárás 

során a sértett gyermekek kihallgatásainak, az igazságügyi pszichológus szakértői 

vizsgálatok módszereire, a vizsgálati számokra, a gyámhatósági beavatkozásokra  

(…) a rendőrkapitány azonban ezt nem engedélyezte.” 

Felvetem: vajon milyen okai vannak annak, hogy arra a kérdésre, hogy évente hány 

szexuális bűncselekményben indul feljelentésre nyomozás a rendőrségeken, és hány 

esetben történik vádemelés, miért nem lehet a rendőrségektől statisztikai adatokat 

beszerezni? 

A WHO becslése szerint (Szexuális gyermekbántalmazás a családban című 

gyűjtemény, Animula Kiadó) a 18 évesnél f iatalabbak közül évente, világszerte, 150 

millió lány és 73 millió f iú esik áldozatul.  

Vizsgáltunk olyan 14 év alatti f iúkat, akiket az apjuk szexuális aktusra kényszerített 

vérszerinti anyjával; vagy az elvált apa az új párjával szexuális életet élt, és utána a 

kisf iúnak is meg kellett próbálnia; vagy elvált anyák 4-5 éves f iaikat szexuális játékra 

használják fel; vagy az apa kényszerítésére és közreműködésével a 6-7 éves f iúnak 

kutyával kellett közösülnie. 

Az abuzálók családtagok, a gyermek legbensőbb bizalmi köréből kerülnek ki, a 

gyermekek hisznek nekik, és szinte vakon követik (egy ideig) az utasításaikat.  

A gyermek nem tökéletlen felnőtt, hanem tökéletes gyermek. Ezért felnőtt 

szexualitással közelíteni hozzá súlyos, irreverzibilis károkat okozhat a testi és lelki 

fejlődésében. A közvélekedés szerint szexuális abúzusnak az aktus számít, az ennél 

enyhébb szexuális tartalmú molesztálások, például a „nagypapa be-benyúlkál 11 

éves unokája bugyijába és megfogdossa annak nemi szervét”, szóval erről sokan úgy 

gondolják, nem nagy ügy. Vannak bírók, akik szerint akár a vádemelés is ejthető: 

„ezért meghurcolni egy tisztességben megőszült öregembert?” – érvelnek. 
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Ezer és ezer szakembert kérdeztem már meg, és egyik sem akarta elhinni, hogy 

minden ötödik embert zaklattak már szexuálisan, jellemzően a gyermekkorukban. 

Pedig egy f iatal f ilmrendező mesélte, hogy vizsgaf ilmjét saját szexuális abuzálásáról 

kívánta elkészíteni. Összeállt a stáb, és akkor derült ki, hogy tíz művészből négy 

érintett a témában. A f ilmet ajánlom megnézni: Csoma Sándor – Nem történt semmi. 

 

3. A GYERMEKBARÁT IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS FEJLŐDÉSTÖRTÉNETE MAGYARORSZÁGON 

 

Az Európa Tanács 2010-ben fogadta el a Gyermekbarát Igazságszolgáltatásról szóló 

iránymutatást. 2012 decemberében Kocsis Máté parlamenti képviselő arról beszélt, 

hogy „védelem kell a gyermekeknek az igazságszolgáltatásban, mert évente több 

ezer gyermek kerül kapcsolatba az igazságszolgáltatással. Sajnos ilyenkor a 

hatóságok eljárása csak ront a helyzeten, hiszen amikor egy rendőr vagy bíró végzi 

a kihallgatást, a gyermek fél a hivatalos közegtől, a számára érthetetlen nyelvtől  (…), 

ezért országszerte gyerekbarát kihallgató szobákat kell létrehozni.” 

Igazságügyi pszichológus szakértőként országszerte végeztem a vizsgálataimat 

ilyen kialakított szobákban: az épület alagsorában, pár plüssf igura jelezte csupán, 

hogy akkor ez most egy gyerekbarát vizsgálóhelyiség; a szoba felső sarkában egy 

halszemoptikás kamera vagy stabil kamera; és még sorolhatnám az abuzált gyermek 

szorongását fokozó tényezőket. A szándék nem lett volna rossz: nyomozási bíró 

hallgatja ki az áldozatot vagy szemtanút, rögtön olyan kérdéseket is feltehet, amit 

perszakaszban a bíró is biztosan feltenne, a nyomozó  rendőr ebből a kihallgatásból 

megírja a jegyzőkönyvet, a felvételt megkapja az igazságügyi pszichológus szakértő, 

és a szakértői módszertani levél előírásait f igyelembevéve már csak 

személyiségvizsgálatot csinál – és vizsgálja a gyermek nonverbális kommunikációját! 

A fentebb vázolt eljárási rend közelített volna az ENSZ Gyermekjogi Egyezménye 

deklarációjához: minden beavatkozásban a gyermek mindenek felett álló érdekét kell 

biztosítani. 

Az elmúlt négy évben a Barnahus-szolgálatban dolgozva, több mint 150 abuzált  

gyermek vizsgálata után, ha lenne hatalmam, szeretném visszaállítani a nyomozati 

bíró intézményét, és „bevinni” őt a Barnahus-szolgálatba. 

 

4. RENDSZERABÚZUS A GYERMEKBARÁT IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSBAN 
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2014-ben az ORFK Bűnmegelőzési Osztályának egy ik munkatársa egy előadásában 

elmondta, hogy együttműködést kellene létrehozni az igazságszolgáltatás és a 

pszichológia között, és be kellene vezetni, hogy speciálisan képzett klinikai gyermek  

szakpszichológusok hallgassák ki legalább a 14 éven aluli gyermekeket.  

Hatalmas előrelépést jelentett, hogy az OBH elnöke az 56/2013. (II.14.) OBHE 

határozattal létrehozta a Gyermekközpontú Igazságszolgáltatás Munkacsoportot, 

melynek céljai között szerepel: 

• a bírók interdiszciplináris képzése; 

• az eljárásokban a kiskorúak részére szóló tájékoztatás kidolgozása;  

• a jogszabályok módosításának kezdeményezése.  

 

2014-től a bíróságokon közel 44 gyermekbarát meghallgató szoba kialakítása volt 

a cél – de ezek a szobák nem voltak ideálisak. Aztán 2018. július 1-jén megszűnt a 

nyomozati bíró munkája a gyermekkihallgatásban – azóta megint rendőrök hallgatják 

ki a gyermekeket. 

Jelenleg az abuzált gyermekek a kihallgatás elején paragrafusokat hallanak a 

rendőrtől – a videófelvételeken pedig jól látszik, hogy nem értik, egyre 

tanácstalanabbak, és kifejezetten megrémülnek, amikor a nyomozó azt mondja, hogy 

közvetlen hozzátartozódra nem kell terhelő vallomást tenned. Ekkor, látszik, teljesen 

tanácstalanná válik a gyermekáldozat vagy tanú, nem érti, hogy jól értette-e, amit a 

nyomozó mond. Sajnos, kérdezni nem mernek, mert nagyon szoronganak, sőt 

konkrétan félnek a rendőrtől – ha nincs egyenruhában, akkor is. Magamban meg  

szoktam fogalmazni a kérdést: Kedves jogalkotók! Ha egy gyermekáldozat bejön a 

Barnahus-szolgálatba kihallgatásra, nem azért jön-e, hogy elmondja, mi történt vele?  

Ha szexuális abúzus a gyanú, igaz, ismeretlen tettes ellen folyik a nyomozás, de (a 

nemzetközi statisztika szerint is) a feljelentéskor elhangzik az abuzáló neve, mert a 

gyermek ismeri az apját, nagyapját stb., tehát mindenki tudja, hogy közvetlen 

hozzátartozója a gyermeknek. 

A gyermek azért jön a Barnahus-szolgálatba, hogy vallomásával (amire sokszor 

évekig is készül) elérje, hogy végre megszűnjön a bántalmazás, sőt a bűnös elnyerje 

a büntetését. 

Szakértőként szem- és fültanúja voltam, hogy abban a pillanatban, amikor a 

gyermek kimondta az abuzáló nevét, a nyomozó f igyelmeztette, hogy nem köteles 

terhelőt mondania közvetlen hozzátartozójára. 
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Jelenleg tehát a nyomozó  rendőr hallgatja ki a gyermeket, két lépésben:  először 

úgy, hogy közben nem ír jegyzőkönyvet. Szünetet tart.  Aztán újrakezdi a kihallgatást, 

de most már jegyzőkönyvet is ír. Egyszóval egy délelőtt kétszer kell a legapróbb 

részletekig felidéznie az abuzált gyermeknek, ami vele történt. Ez súlyos 

rendszerabúzus! A gyermek pszichésen traumatizálódik. Ráadásul gyakran az anya 

is jelen van, aki a részletek hallatán nem egyszer az ájulás határán van. 

Kínszenvedés ez mindenkinek, és súlyosan sérül a gyermek mindenek felett álló 

érdeke. 

Itt jegyzem meg, hogy az igazságügyi pszichológus szakértői vizsgálat alatt nem 

lehet jelen a szülő. A szakértők (nemegyszer négy-öt) is addig „vallatják” a gyermeket, 

amíg ő élményszerűen el nem mondja, ami vele történt, tehát a rendszer újra súlyosan 

abuzálja a gyermeket. Az ismételt felidézés gyakran traumatizálóbb, mint a történés 

maga. 

 

5. BETARTJUK-E A LANZAROTE-I EGYEZMÉNYT?  

 

A 2007-es Lanzarote-i Egyezményt Magyarország 2010-ben írta alá, és 2015-ben 

ratif ikálta. A 35. cikkely az alábbi pontokban határozta meg, hogy egy szexuális 

abúzusgyanús gyermekkel miként kell a büntetőeljárás során kihallgatást készíteni:  

 

• Késedelem nélkül (a Barnahus-szolgálatban a kirendelő határozat  

kézbevétele után legkésőbb három héttel) megtörténik az interjú. Készen 

állunk azonban az azonnaliságra is. 

• A gyermek meghallgatása, ha szükséges (és szinte mindig szükséges, mert  

az egyetlen bizonyíték a gyermek élményszerű elmondása) olyan helyszínen,  

azaz épületben kell, hogy történjen, melyet kizárólag erre a célra hoztak létre.  

Az európai Barnahus-szolgálatok kizárólag erre az egy célra lettek és lesznek 

létrehozva. 

• A gyermek kikérdezését a speciális interjúra kiképzett szakemberek végzik. 

 

A jelenlegi igazságszolgáltatás, az ártatlanság vélelme és a kétséget kizáró 

bizonyítás terhe a bántalmazónak kedvez! Van egy társadalmi szintű védekezés is: a 

megbecsült polgárról nem tudjuk még elképzelni sem, hogy szexuálisan abuzálja a 

saját gyermekét, ha nincs más bizonyíték, mint a gyermek vallomása.  
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A gyermekben a rendőrségen történő kihallgatás során a bűnösség, a félelem, a 

bizonytalanság, a „rossz vagyok” érzése, az elkövető felé pedig, aki a családtagja, az 

árulás érzése keltődik. A nyomozás, a többszöri kihallgatás, a többszöri igazságügyi 

pszichológus szakértés erősítik a fenti érzéseket az áldozatban. Szeretné, ha 

hinnének neki; és ha hinnének neki, akkor elég lenne egyszeri kihallgatás – ezt  

gondolja. 

A bűncselekmény feltárása nemcsak a gyermekben, de a családban is, méghozzá 

azonnal, súlyos érzelmi vihart vált ki. A nyomozati szakban konzerválódik a 

bizonytalanság, a gyermek megtanul nem panaszkodni, a felnőtt megtanulja nem 

meghallgatni a gyermeket, a hatóság „megtanul” nem hinni a gyermeknek . 

 

6. A BARNAHUS-SZOLGÁLAT MŰKÖDÉSÉT BIZTOSÍTÓ JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 

 

A hazai gyermekvédelemben jelentős előrelépés a Büntetőeljárásról szóló 2017. évi 

XC. törvény 2021. január 1-jével hatályba lépő, 87. § (1) bekezdés b) pont 66. alpontja 

szerinti új szabály, amely szerint 2021. január 1-jétől a 18. életévét be nem töltött 

személy részvételét igénylő eljárási cselekményt a bíróság, az ügyészség és a 

nyomozóhatóság a Gyvt. 61. § (2) bekezdése szerinti Barnahus -modellen alapuló 

szolgáltatást végző szaktanácsadó közreműködésével is végrehajthatja. Ezzel 

lehetőség nyílik a Barnahus-modell szerinti szolgáltatás során készült kép - és 

hangfelvételek bizonyítékként történő felhasználására a büntetőeljárásban.  

Budapesten, Békés, Borsod -Abaúj-Zemplén és Hajdú-Bihar megyékben 

megkezdődött a Barnahus-modell szerinti szolgáltatás kialakítása a TEGYESZ-ek  

keretében. 

Magyarországon tehát hamarosan öt Barnahus-szolgálat fog működni. A 

gyermeket elkísérheti a jogi képviselője, aki a monitoring szobából f igyeli a 

meghallgatás és egyben az igazságügyi pszichológus szakértői vizsgálat menetét.  

„Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, míg nem jön 

valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja.” Albert Einstein e gondolatának 

szellemében 2016. november 15-én Szombathelyen megnyílt Magyarország és 

Kelet-Közép-Európa első, Európa 52. Barnahus-szolgálata. Először pilot jelleggel, 

egy videótechnikus és egy igazságügyi pszichológus szakértő szakember 

közreműködésével, négy helyiségben, a Vas Megyei TEGYESZ egy 

épületszárnyában: 
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• Gyermeknőgyógyászati, speciális eszközökkel felszerelt vizsgáló helyiség.  

• Meghallgató szoba, melyben egy stabil és 3 zoomolható kamera van több 

mikrofonnal felszerelve, a pszichológusi munkát pedig kiszolgálja még a 

VILÁGJÁTÉK® Teszt és az abúzusbabák. 

• Monitoring szoba: itt van a kép - és hangrögzítésre tökéletesen alkalmas 

technikai berendezés, az INDICO-rendszer, mely egy tévéképernyőn realtime 

mutatja a szobában ülő rendőrnek, hogy mi történik a meghallgató szobában, 

továbbá rendelkezésére áll egy mikrofon, melyen keresztül „beszólhat” a 

szakembernek, illetve itt foglal helyet a gyermek jogi képviselője is.  

• Bekamerázott terápiás szoba, ahol lehetőség szerint minden kihallgatott 

gyermek maximum 4 alkalmas krízisintervenciós terápiát kap – vagy egy 

speciális terápiát a PTSD csökkentésére. (Egyéb mentális zavarok 

terapizálása nem folyik a Barnahus-szolgálatban, noha szinte minden vizsgált 

gyermeknek van valamilyen pszichés betegsége!) 

• 2021-től Szombathelyen a 14 feletti és 14 alatti gyermekeknek külön 

várószobája lesz, a gyermekbarát és a korosztályukhoz illő 

követelményeknek megfelelően. 

 

Egyszóval a Barnahus-szolgálat egy „egyablakos ügyintézés”, minden egy  helyen 

van, a gyermeknek csak erre az egy helyre kell jönnie – és reményeink szerint csak 

egyszer. Ha az eljárási cselekmények során még egy -egy kérdés felmerülne, az 

igazságszolgáltatás egyes szakemberei jönnek a Barnahus -szolgálatba, és itt 

kérdezik meg a gyermekáldozatot vagy -tanút. 

A Barnahus-szolgálat jelenlegi munkatársai: 

• 1 fő klinikai gyermek-szakpszichológus, igazságügyi pszichológus szakértő;  

• 1 fő szociális munkás ügyviteli vezetői munkakörben;  

• 1 fő videótechnikus szakember; 

• 1 fő EMDR-terapeuta; 

• 1 fő gyermekklinikai szakpszichológus konzultáns;  

• 1 fő gyermeknőgyógyász; 

• 1 fő nemzetközi Barnahus kapcsolattartó, kommunikációs szakember;  

• 3 fő pszichológus, akik tudományos kutatást végeznek a gyermeki 

nonverbális kommunikációra és a gyermeki emlékezet specif ikumaira 

fókuszálva, a NOLDUS szof tver-hardver segítségével; 
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• 2 fő speciálisan kiképzett leíró, akik a videófelvételeket leírva készítik el a 

meghallgatások szöveghű jegyzőkönyveit, beleírva a gyermek nonverbális 

közléseit is. 

 

Az izlandi mintát követjük tehát, és nem a skandináv modellt, ami azért is bizonyult 

jó választásnak, mert 2020-tól Európában számos újabb ország határozta el magát a 

Barnahus-szolgálat bevezetése mellett az izlandi modellt követve.  

Az izlandi Barnahus-szolgálatban 1998 óta jó eredménnyel törekednek arra, hogy 

a gyermekáldozatnak csak egyszer kelljen elmondania abuzálása történetét 

(igazságügyi pszichológus szakértői vizsgálat nincsen), s kizárólag egy személy, a 

kihallgató pszichológus van jelen a bekamerázott szobában. A monitoring szobában 

ezalatt helyet foglal egy bíró, az ügyész, a nyomozó  rendőr, a gyanúsított védője. A 

kihallgatás alatt a nyomozó  rendőr elkészíti a kihallgatási jegyzőkönyvet, és a 

szakemberek hosszasan elemzik a felvételt, és a felvételen látható nonverbális 

közléseket is. 

Illyés Gyula Óda a törvényhozóknak című versében van egy mondat, amelyet 

magam is sokszor hangoztatok: 

  

„Jogot tehát az árnyalatnak, 

melyben a holnap rajza áll, 

s a kivételnek, 

mely holnapra talán szabály.” 

 

Az izlandi igazságszolgáltatásnak sikerült összefésülnie a kontradiktórius és az 

inkvizitórius jogalkotást annak érdekében, hogy a gyermekek mindenek felett álló 

érdeke biztosításának érvényt szerezzenek, azaz a nyomozati szakban a gyermek 

kihallgatásán részt vesz a bíró és az ügyész is . Megvalósul a multidiszciplinaritás és 

az interagency, ami Magyarországon ugyancsak gyermekcipőben jár még. 

 

7. AZ IGAZSÁGÜGYI PSZICHOLÓGUS SZAKÉRTŐK SZEREPE A BÜNTETŐELJÁRÁSBAN  

 

 

2016-tól a szombathelyi Barnahus-szolgálatban elsősorban hivatalos szerv 

kirendelésére igazságügyi pszichológus szakértő (gyermek klinikai 
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szakpszichológus) folytatja a szakértői vizsgálatot, és igyekszik  választ adni a 

kirendelő szerv egyre több (nem ritkán húsz) kérdésére. 

A szakértői vizsgálat gerincét az NICHD protokoll alkalmazása adja, ezzel a 

módszerrel igyekszik a szakértő választ adni arra a kirendelői kérdésre, hogy 

élményszerű volt-e a szexuális abúzusgyanús gyermek elmondása. Szeretem azokat 

a vizsgálatokat, ahol a monitoring szobában ülő nyomozó  rendőr – akár úgy is, hogy 

leállítja a vizsgálatot – kijelenti, hogy megvan a gyermek vallomása, élményszerű, 

ahogyan elmondta abuzálása történetét. 

Az iratanyagból, s a vizsgálatot előkészítő jelzőrendszeri stábülés lefolytatása után 

kezdem el a szakértői vizsgálatot. A jelzőrendszeri stábülésen a gyermeket ismerő 

jelzőrendszeri szakemberek vesznek részt: nagyon fontos, nagyon hasznos ez az 

ülés. Erről is videófelvétel készül és szószerinti jegyzőkönyv, melynek tartalmát  

ismertetem a nyomozó rendőrrel, s az része a szakvéleményemnek is. A szakértői 

vizsgálat lefolytatására van kialakult, szakmai gyakorlat, ami a vizsgálat lefolytatására 

többé-kevésbé egységes, de nyilván nem történik kép - és hangrögzítés INDICO-

rendszerrel. 

A szakértők kénytelenek kirendelésre harmadik, negyedik, ötödik vizsgáló 

pszichológusként ténykedni, miközben tudják, hogy az egymásutáni pszichológiai 

vizsgálatok egyre torzabb képet adhatnak az áldozatról vagy szemtanúról. Az 

ismétlések miatt megállapítható továbbá, hogy a vizsgálati módszerek elvesztik 

megbízhatóságukat. 

A szombathelyi Barnahus-szolgálat 2016 óta szakkonzultánst vesz igénybe a 

gyermekvizsgálatokkor. A negyvenéves szakmai tapasztalatokkal rendelkező 

gyermekklinikus kolléga a VILÁGJÁTÉK® Tesztet elemzi, a vizsgáló pszichológustól 

függetlenül. Nagyon optimális helyzet ez. 

Számos szakértő kolléga, a Barnahus-szolgálattól függetlenül, egyre többször veti 

fel, hogy egy háromtagú szakértői bizottság készítse el a szakvéleményeket, viszont 

így el kellene azt is érni, hogy a gyermek egyszeri szakértői vizsgálaton vegyen részt 

– a mai gyakorlathoz képest, ahol akár négy-öt szakértő is „meggyalogolja” a 

gyermeket, három-négy évnyi távlatban. 

A gyanúsított elkövetőt nem a Barnahus-szolgálatban hallgatják ki! Erre a 

gyermekek legtöbbször rá is kérdeznek: „találkozni fogok itt azzal, aki engem 

bántott?” Az előbbiek miatt a Barnahus-szolgálatban a szakértő komplex 

családvizsgálatot nem, csak a gyermek meghallgatását és vizsgálatát végzi. Jól is 

van ez így. Saját tapasztalatom alapján megállapíthatom, hogy a gyermek vizsgálata 
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után és a gyanúsított vizsgálata alapján már-már vádiratszerű szakvéleményt tud írni 

a tapasztalt szakértő – de nem ez a feladata. 

Az igazságügyi pszichológus szakértőkről szóló törvény szerint ugyan a bíróságok 

a másodfokú ítéleteket kötelesek megküldeni a szakértőnek, azonban ez a 

gyakorlatban egyelőre nem gyökeresedett meg, így a szakértők visszajelzést 

jellemzően nem kapnak a munkájukról, amit joggal hiányolnak. (Lásd 2016. évi XXIX. 

törvény az igazságügyi szakértőkről.) 

Az elmúlt négy évben a szombathelyi Barnahus-szolgálatban közel 150 szexuális 

abúzusgyanús gyermeket vizsgáltunk, számtalan szakvélemény készült. Informális 

csatornákon keresztül tudjuk, hogy számos esetben a Barnahus -szolgálatban 

lefolytatott, bizonyítékalapú gyermekmeghallgatás alapja volt a vádemelésnek és a 

jogerős másodfokú ítéletnek is. Mégis soha, egyetlenegy visszajelzést sem kaptunk 

hivatalosan, formális csatornákon. Így bizonyos nemzetközi akkreditációs 

feltételeknek nem is tudunk megfelelni, és a saját munkánk minőségbiztosítási 

eljárása is hiányos. 

 

8. AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS SZEREPLŐINEK ELTÉRŐ SZEMPONTJAI, S AZOK EGYESÍTÉSE 

 

Az izlandi modellt reményeink szerint rövid időn belül teljes spektrumában tudjuk 

alkalmazni Szombathelyen, valamint a hamarosan megnyíló további Barnahus -

szolgálatokban is. Mit jelent ez? Noha az igazságügyi pszichológus szakértőt, a 

nyomozó rendőrt, az ügyészt és a bírót eltérő szempontok vezetik a gyermek 

lehetőleg egyszeri, Barnahus-szolgálatban történő kihallgatásakor, a gyermeket 

kíméletesen kell kihallgatni.  

Kamala Harris, az USA leendő alelnöke, két évig San Francisco főügyésze, majd 

2017-ig Kalifornia állam legfőbb ügyésze volt. Első éveiben nemi erő szakkal és 

gyermekmolesztálással foglalkozott. Ő írja önéletrajzában: „Ami különösen nehézzé 

tette ezeket az eseteket, hogy az áldozatokat meg kellett győznünk, részletezzék 

többször azt, amiről szívük szerint soha senkinek sem beszélnének.” 

Egy 11 éves f iút vizsgáltunk a Barnahus-szolgálatban, igazságügyi pszichológus 

szakértői vizsgálat volt. Egy héttel előtte (amikor végre az anyja feljelentést tett a 

rendőrségen az apa által elkövetett folytatólagos borzalmakról) a kisf iú részletes  

vallomást tett a nyomozó rendőrnek. A szakértőnek azt mondta: vannak részletek,  
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amelyekről senkinek, soha többet nem akar beszélni, mert akkor újra át kell élnie, és 

nem tud felejteni. 

A Barnahus nemzetközileg elfogadott protokollját követve a nyomozó  rendőr 

folyamatosan kérheti a pszichológus szaktanácsadó segítségét konzultációra, 

egyben ki is rendelheti szakértőként a későbbiekben – így biztosítva a gyermek 

mindenek felett álló érdekét! 

Az elmúlt négy évben szakértőként közreműködtem olyan szexuális abúzusgyanús 

esetekben, ami után minden esetben traumatizálódtam, és pszichoszomatikus 

tüneteim lettek. Harminc éve vagyok szakértő, de ilyen nem fordult még elő velem. 

Mélyen megrendült és súlyosan traumatizálódott nyomozó  rendőrnőkkel is 

kapcsolatba kerültem. Mindannyiuk számára szükség lenne szupervízióra,  

pszichológiai ellátásra vagy legalább utólagos megbeszélésre – ám ez a gyakorlat 

hazánkban nem alakult ki. A Barnahus-szolgálatban viszont nem egyszer egyfajta 

krízisintervencióként hat a felvétel megbeszélése, a gyermeki nonverbális 

kommunikáció elemzése, mindeközben a személyes érzések ventilálásának 

lehetősége, akár késő délutánba nyúlóan is.  

A szombathelyi Barnahus-szolgálat négyéves működése alatt közel tíz workshopot 

és kerekasztal-beszélgetést tartottunk, külföldi Barnahus-szakemberek bevonásával 

(Izlandról, Svédországból, Lengyelországból, Nagy-Britanniából, Hollandiából) a 

multidiszciplinaritás és a szervezetek közötti együttműködés fejlesztésére is: 

gyámhivatal, alapellátás, szakellátás, rendőrség, ügyészség, gyermekjo gi képviselők 

részvételével. Az együttműködésre való készség és képesség sajnos szinte teljesen 

hiányzik még Magyarországon. 

Minél több gyermeket vizsgálunk a Barnahus -szolgálatban, a gyermekbarát 

igazságszolgáltatás annál több anomáliája jut felszínre. A Barnahus folyamatosan 

küzd a gyermekérzékeny igazságosság lehetővé tételéért:   

 

• a vádlott fair trial, azaz az igazságos tárgyaláshoz való jogai és a 

gyermekáldozat magánéletének tiszteletben tartása területén;  

• jogszabálymódosításokra teszünk folyamatosan javaslatokat, miközben 

tudjuk, hogy egy társadalom szokásrendszerét nem feltétlenül változtatja 

meg azonnal egy jogszabály; 
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• mind a nyomozati, mind a perszakaszban hinnünk kell a gyermekáldozatnak 

vagy tanúnak, szem előtt tartva, hogy a gyermekkorúak inkább azt mondják, 

amit láttak vagy átéltek, míg a felnőttek inkább azt mondják, amit gondolnak. 

 

9. ÖSSZEGZÉS 

 

A Barnahus izlandi szó, jelentése: gyermekház. A fogalom arra az először Izlandon 

létesült házra utal, mely a gyermekbarát kihallgatószobákkal egy multidiszciplináris 

és szervezeteket átfogó megközelítést képvisel – szemben például a jelenlegi,  

magyarországi gyermekbarát igazságszolgáltatási modellel.  

A Barnahus-modell lényege: a szexuális abúzus áldozata vagy szemtanúja, az 

érzelmileg súlyosan elhanyagolt vagy f izikailag súlyosan bántalmazott gyermek által 

elmondottak kulcsfontosságúak a velük szembeni visszaélések büntetőjogi, 

gyermekvédelmi és terápiás célú feltárása és kivizsgálása szempontjából.  

A hazai, bekamerázott rendőrségi szobákban történő kihallgatások a büntetőjogi 

oldalt szolgálják, előkészítve a Barnahus-szolgálatok magyarországi bevezetése és 

széleskörű elterjedésének lehetőségét. Hosszú távon az a cél, hogy minden 

megyében legyen egy Barnahus-szolgálat, amit a TEGYESZ működtet. 

A Barnahus bizonyítékokon alapuló gyakorlatra épül, beleértve az 

igazságszolgáltatási eljárásrendeket, a terápiás beavatkozásokat, az orvosi 

vizsgálatokat, az utánkövetést, az adatfeldolgozást és a tudományos kutatást.  

A Barnahus célja, hogy minden érintettnek koordinált és hatékony választ kínáljon 

gyorsan, időveszteség nélkül, megakadályozva a nyomozás és a bírósági eljárások 

során, ma még, bekövetkező retraumatizálódást.  

A Barnahus feladata a gyermekek vallomástételének támogatásával (kizárólag a 

Barnahus-szolgálatban), speciális Barnahus-módszerekkel (például abúzusbabák, 

sémababák használata az NICHD protokoll alkalmazásával, az igazságügyi szakértői 

és a komplex családvizsgálat mellőzésével, a kihallgatás alatt rendőr, ügyész, bíró, a 

gyermek számára ismerős ügygondnokkal egy  időben a monitoring szobában) 

segítsen érvényes bizonyítékokat és a nonverbális kommunikációs elemzésével 

bizonyítottságot erősítő tényezőket szerezni a vádemeléshez és a bírósági 

eljárásokhoz oly módon, hogy a gyermeknek soha ne kelljen megjelennie a 

rendőrségen, a bíróságon és az igazságügyi pszichológus szakértő előtt.  
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A Barnahus tehát ún. egyablakos ügyintézési módszert kínál az interagency 

jegyében, összefogva a rendőrség, a szociális szolgáltatók, a gyermekvédelem, a 

szakszolgálatok, a gyámhivatal, a testi, lelki egészségügyi szolgáltatók, az ügyész és 

a bíró munkáját. 

A Barnahus-szolgálatban ingyenes a vizsgálat a kirendelő szerv számára.  

Magánfelkérésre kizárólag konzultációt végzünk, képviselve ezzel a gyermekek 

mindenek felett álló érdekét. 18 év alatti bűnelkövetőt nem vizsgálunk.  

Módszerünk szerint a fenti területek szakemberei mennek a Barnahus -szolgálatba,  

és nem a gyermek és családja „vándorol” szervezetről szervezetre, mint ahogy ez 

napjainkban történik. A vizsgálati és perszakasz jelentős lerövidülése is várható a 

Barnahus-modell bevezetésétől. 

2017-től közel 500 szakember látogatta meg a Barnahus -szolgálatunkat. Egy 

csoport bíró és ügyész járt egyszer nálunk. Sokat kérdeztek, sokat beszélgettünk. 

Egy, csak egy bíró hallgatott mélyen. Aztán több óra beszélgetés után, búcsúzáskor 

megszólalt végre ő is: „Na jó. Most hazamegyek, és holnap a tárgyaláson hinni fogok 

a gyermeknek, és ítéletet hirdetek!” Többet nem mondott. Kollégáitól tudjuk, hogy ez 

a bizonyos szexuális abúzus ügyben zajló per már két éve húzódik. Reményeink 

szerint a Barnahus-szolgálatban tett látogatás fog végre pontot tenni a végére, és 

ítéletet hirdetnek! 

Izlandon, az 1998-ban elindult modell eredményeként, 16 év után végre megállt és 

elkezdett csökkeni is a gyermekekkel szemben elkövetett szexuális abúzusok és 

szexuális visszaélések száma. Mindeközben az egész vi lágon, Magyarországon is, 

évről évre lineárisan nő az ilyen bűncselekmények száma. Izlandon 1998 óta minden 

szexuális abúzus ügyet a reykjavíki Barnahus-szolgálatban vizsgálnak ki. 
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Dr. Kovács István215 

Azok a kilencvenes évek: a prostitúció és a szervezett bűnözés, 
különös tekintettel a Cinóber sérelmére elkövetett emberölésre  

 
 

Bevezetés 

 

D. Ferenc, alias „Cinóber”. Megosztó ember volt: egyesek szerint egy egyszerű 
lányfuttató, mások szerint az éjszakai élet meghatározó f igurája, aki túl magasra tört, 

és ezáltal szervezett bűnözéshez köthető csoportok érdekeit veszélyeztette.  
A Fővárosi Törvényszék az 5.B.609/2013/451. számú ítéletében úgy jellemezte,  

mint az 1990-es évek budapesti alvilágának tagját, aki prostituáltakat futtatott, 

kábítószerrel is kapcsolatba került, azonban sosem számított igazán nagystílű 
bűnözőnek, az éjszakai élet meghatározó alakjának. Több cégben rendszeres 
ellenszolgáltatásért tulajdonos volt („amely mögött valós tulajdoni viszonyok 

valójában nem álltak”), így a prostitúció, a valutázás és az ékszerkereskedelem 
mellett ez megfelelő forrású jövedelemkiegészítést jelentett a számára. Annak 
ellenére, hogy a fenti tevékenységek kiemelkedően jövedelmeztek, könnyelműen 

bánt a pénzzel, így 1996-ra az anyagi helyzete jelentősen megromlott, előfordult, 
hogy saját lakásának rezsijét sem tudta kölcsön nélkül kif izetni. 

Az éjszakában suttogók szerint viszont – ahogy akkor a legtöbben – Cinóber 

ingatlanügyletekből és az „olajozásból” is szerette volna kivenni a részét, amely olyan 
csoportok érdekeit sértette, akik e fekete üzletág akkori egyeduralkodói voltak. 
Mindezt úgy kívánta elérni, hogy a birtokában levő információkkal e köröket zsarolja. 

Ezt megerősíteni látszik, amikor a K2 című prostituáltakról szóló dokumentumf ilmben 
önmagáról úgy nyilatkozik, mint, aki „minden titkok tudója”. 216 (Két korábbi kutatás 
szintén alátámasztotta, hogy a hatalomgyakorlás és az érdekérvényesítés egymással 

koherens fogalmak, egységet alkotnak. Természetesen ez nagyban függ attól, hogy 
a titokbirtokos milyen hatalommal rendelkezik, és azt formálisan/informálisan a saját, 
és/vagy más érdek érvényesítése szempontjából hogyan gyakorolja. Akár a terhelő  

vallomások, az anyagi gondoskodás, vagy csak az érdekérvényesítés függvényében 
végrehajtott zsarolás a játszma eszköze. Az érdekérvényesítés minél szélesebb 
eszköztára áll a titokbirtokos rendelkezésére, annál nagyobb esélye van arra, hogy 

önmaga is hatalomgyakorlóvá, de mindenképpen a játszma nyertesévé váljon. Ezek 
birtokában az eddig hatalmat gyakorló személy magatartása befolyásolható.) Az 
említett dokumentumf ilmben például sikeres lányfuttatóként ismerhetjük meg, aki a 

szerepléséért százezer forint mellékjövedelmet tudhatott magáénak.  
Bármelyik arcát is mutatta valójában, a végzetét ő sem kerülhette el. 1996.  

december 18-án az Üllői úti lakása előtti parkolóban egy 7,65 mm kaliberű fegyverrel 

közvetlen közelről, két lövéssel végeztek vele.  
A tanulmány tudományos igényességgel kívánja vizsgálni, hogy az 1990-es 

években Cinóber vajon milyen pozíciót is töltött be, illetőleg valóban veszélyt jelentett -

 
215 A Szerző r. őrnagy, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar tanársegédje.  
216 E filmben az egyik jelenetben Cinóber és egy prostituált arról beszélgetnek, hogy névtelen bejelentés 
alapján a rendőrség akár fél év időtartamban is kivonhatja a lányt a munkából, amelyet Cinóber kapcsolatai 
és pozíciója révén 72 óra, vagy maximum egy hónap időtartamra akár le is tud csökkenti. Szövegkörnyezet: 
„Ezt csak én tudom elérni. Hát, sajnos olyan…hogy is mondjam? Nem a presztízsem, nem a respektem, 
hanem olyat tudok, amit kevesen tudnak felhasználni.” Forrás: 
https://www.youtube.com/watch?v=pCjWVSKFXTM (Letöltés: 2019. május 12.) 

https://www.youtube.com/watch?v=pCjWVSKFXTM
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e a szervezett bűnözésre, sérthetett-e olyan érdekeket, amelyek annyira 
veszélyeztetettek voltak, hogy az életével f izetett értük. A módszerek között a 
történelmi alapkutatás, az analízis, a szintézis és a forráskritika is szerepkörhöz jut. 

Stratégiai célom volt annak megállapítása, hogy a bírósági ítéletek a Cinóber körül 
forgó „legendákat” vajon beigazolják vagy cáfolják.  

Hipotézisem szerint Cinóber, ha nem is volt az éjszakai élet prominens 

személyisége, de a prostitúcióból és a valutázásból származó budapesti illegális 
jövedelmek nagyrészt lehetővé tették a számára, hogy „magasabb körökben” is 
mozogjon, ezáltal olyan érdemi információkra tehetett szert, amely bizonyos 

csoportok érdekeit, ha nem is sértette, de veszélyeztethette.  
A választott tudományos módszer a reményeim szerint hozzáseg ít ahhoz, hogy új 

tudományos eredmények jöhessenek létre, és a szervezett bűnözéshez köthető 

látencia csökkenhessen. 
 

1. A SZERVEZETT BŰNÖZÉS ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLHATÓ BŰNCSELEKMÉNYEK AZ 1990-ES 

ÉVEKBEN 
 
A kilencvenes években nem húzódott éles határvonal az illegális és legális 

tevékenységek között, így a hatóságoknak gyakorta nehéz volt felismerni azt, hogy 
az adott magatartás illeszkedik-e a hatályos Büntető Törvénykönyv valamely törvényi 
tényállásába, s ha igen, akkor azt a törvény büntetni rendeli-e, és nem utolsó sorban 

az ultima ratio elvének f igyelembevételével abba beavatkozni köteles -e. (Különösen 
igaz ez a gazdasági tevékenységekre, amelyeknek tipikus példája a valutázás, a 
pénzmosás vagy az olajozás.) Miért állítom mindezt? A rendőrnek nem az a dolga, 

hogy a belső biztonságot megteremtse, derítse fel, és előzze meg a 
bűncselekményeket? Dehogynem… ha arra kellő jogalappal rendelkezik.  

A jogalap nemcsak e rendőri feladatok végrehajtását feltételezi – bűnmegelőzés, 

bűnfelderítés stb. –, hanem olyan jog i szabályozást, amely annak legitimitását – a 
jogszerű és szakszerű eljárásokat - megteremti. Nem szabad elfeledkeznünk arról, 
hogy a rendszerváltás hajnalán járunk, amely még abban a periódusban sem tart, 

hogy némely területen a kommunizmus és szocializmus eszméit levesse magáról, és 
a demokráciát hirdető emberi és alkotmányos jogokat elismerő állami berendezkedés 
apparátusává váljon. (Tipikus példája ennek a rendőri munkavégzés. Az addigi 

kommunista szemléletű állami berendezkedés végrehajtó hatalmaként f unkcionáló 
„pártöklű” rendőrség az 1980-as évek végére a hatalmi pozícióját elvesztette, 
nagymértékben elbizonytalanodott.217 A vezető tisztviselők a bizonytalanság által 

övezett, robbanásig feszült helyzetben képtelenek voltak arra, hogy ezt az időszakot 
reformokkal, szabályozással és irányítással az ellenőrzésük alatt tarthassák. Azt sem 
tudták, hogy a változás után mi következik, a döntések iránti felelősséget senki sem 

akarta vállalni, így a rendőrség is várakozó álláspontra helyezkedett, amely kedvezett  
a bűnözésnek, leginkább a szervezett bűnözésnek.) 

A kezdeti években felbomlott a régi jogrend, és a helyébe lépő új rendszer még 

nem alakult ki megfelelően, ezért nem álltak rendelkezésre a szervezett bűnözés 
kezeléséhez szükséges hagyományok és tapasztalatok, így az különösen kedvező 
táptalajt talált magának a fejlődésre. A rendszerváltás hajnala (leginkább az új 

berendezkedés ismeretlensége, illetve a teljesen idegen és szokatlan játékszabályok 
miatt) tele volt bizonytalansággal, és ezt számos személy, csoport azonnal ki is 
használta. Ennek lett az egyik következménye a bűnözés gyors elterjedése is, amely 

a szervezett bűnözői csoportok térhódításában tetőzött.  

 
217 Szlalánszky Ferenc: A párt öle. In : Hetek, 1999/49. szám, 11.o. 
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Az elkövetkezendőkben – a teljesség igénye nélkül – röviden ismertetem azokat az 
illegális bevételi forrásokat, amelyek Cinóber bűnlajstromának prof iljába a leginkább 

illeszkedtek. 
 

2. VALUTÁZÁS, MŰKINCS-KERESKEDELEM ÉS CÉGALAPÍTÁS 

 
E szavakat meghallva az első gondolataink nem feltétlen súlyos bűncselekmények 
megvalósulásával kapcsolatosak, hanem ártatlan kliséket feltételeznek. Ki ne váltana 

valutát, mielőtt külföldre utazik, vagy ki ne örülne annak, ha otthonát a régmúlt csodás 
kincsei tennék lakályossá? Nem örülnénk, ha egy Monet díszítené a nappalink falát, 
vagy ha a számlánk nem forinttól, hanem eurótól duzzadna? Nem örülnénk, ha 

kisvállalkozásunk mamutcéggé nőné ki magát, és nemzetközileg is elismert volna? 
Dehogynem. (Feltételezve, hogy az legális jövedelemből származik.) Az 1990-es  
években ez nem mindig volt legális gazdasági tevékenységhez köthető, sokkal inkább 

a pénzmosás előszobájának volt tekinthető.  
A pénzmosás a gazdasági bűncselekmények egyike, amelynek célját egyszerűen 

a következőkben lehet megfogalmazni: az illegalitásból – leginkább bűnözésből – 

származó anyagi nyereséget törvényes  forrásból származó prof itként, azaz tőkeként 
tüntetjük fel. (Bár a fenti megfogalmazás a laikus számára is közérthető, a legtöbb 
európai ország a pénzmosás meghatározására az 1988. december 20-án Bécsben, 

az ENSZ égisze alatt elfogadott, a kábítószerek és  pszichotróp anyagok tiltott 
forgalmazása ellen fellépő egyezményt alkalmazza, amely Bécsi Konvenció néven 
vált ismertté.218 Nem szabad ugyanakkor elfeledkeznünk a 2000. december 14-én 

elfogadott, a nemzetközi szervezett bűnözés ellen fellépő Palermói Egyezményről219, 
valamint az Európa Tanács pénzmosásról, a bűncselekményből származó  
jövedelmek felkutatásáról, lefoglalásáról és elkobzásáról, valamint a terrorizmus 

f inanszírozásáról szóló, Varsóban, 2005. május 16-án kelt egyezményéről sem, 
amelyek szintén mérföldkövet jelentettek a fogalom definiálásában.220) Az évek során 
a pénzmosás tipologizálására különféle modellek jöttek létre, amelyek közül a 

legismertebb és esetünkben a leginkább kézzelfogható az úgynevezett amerikai 
három fázis modell bemutatása (előmosás, rétegzés és integrálás.)221 

Az 1990-es években a rendszerváltás alapjaiban változtatta meg a tulajdoni 

viszonyokat. Ez a változás a viharos gyorsasággal lezajló privatizáció folyamatában 
tetőzött, amely pedig bizonyos gazdasági bűncselekmények – pénzmosás, 
adócsalás, csődbűncselekmény stb. – megvalósulását segítette elő. Hogyan 

történhetett mindez? 
1990-ben az államháztartás súlyos def icittel küzdött, amelynek megoldását az 

újonnan alakult demokratikus rendszertől várták.222 (Az államadósság ebben az 

időben 90 százalék felett alakult.) Az államadósság csökkentésére és/vagy 
megszüntetésére az államnak két lehetőség állt rendelkezésére: vagy emelte a 
kamatokat, alkalmazott monetáris politikát folytatott, vagy állami kötvényeket 

bocsátott ki. (A kettő együttes alkalmazása logikailag zárja ki egymást, mert az 

 
218 United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances. Vienna, 
20. December 1988.  
219 United Nations Convention against Transnational Organized Crime, Palermo, 2000.  
220 Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from 
Crime and on the Financing of Terrorism, Warsaw, 05. Mai, 2005.  
221 Schott, Paul Allen: Reference guide to anti money-laundering and combating the financing of terrorism. 
The World Bank, Washington, 2006. 
222 A második világháború lezárásával az országblokkok között létrejövő gazdasági megállapodások a 
kapitalista világ kiegyensúlyozott anyagi növekedésének feltételei t biztosították, annak ellenére, hogy a 
szovjetek ettől messzemenőkig eltávolodtak. Időközben azonban – az olajválságnak és a dollár/arany 
konvertibilitásának köszönhetően – megszűnt a világpiac pénzügyi stabilitása.  
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gazdasági ellentmondást feltételez: az egyik módszer ugyanis a pénzösszegek 
bővülésével, a másik pedig annak szűkítésével jár. Ha mindkettő egyszerre valósulna 
meg, akkor az összezavarná a reálgazdaságot.) 

 Az állam úgy döntött, hogy a költségvetési hiány eltüntetését államkötvények 
kibocsátásával biztosítja, ezzel egyidejűleg pedig a termelőszféra elől elvonja a 
pénzösszegeket. A megoldási folyamat olajozott gépezetébe viszont homo kszem 

került, mert az államkötvényeket a tervezettekkel ellentétben nem hazai, hanem 
külföldi befektetők kezdték el felvásárolni.223 Ennek fő oka az állami tulajdonú 
vállalatok tömeges mértékű privatizációjában gyökerezett. Az alapötlet elméleti 

megvalósítása sikertörténet is lehetett volna, ha az érkező külföldi tőke 
nyereségadóját a hazai vállalkozók helyettük megf izetik. Sajnálatos módon azonban 
már ekkor is javultak az adóelkerülési technikák, csökkentek a gazdasági 

lehetőségek, amely okok végül ennek ellehetetlenüléséhez vezettek. Ezáltal viszont 
– bevétel hiányában – a magyar ipar elidegenítésének teljes privatizációs bevétele 
nem tett ki annyit, mint a hajdani állami vállalatok egyéves költségvetési bef izetése. 

Ennek eredményeképpen a rendszerváltásból örökölt húszmilliárd dolláros 
államadósság a 2000-es évekre több mint 35 milliárdra nőtt. (Míg a dollár reálértéke 
a felére csökkent, addig a reáladósságunk – az államháztartás bevételeinek radikális 

csökkentése miatt – a háromszorosára növekedett.224) Így vált az eladók piaca a 
vevők piacává.225 Ebből adódóan a bankoknak igencsak megnőtt a szerepük.  

A rendszerváltás előtt (az 1970-es és az 1980-as években) Magyarországon – 

annak ellenére, hogy hazánk geopolitikailag is előnyös elhelyezkedéssel bír – 
elképzelhetetlen volt, hogy valaki tisztára mossa a pénzét. 226 Erre sem a jogi 
kiskapuk, sem a (köz)gazdasági helyzet nem teremtett lehetőséget. Szervezet t  

bűnözéshez köthető csoportok már akkor is léteztek (lásd például a legelsők kö zötti 
bűnszervezethez köthető csoportosulást: az ún. Presztízs -ügyet)227, viszont maga a 
hazai bankrendszer nem volt olyannyira fejlett, hogy annak segítségével az illegális 

bevételeket tisztára moshassák. Amint külföldön az olaj/arany konvertibilitása, úgy  
itthon a forint valutára és/vagy devizára történő szabad átváltása akadályozta meg e 
bűncselekmény elkövetésének lehetőségét. Ebben az időben nem működött kétszintű 

bankrendszer, továbbá elképzelhetetlen volt, hogy az egyszintű rendszerben 
nemzetközi pénzmozgások magánszemélyek között menjenek végbe.228 (Ez 
maximum az állami tulajdonban levő egy-egy társaság privilégiuma volt.) Az uralkodó 

bankrendszer fejletlenségéből adódóan a magánszemélyek csak betéteket 
helyezhettek el a bankban, és csak ők igényelhettek kölcsönöket.229 A 

 
223 Tipikus példája ennek az olajembargó, amikor a termelőtőke piaca elszakad a pénzpiactól. Az olajárak 
robbanásszerűen megemelkedtek, amely az úgynevezett „olajdollár” megjelenéséhez vezetett. Az új 
pénztulajdonosok – az olajtermelő országok – pedig az ipari infrastruktúrájuk fogyatékossága miatt a 
pénzüket nem a termelésbe fektették, hanem bankokban helyezték el. 
224 Miklóssy Endre: A rendszerváltás és a magyar gazdaság. Elérhető:  
http://www.naputonline.hu/2016/05/23/miklossy-endre-a-rendszervaltas-es-a-magyar-gazdasag/ (Letöltés: 
2019. május 15.) 
225 Kornai János: Indulatos röpirat a gazdasági átmenet ügyében. HVG Rt., Budapest, 1989, 72. o. 
226 Irk Ferenc: Money-Laundering-Organized Crime: The Hungarian Perspective. In European Journal of 
Crime, 1997/3., pp. 287-293 
227 Pintér Sándor: Egy bűnszövetség felszámolása. In: Belügyi Szemle,1983/8. szám, 96-103. o. 
228 A kétszintű bankrendszer lényege, hogy a felső szinten elhelyezkedő jegybank üzleti banki funkciókat 
nem gyakorol, nem úgynevezett profitérdekelt pénzintézetként üzemel, hanem az adott ország pénze 
értékállóságát biztosítja, a pénzforgalmat szabályozza, valamint az alsóbb szinteken elhelyezkedő magán- 
és/vagy kereskedelmi bankok felett bizonyos területeken felügyeletet gyakorol. A leglényegesebb eleme a 
rendszernek, hogy törvényes fizetőeszközt csak a jegybank állíthat ki, és bankjegyért csak ő adhat aranyat. 
Magánszemély nem, de a bankok kérhetnek hitelt – kamat fejében – a jegybanktól. 
229 Barcsay Thomas: Banking in Hungarian Economic Development, 1867-1919. Business and Economic 
History, Business History Conference, Toronto, 1991. 

http://www.naputonline.hu/2016/05/23/miklossy-endre-a-rendszervaltas-es-a-magyar-gazdasag/
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takarékbetétekkel kapcsolatos műveletek pedig nem hoztak akkora prof itot, amely az 
illegális jövedelem legálissá való transzformálását f inanszírozni lett volna képes.  

1987. január 1-jétől – a kétszintű bankrendszer bevezetésével230 – viszont megnyílt 
az út a pénzmosás felé,231 amelyet különböző indokok konstruáltak.  
 

• A jogi szabályozás hiánya és/vagy a nem kellő mértékű szabályozás. (A 
pénzmosás elleni küzdelem vonatkozásában hazánkban először 1994-ben a 
Társulási Szerződés, majd a Büntető  Törvénykönyv módosításával vállalt az 
állam olyan kötelezettségeket, amelyek a nemzetközi és hazai színtéren 

működő pénzmosás elleni harcot eredményessé tehetik)232,233 

• Ekkortájt nincsen sem bejelentési, sem pedig azonosítási kötelezettség, az 
adatkérések vonatkozásában pedig a rendőrség tehetetlenné vált, mert a 

pénzügyi mozgásokkal kapcsolatos adatszolgáltatás banktitoknak minősült. 
(Amennyiben a rendőrség adatot igényel, a titokbirtokoshoz kell fordulnia, 
hogy az az alóli felmentést megkaphassa. A titokbirtokos pedig nem köteles 

azt megadni.) 

• Önmagában a szervezett bűnözés megjelenése, amellyel a rendőrség nem 
tudta felvenni ilyen gyorsasággal a versenyt.  

• Az ellenőrzés alól kikerült folyamatos tőkebeáramlás, és tőkekereslet szintén 
segítette a pénzmosás elterjedését. 

 
Az új bankrendszer egészen a megjelenő 1994-es szabályozásokig rendkívül 

kiaknázható terepül szolgált a magáncélú pénzkölcsönzés – elsősorban az értékes 
valuta konvertibilitás – vonatkozásában. 

Az amerikai modell a pénzmosás első fázisának az úgynevezett előmosást tekinti. 

Az előmosás vagy elhelyezés fázisában az illegális – bűncselekményekből származó 
– prof it a pénzügyi rendszerbe kerül. De hogyan? (Az elhelyezésnek több módszere 
is ismeretes, leginkább a stróman igénybevétele, azonban a tanulmány 

szempontjából a valutázás és a műkincs-kereskedelem kerül előtérbe.) A valutázás,  
valamint a műkincskereskedelem e résznél jut a legnagyobb szerephez.  
 

• Az elkövető csempészheti is a valutát, azonban ne feledkezzünk meg arról, 
hogy a kilencvenes években – míg nemzetközi színtéren az Unió és 
Schengen gondolata már megfogalmazódott –, addig Magyarország Európai 

Unióhoz történő csatlakozására csak 2004. május 1-jén, a schengeni 
térséghez való tartozásra pedig csak 2007. december 21-én kerül sor. Így 
fennáll a veszélye annak, hogy a határellenőrzés során az elkövetőt a 

hatóságok elfogják, hiszen a tőke, a személyek és a szolgáltatások határok 
nélküli áramlása még 14-17 évet várat magára. Az viszont vitathatatlan tény, 
hogy ez a legegyszerűbb módja az előmosásnak. 

• Az elkövető válthatja is a valutát, amelyhez a bankok devizával foglalkozó 
egységei és a pénzváltóhelyek is asszisztál(hat)nak . A bankrendszer 
viszontagságai és a tőkeáramlás biztosították, hogy a bankokhoz a 

különböző nemzetek valutái szabadon áramolhassanak, amelynek eredetét  
nem vizsgálták. (Gondoljunk csak a banki felügyelet és/vagy ellenőrzöttség 

 
230 Sabov Zoltán, Austin Murphy: Financial institution structures in a developing two-tier banking system: 
An empirical perspective from Eastern Europe. In Journal of Banking & Finance, 1991/6., pp.1131-1142. 
231 Glanz, Susan: Nicholas L. Deak, the Hungarian “James Bond of the world of money”. In Hungarian 
Studies Review, 2016, pp. 39-57. 
232 1994. évi I. törvény a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás 

létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás kihirdetéséről. 
233 1994. évi IX. törvény a büntető jogszabályok módosításáról. 
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hiányára és/vagy annak meglétére.) Akár a kiinduló, akár a cél-, de a 
tranzitországban is igénybe vehették az elkövetők a valutaváltással 
kapcsolatos helyszíneket és szolgáltatásokat.  

• Az elkövető kereskedhet vagyontárgyakkal és műkincsekkel is, sőt a pénzét 
ingatlanokba és luxuscikkekbe is fektetheti, hiszen ezek olyan nívós értéket 
képviselnek, amely egy-egy adásvételi jogügyletnél gyanús pénzmozgást 
nem feltételeznek. 

• Az elhelyezés egyik módszere lehet még olyan vállalkozások létrehozása,  
amelyek valójában nem végeznek gazdasági tevékenységet, hanem nem 
létező szolgáltatásról állítanak ki számlákat olyan nagy készpénzforgalmat 

bonyolító vállalkozásoknak, amelyek működése egyébként törvényileg 
szabályozott, legális és bejegyzett. 

 

Ezt követi a rétegzés és az integrálás folyamata, amelynek során az összetett 
pénzügyi tranzakciós sorozatoknak köszönhetően az elkövető a forrás és az illegális 
prof it közötti kapcsolatot eltünteti. (Ennek módszerei nem sokban térnek el a fentebb 

ismertetettektől, esetenként meg is egyeznek. Lásd például a színlelt pénzügyi 
tevékenységet, vagy f iktív számlák, esetlegesen a nemzetközi of fshore társaságok 
igénybevételét.) Az integrálás során pedig az illegális vagyont legálisan működő 

vállalkozásokba fektetik, ahol egyensúlyba hozzák a bevétel és a kiadás oldalán 
felgyülemlő költségeket. 

 

3. PROSTITÚCIÓ, LÁNYFUTTATÁS 
 
„Cinóber, te száz éve strici vagy, te már stricinek születtél, mit akarsz? Mondd el az 

igazat. Te már akkor strici voltál, amikor megcsináltak.”234 Így jellemezte egy 
prostituált D. Ferencet a K2 című prostituáltakról szóló dokumentumf ilmben.  

Az 1990-es években az, hogy Cinóber lányfuttató volt, köztudomású ténynek 

számított. A VIII. kerület Rákóczi terétől kezdődően egészen a Caligula Night Clubig 
bezárólag mindenki, aki az éjszakai életben számíto tt, és/vagy „ideig-óráig szerelmet  
keresett”, ismerte D. Ferencet. 

A prostitúcióra rátelepedő élősdi jellegű cselekmények világszerte milliárdos 
bevételeket keletkeztetnek. Ez teljes mértékben független Magyarországtól vagy az 
uralkodó szabályozástól. A szocializmust a prostitúció teljes mértékű prohibíciója 

jellemezte, mégis a Cinóber-félék dúskálták a pénzben. A reglementáció sem váltotta 
be a hozzá fűzött reményeket, hiszen a bordélyházak élén a madámok és a 
lányfuttatók lefölözték a prof itot. Gondolhatnánk, hogy a liberális abolicionizmus majd 

pontot tesz a futtatói tevékenység végére. Nem, hiszen megjelentek a közvetítők, akik 
a modern fehér rabszolgaság hajcsárai.  

Az 1990-es évek jogi szabályozását tekintve az állam a közrendvédelem és a 

közegészségügy (majd a gazdaság) szempontjának f igyelembevételével döntött a 
prostitúció kordában tartásáról. Míg a rendszerváltás előtt a teljes tiltás nem vezetett  
eredményre, célszerű volt lazítani a gyeplőn – de nem annyira, hogy az állam 

kiengedje az irányítást a kezei közül. Az állam ugyan a nemzetközi szabályozással 
összhangban a bordélyházak létesítését – ezzel a futtatói magatartások egy 
szegmensét – tiltani rendelte, ám a prostituáltak üldöztetéséről teljes egészében nem 

mondott le. Az üldöztetés iránti igény, ha nem is a büntetőjog eszközrendszerével, de 
a szabálysértési jog teljes szankcionáló apparátusával rendelkezésre állt. (A laikus 

 
234 K2 dokumentumfilm. Forrás: https://www.youtube.com/watch?v=pCjWVSKFXTM (A letöltés ideje: 2019. 
május 12.) 

https://www.youtube.com/watch?v=pCjWVSKFXTM
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számára is nyilvánvaló az ellentmondás. Ha a futtatói magatartás ellen a büntetőjog 
eszközrendszerével lépek fel, és a prostituált áldozati jellegét elismerem, hogyan 

keresztezhetem ezt egy olyan normatív szabályozással, amely a közegészségügyi, 
közrendvédelmi és később a gazdasági megfeleltetés hármasára építve megteremti 
a szabálysértés elkövetésének lehetőségét, s ezzel a szabálysértési bűnösség 

megállapíthatóságát és szankcionálhatóságát.)235,236,237 Az 1990-es évek 
szabályozása inkább minősíthető félreglementációnak és félabolíciónak, mint 
bármilyen önálló szabályozási irányzat megvalósulásának.  

A fentiekre tekintettel a bűnözőknek lépniük kellett. Kronológiailag haladva az 
időben bemutatom, hogy az 1990-es években hogyan próbálták meg az elkövetők 
kijátszani a jogrendszert, és ebből az iparágból milliós illegális bevételekre szert tenni.  

A Magyar Népköztársaság 1961-es Büntető Törvénykönyvében az üzletszerű 
kéjelgés elősegítése, a rábíró jellegű magatartással egyetemben önálló tényállásként 
jelent meg. Vagyis aki üzletszerű kéjelgés elősegítése céljából lakást rendelkezésre 

bocsátott, illetőleg, aki a bordélyház fenntartójának,  vezetőjének, annak 
fenntartásához anyagi eszközöket szolgáltatott, azt a Btk. büntetni rendelte. A két 
külön tényállást az 1978-as novella összeolvasztotta.238 (Az 1990-es években e 

büntetőtörvény volt hatályban.) A törvény a prostitúció központi elemeként  három 
elkövetési magatartást nevesít: rábírás, épület vagy egyéb hely rendelkezésre 
bocsátása és a segítségnyújtás (utóbbi bűnsegédi magatartás).  

A rábírás a törvényi tényállást kimeríti, ha a prostituált több, időben elkülönülő 
szexuális cselekményt végez. Eredményes továbbá a felbujtás akkor, ha az elkövető 
által kifejtett pszichikai hatás a döntő motívum, amelynek eredményeként a rábírt  

szexuális cselekményt végez. Nem büntethető előkészületnek kell tekinteni viszont, 
ha a rábírás eredménytelen. Ezért van nehéz helyzetben a büntetőeljárást folytató 
vagy éppen prostituálttal szemben intézkedő rendőr, mert terhelő vallomás – a 

kényszer és fenyegetést elszenvedő – prostituálttól nem igazán várható, így a 
tényleges elkövetővel szemben a bizonyítás kétségessé válik. 

Az épület vagy egyéb hely rendelkezésre bocsátása esetén elegendő, ha az 

elkövető e helyiségek használatának lehetőségét megteremti: például a kulcsot 
közvetlenül átadja, vagy a helyiséget használatra átengedi. Nagyon fontos kritérium, 
hogy az elkövető tudatának át kell fognia azt a tényt, hogy az ott-tartózkodó ilyen 

irányú magatartást folytat, és ő a helyiséget, helyet ebből a célból adja át.  
A vizsgált időszakban az 1993-as Büntető Törvénykönyv módosításáig kiváló 

lehetőség adódott arra, hogy az elkövető a jogszabályi rendelkezéseket megkerülje.  

A törvény módosításáig az elkövető védekezhetett azzal, hogy az üzletszerű kéjelgés 
elősegítése céljából nem épületet, hanem egyéb helyiséget, vagy helyet bocsátott 
rendelkezésre. Mivel a törvény bordélyként csak az épületet határozta meg, az 

elkövető védekezése pofonegyszerűnek bizonyult. A jogalkotó a törvény 
módosításával viszont kiküszöbölte a joghézagot, és minden olyan helyiséget, helyet, 
amely a szexuális cselekmények lebonyolításának lehetőségét biztosította, 

bordélynak minősítette. Az elkövetők viszont a jogszabály módosításával a milliárdos 
üzletágat továbbra sem akarták átengedni 

Ekkor láttak napvilágot az éjszakai mulatóval kombinált bord élyok, a night clubok, 

masszázsszalonok, illetőleg a szórakozóhelyhez kapcsolt egyéb helyiségek, helyek. 
Mivel a bordélyház olyan vállalkozást jelentett, ahol a vállalkozó által szponzorált, 

 
235 1993. évi XVII. törvény a büntető jogszabályok módosításáról. 
236 1950. évi New York-i Egyezmény az emberkereskedés és mások prostitúciója kihasználásának 
elnyomásának tiltása érdekében.) 
237 1999. évi LXIX. törvény a szabálysértésekről. 
238 A jelenleg hatályban levő törvény a törvényi tényállás megnevezését „prostitúció elősegítésére” 

módosította, de annak lényegi elemein nem változtatott. 
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prostitúciós tevékenységet folytató személyek anyagi ellenszolgáltatás fejében más 
szexuális vágyainak kielégítésére rendelkezésre álltak, így – e tevékenység 
megtartása mellett – annak „jogalapot” kellett adniuk. Miután a tényállás tulajdon- és 

birtokviszonyra nem utal, az eljárás nemcsak a tényleges rendelkezésre jogosulttal 
szemben volt folytatható, hanem azzal szemben is, akit a rendelkezési jogosultság 
nem illetett meg; a jogviszony által támasztott joghézagot tehát a jogalkotó kitöltötte.  

A bűnsegédi magatartás is e részhez kapcsolódik: a fenntartáshoz kapcsolt 
segítségnyújtás is büntetendő. Ez esetben az elkövetőt a tulajdonosi vagy 
birtokjogviszony szintén nem érinti, ugyanis annak működésében – például vezetés,  

irányítás – tevőlegesen nem vesz részt, csupán annak a működéséhez kívülről anyagi 
eszközöket szolgáltat. Kitétel volt azonban, hogy a hely átadása a szexuális 
szolgáltatást nyújtó, azt elfogadó vagy a prostitútor részére valósuljon meg. Ezért 

kellett olyan, a tulajdonosi jogviszonytól független helyeket létrehozni, amelyek prof ilja 
más tevékenységet ölelt fel. Az 1990-es években napvilágot látott fedőcégek nem a 
klasszikus és törvényileg tiltott bordély címet, hanem az éjszakai klub, szórakozóhely, 

szalon neveket viselték. A cégek fő prof ilja az ero tikus tánc, esetenként 
masszázsszolgáltatás nyújtására irányult. A mögöttes tevékenység viszont a 
bordélyrendszer elemeit sorakoztatta fel. Az elkövetők így védekezhettek azzal, hogy 

a helyiségeket, helyeket nem szexuális tevékenység folytatására, hanem a hely 
prof iljából adódó munkavégzés céljából bocsátották rendelkezésre. Amennyiben a 
hatósági ellenőrzés során mégis a szexuális tevékenység folytatására irányuló  

magatartás került leleplezésre, a hely tulajdonosa vagy rendelkezésre bocsátója 
tévedés jogcímén nem volt büntethető, hiszen az elkövető nem volt tisztában azzal, 
hogy a hely prof iljától eltérően milyen tevékenység van/volt folyamatban. Így nyílt 

lehetőség arra, hogy a legalitás látszatát keltő modernizált bordélyrendszer – amely 
az 1990-es években az illegális bevételek egyik fő kategóriáját jelentette – 
létrejöhessen.239 

 
4. „OLAJOZÁS” 
 

A vizsgált jelenség szempontjából nem hagyhatjuk f igyelmen kívül a legtöbb illegális 
prof itot termelő „olajozásból” befolyt milliárdos nagyságrendű, az alvilág által 
felhalmozott vagyont sem. 

 D. Ferenc vonatkozásában az „olajozást” abból a volumenből kell 
megemlítenünk, hogy az akkor a piacot uraló vállalkozások részére ő maga sokszor 
– a korábbiakban ismertetett módon – számlákat bocsátott ki, illetőleg a 

cégnyilvántartás tanúbizonysága szerint olykor a pénzmosáshoz szükséges stróman 
szerepkörébe is belebújt. Nem volt ritka az sem, hogy az „olajosok” pénzét  
valutázással próbálta meg tisztára mosni. A rossz nyelvek szerint ezért is végezhettek  

vele, mert „szolgálataiért” kevesellte azt az anyagi ellenszolgáltatást, amit az 
„olajosoktól” kapott, és zsarolással kívánta a f izetségét megemeltetni.  
 

5. A BÍRÓSÁGI ÍTÉLET(EK) 
 
A tanulmány az elsőfokon eljáró Fővárosi Törvényszék 5.B.609/2013/451. számú, 

valamint a másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla 5.Bf .281/2016/59. számú ítéleteit 
dolgozza fel. Megjegyzendő azonban, hogy ma Magyarországon a terhelt bűnösségét 
kizárólag a büntetőjogi felelősséget elbíráló jogerős ügydöntő határozat állapíthatja 

 
239 A jelenleg hatályban levő törvény szerint nem szükséges, hogy az adott vállalkozás keretében kizárólag 
ilyen tevékenység folytatására kerüljön sor. A jelenlegi szabályozás mellett a modernizált bordélyok a jog 
szempontjából klasszikus bordélynak tekintendők. 
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meg. A garanciát erre közokiratba foglaló ereje, valamint a rendes eljárásban való 
megváltoztathatatlansága biztosítja. Alkotmányos alapjogaink egyike viszont, hogy az 

ilyen kötőerővel bíró döntésekkel szemben – ugyan a rendes perorvoslatnál jóval 
szűkebb körben – az esetleges hibák orvoslására a perjog lehetőséget teremtsen. A 
bűnösséget megállapító ítéletekben foglalt ténybeli hibák perújítási, a súlyos jogi 

hibák pedig felülvizsgálati eljárásban vagy a törvényesség érdekében bejelentett 
jogorvoslati indítvánnyal küszöbölhetők ki. (Ezek lefolytatására a Kúria jogosult.) A 
tanulmány tudományos szempontból vizsgálja a hipotézisben felállítottakat, nem 

feladata, hogy jogilag érveljen az ítéletekben foglaltak ellen vagy mellett, éppen ezért 
az abban megállapítottakat tekinti irányadónak.  

 D. Ferenc sérelmére elkövetett emberölés vonatkozásában a nyomozó hatóság 

négy főt gyanúsított meg, az ügyészség pedig négy fő ellen emelt vádat, különböző 
eljárásjogi minőségben. (Elkövető, felbujtó, bűnsegéd stb.) Az elsőrendű vádlott J. 
Rohác, mint elkövető, másodrendű vádlott L. Trnka, mint bűnsegéd, a felbujtók pedig 

P. Tamás harmad- és F. Attila negyedrendű vádlottak voltak. (Ezek az eljárásjogi 
pozíciók az ítéletekben az 1-4. pontokat lefedő tényállásokban realizálódtak, a 
Cinóber elleni emberölés körülményeit a negyedik tényállási pontban rögzítettek 

tartalmazták. Minderre azért kerülhetett sor, mert a Fővárosi Főügyészség 2013.  
március 12-én, 2014. szeptember 2-án és a 2015. június 29-én benyújtott vádirata 
alapján indított büntetőeljárásokat a Fővárosi Törvényszék egyesítette.) Számunkra 

viszont kizárólag a negyedik tényállási pont releváns, mert a D. Ferenc sérelmére 
elkövetett emberölés vonatkozásában a hipotézis vizsgálatának tárgyát az képezi.  

A Fővárosi Törvényszék, mint elsőfokon eljáró bíróság 5.B.609/2013/451. számú 

ítéletében, a negyedik tényállási pontban szereplő és felvonultatott körülmények és 
bizonyítási eszközök alapján: 
 

• Elsőrendű vádlottat az ellene a régi Btk. 166. § (1) bekezdésébe ütköző és a 
(2) bekezdés a) pontja szerint minősülő emberölés bűntette;  

• harmadrendű vádlottat a régi Btk. 166. § (1) bekezdésébe ütköző és a (2) 
bekezdés a) pontja szerint minősülő felbujtóként elkövetett emberölés 

bűntette; 

• negyedrendű vádlottat szintén a régi Btk. 166. § (1) bekezdésébe ütköző és 
a (2) bekezdés a) pontja szerint minősülő felbujtóként elkövetett emberölés 

bűntette miatt emelt vád alól felmentette.  
 

A Fővárosi Ítélőtábla mint másodfokú bíróság az 5.Bf .281/2016/59. számú 

ítéletében az elsőfokú bíróság ítéletét részben megváltoztatta, míg az ítélet egyéb 
törvényes rendelkezéseit helybenhagyta. (Dif ferenciáltan az 1-4. tényállási pontok 
tekintetében. A negyedik tényállási pontban foglaltak helybenhagyásra kerültek.)  

 
6. A CINÓBER SÉRELMÉRE ELKÖVETETT EMBERÖLÉS 

 

A vizsgált ítéletek vonatkozásában a hipotézis tesztelésére öt kategóriát állítottam fel. 

Mind az öt kategória szerves részét képezte a tanulmányban vizsgáltaknak, így 
különös tekintettel a kábítószer-kereskedelem, az „olajozás”, a prostitúció, a 
pénzmosás, a cégalapítás, a zsarolás –elszámolási vita – és egyéb bűncselekmények 

megvalósulására. 
Az egyes kategóriák vonatkozásában az ítéletekben szereplő egyes bizonyítási 

eszközöket külön-külön értékeltem, és elemzésük révén döntöttem arról, hogy azok 

a felállított kategóriák erősítésére, vagy inkább cáfolására, így azok elvetésére 
hivatottak. 
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Az elemzésnél kiemelt hangsúlyt fektettem arra, hogy a Nemzetközi Szociológiai 
Társaság által kiadott Etikai Kódeben foglaltak érvényesülését garantáljam, azokat 
magamra nézve kötelező érvényűnek ismerjem el. Ebből kifolyólag az ítéletekben 

foglaltakat, így a bizonyítási eszközöket anonimitással láttam el. (Példa: Minta Géza 
tanú 1. számú személyként szerepelt, majd numerikusan sorban követték őket a 
többiek.) 

 
6. 1. Kábítószer-kereskedelem 
 

Az emberölés helyszínén átvizsgálásra került Cinóber gépjárművének csomagtartója 
is. A gépjárműben a helyszíni szemle jegyzőkönyve szerint a bűnügyi technikusok 
különböző tárgyakat, így egy csomag aranyékszert és egy csomag kábítószergyanús 

anyagot is találtak, melyet bűnjelként lefoglaltak.  
Az 1. számú személy elmondta, hogy Cinóber masszív drogos volt, kokaint 

használt, és kereskedett vele, kilós nagyságrendben. Volt olyan is az 1. számú 

személy elmondása szerint, hogy egy-két alkalommal megmutatta neki a kilónyi 
mennyiségű kábítószert a ruhás szatyorban. Vallotta még, hogy többször kért tőle is 
kölcsön a sértett, azonban ezeket az összegeket a legutolsó százezer forintos összeg 

kivételével, amit még 1994-ben kért, már nem f izette vissza. Már 1996-ban egyszer 
mondta neki, hogy szállítás lesz, és abból majd visszaf izeti, de egyúttal a felét, 
ötvenezer forintot, oda is adta.  

A 2. számú személy elmondta: azt feltételezi, hogy a kábítószerrel kapcsolatban 
került valakivel összetűzésbe, mert sok esetben látta őt kábítószertől befolyásolt 
állapotban. Ezzel kapcsolatban elmondta azt is, hogy olyan mennyiségű kokaint látott 

nála, amely az ő meglátása szerint nemcsak a saját fogyasztásának kielégítésére 
szolgált. (Ő maga valószínűsíti, hogy emiatt ölték meg.  

 Mindezt a 3. számú személy is megerősíti: elképzelhetőnek tartja, hogy az 

emberölés motívuma visszavezethető a kábítószer-kereskedelemre. Bár ő elmondta, 
hogy a meglátása szerint a sértettnek soha nem volt annyi pénze, hogy kábítószer-
kereskedelemmel komolyabban tudott volna foglalkozni.) 

A 4. számú személy Cinóber halála után hallott egy olyan pletykát, hogy  nem f izetett 
ki egy kábítószer-szállítmányt, és emiatt ölték meg. 

Mindezeket az 5. számú személy, mint Cinóber hozzátartozója soha nem 

tapasztalta meg, hogy a sértett kábítószert fogyasztott, vagy azzal kereskedett volna. 
 
 

6. 2. Prostitúció 
 
A 6. számú személy a sértett anyagi helyzetéről és üzleti ügyeiről úgy nyilatkozott, 

hogy az 1970-es évektől foglalkozott valutával, ékszerekkel és lányok futtatásával is. 
A 7. számú személy mindezt megerősítette, elmondta, hogy mindenki tudta, hogy 

jól menő strici, és pletykálták azt is, hogy strómankodott bizonyos embereknek, 

többek között a bűncselekmény felbujtóinak is. Nevezett álláspontja szerint viszont 
bár a sértett az alvilág egyik szereplője volt, a ranglétrán lényegesen alacsonyabb 
szinten állt, mint a bűncselekmény elkövetésével megvádolt terheltek.  

A 8. számú személy elmondta, hogy Cinóber több night clubot is bérelt, ahol 
lányokkal kereskedett, prostitúcióval foglalkozott. Tőle is bérelt egy night clubot 1995 
környékén, és ebben az időben rendszeresen is f izette neki a havi háromszázezer 

forintos bérleti díjat, de végül befejezte ezt az üzletet.  
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A 9. számú személy, aki szintén szórakozóhely-tulajdonos volt elmondta, hogy a 
sértett és az elkövetők is gyakran megfordulnak nála, törzsvendégeknek számítottak, 

az egyik táncoslány például szeretője volt az érintetteknek.  
  
6. 3. Cégnyilvántartás 

 
Az alkategóriával kapcsolatban megjegyzendő, hogy a Cinóberrel összefüggésbe 
hozható cégek leginkább az „olajozáshoz” köthetők, így a két alkategória akár egy 

nagy halmazati egységként is értelmezhető, de köthető a pénzmosáshoz is.  
 A bizonyítási eszközök közé becsatolásra került a céginformációs adatbázisb an 

talált két olyan cég is, amelyben a sértett ügyvezetőként került bejegyzésre, a cégek 

üzemanyag-kereskedelemmel foglalkoztak. 
A 10. számú személy elmondta, hogy a terhelteket már az 1970-es évektől 

kezdődően jól ismeri, leginkább olajüzletből származóan voltak közös ügyeik. Öt 

olyan eseményt nevezett meg, amely a Cinóber sérelmére elkövetett emberölés 
vonatkozásában relevanciával bírt, közöttük volt ez is.  

A 11. számú személy elmondta, hogy 1992-ben ismerte meg az egyik tanút, akivel 

létrehoztak egy olyan hitelirodát, amely minden hónapban 10%-os kamatot f izetett a 
betett tőkeösszegek után. A cég piramisjáték-szerűen működött. Cinóberrel 
kapcsolatban azt vallotta, hogy néhány alkalommal volt bent a cég hitelirodájában, és 

ott hárommillió forintot fektetett be 1995 nyarán. Amíg ő ott dolgozott, a kéthavi 
kamatot meg is kapta, de azt nem tudja, hogy a harmadik részletet és a tőkét 
megkapta-e. 

A 12. számú személy elmondta, hogy a cégeket, amelyekben Cinóber érintett volt, 
halála után egy másik, az eljárásban tanúként szereplő személy vette át, de ő is csak, 
mint stróman. Elmondta, hogy havonta száz-kétszázezer forintot kapott a 

strómankodásért tőlük, a sértett havi egymilliót biztosan nem. 
 
6. 4. Olajozás 

 
Ahogy azt az előző alkategóriában már megjegyeztem, szoros összefüggés áll fent 
az olajozás és a cégnyilvántartásban talált cégbejegyzések között. E kettő szinte már 

egy teljes egész homogén halmazt képez.  
A 13. számú személy előadta, hogy 1996 márciusában jelentős változás 

következett be a sértett életvitelében, akkor kezdett el üzemanyaggal foglalkozni, és 

ekkor jobbak lettek az anyagi körülményei.  
A céginformációs adatbázis is rávilágított arra, hogy a sértett üzleti érdekeltségei 

és cégei is üzemanyag-kereskedelemmel foglalkoztak. 

 
6. 5. Zsarolás – elszámolási vita  
 

A 14. számú személy elmondta, hogy tudomással bír arról, hogy a felbujtó egyik 
éttermében jelen volt a sértett, valamint a terheltek is, és egy ötmillió forintos 
tartozással kapcsolatban számoltatták el Cinóbert. A sértett ekkor azt mondta, hogy 

ezt az összeget befektette abba a cégbe, ami piramisjátékkal foglalkozott , de a 
terheltek (felbujtók) szembesítették azzal, hogy csak hárommillióról áll a 
kölcsönkapott összegről szóló szerződés, így a fennmaradó kétmillióval nem tud 

elszámolni. A vita zárásaként a terhelt határidőt szabott a sértettnek azzal, hogy ha 
10-15 napon belül nem f izeti vissza a pénzt, „haza lesz vágva”.  

A 15. számú személy azt vallotta: amikor hallotta a hírekben, hogy a sértettet 

megölték, eszébe jutott, hogy kihallgatta a vádlottak (felbujtók) egy korábbi 
beszélgetését, amely arról szólt, hogy Cinóber tartozik nekik, és ha nem kapják vissza 
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a pénzüket, akkor megöletik őt. 
A 16. számú személy emlékei szerint ő maga fültanúja volt annak, amikor a terhelt  

(felbujtó) közölte, hogy Cinóbernek egy céges ügy miatt kellett meghalnia.  

A 17. számú személy elmondta, hogy ő kihallgatta azt a beszélgetést, amikor a 
felbujtók az elkövetővel arról tárgyaltak, hogy a sértettnek meg kell halnia, mert nem 
adta meg a tartozását. 

 A 18. számú személy ezzel ellentétben azt állította, hogy 1996 decemberében a 
felbujtó éttermében, egyszer látott egy kopaszodó, vörös hajú személyt, akit később 
a fényképtablóról felismert. (Ő volt Cinóber, a sértett.) Elmondta, hogy pár asztallal 

odébb foglalt helyet, látta és hallotta, hogy a sértett és a felbujtók beszélgetnek, de 
fenyegetésről nem számolt be. 
 A 19. számú személy elmondta, hogy a sértett a cégekből f ix összeget kapott 

minden hónapra, aminek az összegére már nem emlékezett, de azt mondta, hogy 
abból normálisan meg lehetett élni. Vallotta még, hogy tőlük sosem kért jelentős 
összeget, és arról sem tud, hogy máshoz nagyobb összegért fordult volna.  

A 20. személy ugyan erről tett tanúbizonyságot vallomásában, amikor előadta, hogy 
nincs tudomása arról, hogy a sértett 15 millió forinttal tartozott volna. 
 

7. AZ EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE 
 
Egyértelműen bizonyított, hogy Cinóber nem volt az éjszakai élet meghatározó alakja, 

azonban annak köszönhetően, hogy az 1990-es években mindenbe „belenyúlt”,  
megteremthetett maga körül egy olyan miliőt, ami hozzásegítette ahhoz, hogy az 
akkoriban már jól ismert és az alvilág prominens személyeinek számító emberekkel 

(különös tekintettel a felbujtókra) kapcsolatot tarthasson.  
A legtöbb tanú arról számolt be, hogy sosem tudott igazán nagyvonalú életet élni, 

egyrészt mert a keresetét mindig elherdálta, másrészt pedig ezekből a 

bűncselekményekből nem származtatott annyi hasznot, amely igazán elegendő lett 
volna ahhoz, hogy egy-egy nagyobb, akár olajozást érintő üzletbe társként 
szállhasson be. (Jól mutatja ezt az is, hogy a piramisjáték elvén működő cég 

működésébe is csak hárommillió forintot tudott betenni, de az a hárommillió forint sem 
a saját keresete, hanem a felbujtóktól kapott kölcsön összege volt.)  

A kábítószer-kereskedelem vonatkozásában – amely már inkább nagyobb hasznot 

prognosztizálhatott volna – nem volt eléggé bizonyított, hogy Cinóber csak fogyasztó, 
vagy egy kisebb díler lett volna. Többen látták a kábítószert fogyasztani, semmint 
azzal kereskedni, amely mindazonáltal okságszerűen nem is erősíti és nem is cáfolja 

a feltevést. 
A prostitúció vonatkozásában egyértelműen bizonyított, hogy a sértett 

lányfuttatásból élt. A lányfuttatáshoz a tanulmányban elemzett fedőbárokat bérelte, 

amely az így keresett illegális bevételek nagyrészét felemésztette.  
Az olajozással kapcsolatban elmondható, hogy az olajügyletekkel kereskedő cégek 

strómanjaiként működött közre, és a pénzmosás előszobájának tekinthető 

valutázással is nagymértékben foglalkozott. Ez kulcsfontosságú kérdés a hipotézis 
megválaszolása szempontjából is, hiszen azáltal, hogy Cinóber ezekbe a cégekbe, 
akár strómanként, akár ügyvezetőként, akár csak a pénzmosáshoz nyújtott 

valutázással kapcsolatos segítséggel a tűz közelébe kerülhetett. Az az információs 
adatbázis, amely ezzel kapcsolatban a birtokába juthatott, ehhez a 
bűncselekményhez kapcsolható, és az 1990-es években ebből meggazdagodott 

személyek érdekeit sérthette, veszélyeztethette.  
Nincs ugyan rá kézzelfogható bizonyíték, de érdemes elgondolkodni azon, hogy 

valóban egy elszámolási vita fajulhatott-e el odáig, hogy a sértettet az elkövetők 
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felbujtására a tettes kivégezte, vagy éppen ez áll ok -okozati viszonyban azzal, hogy 
a sértett valóban megzsarolta a felbujtókat, hogy amennyiben nem kap nagyobb 

részesedést az üzletből, akkor „csicseregni” kezd. Mindezt a tanulmányban részint  
elemzett dokumentumf ilm egyik részlete is alátámasztja, mikor Cinóber által bérelt 
egyik bárban a prostituált elmondja, hogy a sértett azért  nem kerül sohasem börtönbe, 

mert gyakorta besúgóként működik közre rendőrségi ügyekben. („A strici vamzer állat, 
a legtöbb, Te is Cinóber… megmondom itt mindenki előtt a f rankót…te is vamzer vagy 
már száz éve. Azért van kivédve a lány meg te is, mert hetente egyszer susogsz.”)240  

Teljes mértékben valószínű-e az a tény, hogy a sértett ötmillió forint kölcsönről 
szóló, és abból hárommillió forintot befektetésre szánt összeg meg nem f izetése miatt 
került likvidálásra, amikor a felbujtók ezt a tetemesnek nem mondható összeget a 

másodpercek törtrésze alatt keresték meg a különböző bűncselekmények 
elkövetésével? A példastatuálás ára ötmillió forint az 1990-es évek Magyarországán? 
Valószínű-e az, ha Cinóber valutázott, prostitúcióval, strómankodással foglalkozott,  

akkor nem tudta volna előteremteni ezt a bagatellnek mondott összeget, ahhoz a 
milliós nagyságrendű illegálisan beszerzett jövedelemhez viszonyítva, amely ezekből 
a bűncselekményekből napi szinten befolyt? Közismert és tudományosan is 

bizonyított tény, hogy a szervezett bűnözéshez köthető illegálisan befolyt összegek 
nagysága milliárdos nagyságrendű. Ez viszont inkább oksági alátámasztása az 
elszámolási vita cáfolásának, de nem része a motivációnak vagy a célzatnak.  

 
8. A HIPOTÉZIS BIZONYÍTÁSA 
 

A hipotézist több részre osztottam fel. Annak első része Cinóber személyére (éjszakai 
élet meghatározó személye-e vagy sem), a második része a Cinóberrel 
összefüggésbe hozható bűncselekmények körére, a harmadik része pedig a 

szervezett bűnözéshez köthető információkra és azok megszerzésére irányult.  
Ezeket támasztották alá a bírósági ítéletekben felhalmozott bizonyítási eszközök, 
azoknak az elemzése és értékelése. A fentieket az alábbi folyamatábra foglalja össze. 

 

 

 
240 K2 dokumentumfilm. Forrás: https://www.youtube.com/watch?v=pCjWVSKFXTM (A letöltés ideje: 2019. 
május 12.) 

https://www.youtube.com/watch?v=pCjWVSKFXTM
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1. ábra: A hipotézis tesztelése 
  

Cinóber helyét és életét a kilencvenes évek alvilági köreiben egyértelműen 

determinálta, hogy apróbb bűncselekményeket követett el, az abból származó 
illegális jövedelmet pedig elszórta. Mindazonáltal ezek a jövedelmek nem tekinthetők 
nagy tételnek, csak pár százezres összegűek voltak. A nagyobb bűncselekmények 

elkövetéseiben csak háttértevékenységet folytatott, az olajozással kapcsolatos 
cégekben is csak stróman szerepkört töltött be. Mindez meghatározta, hogy a 
kilencvenes évek szervezett bűnözői köreiben nem számított nehézf iúnak. A 

rendőrségi „besúgó” szerepe viszont hatalmi pozícióját erősítette, bármennyire is 
alacsony szinten helyezkedett el a bűnözői ranglétrán.  

A Cinóberrel összefüggésbe hozható bűncselekmények köre a prostitúcióból, az 

olajozásból (bár csak strómanként), a kábítószer-fogyasztásból (a kereskedelem 
megkérdőjelezett), a pénzmosásból (kizárólag valutázás), a f iktív számlázásból 
tevődött össze. 

A szervezett bűnözéshez köthető információk megszerzése, azok zsarolhatósági 
alapjának igazolását a cégekben betöltött stróman szerepkör, az olajozásból nyert  
információk – cégekben való részvétel –, a pénzmosás (valutázás), a f iktív számlázás 

támasztják alá. Mindezt erősíti meg az, hogy a szervezett bűnözői köröknek volt 
félnivalójuk a tekintetben, hogy Cinóber e bűncselekményeknek és az éjszakai 
életben betöltött szerepének köszönhetően hiteles és bizonyítékként szolgáló 

információkkal tudott szolgálni besúgóként a rendőröknek.  
A fentiek tükrében bizonyítottam, hogy Cinóber, ha nem is volt az éjszakai élet 

prominens személyisége, de a prostitúcióból és a valutázásból származó budapesti 

illegális jövedelmek lehetővé tették számára, hogy „magasabb körökben” is 
mozogjon, ezáltal olyan érdemi információkra tehetett szert, amely bizonyos 
csoportok érdekeit, ha nem is sértette, de veszélyeztethette.  

 
9. ÖSSZEGZÉS 
 

A tanulmány ismételten felhívja a f igyelmet arra, hogy nem a bírósági ítéletben 
foglaltak mellett vagy ellen kívánt érvelni, hanem a meghatározott tudományos 
módszerekkel a hipotézist tesztelni.  

Az így kapott tudományos eredmények hozzájárultak ahhoz, hogy önmagában a 
látenciába burkolódzó szervezett bűnözés újabb szeletéről reális képet kaphassunk, 
és az ellene irányuló küzdelemben akár a joghézagokat kiküszöböljük, akár a 

rendvédelmi intézkedések összességét fejlesszük. 
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Eredményekben gazdag,  
békésebb, boldogabb új évet 

kívánunk 2021-re! 
 

    
 

 
A lapszám megjelenését a 
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