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A KORRUPCIÓS BŰNCSELEKMÉNYEK 

NÉHÁNY JOGÉRTELMEZÉSI NEHÉZSÉGEI 
 

KISS PATRIK∗ 
 
A jelen tanulmány célja a 2013. július elsején hatályba lépett Büntető Törvénykönyv korrupciós bűn-
cselekmények fejezetében található egyes delictumok néhány jogértelmezési nehézségeinek vizsgála-
ta. Az új Büntető Kódex a fejezetben található bűncselekmények kialakítása során figyelemmel volt a 
hazánkat kötelezettségként terhelő nemzetközi standardokra. A bűncselekményi körülírások egyes 
elemei azonban jogértelmezési nehézségeket vetnek fel. Így vizsgálom e kriminális cselekmények 
elkövetési tárgyát, vagyis a (jogtalan) előnyt, amelynek fogalmára nincs egy egységes, kikristályoso-
dott meghatározás. Értelmezési kérdés annak a megállapítása is, hogy ki minősül vezető beosztásúnak 
a hivatali vesztegetés esetében. A fontosabb ügyekben történt elkövetés rendkívül bizonytalan, homá-
lyos jogfogalom, ezért az új Büntető Kódex kiiktatta ezt a minősítő körülményt. Végezetül érdekes 
kérdés, hogy a gazdálkodó szervezet részére vagy érdekében tevékenységet végző személyek tulaj-
donképpen milyen alanyi kört foglalnak magukba. 
Kulcsszavak: korrupciós bűncselekmények, új Büntető Kódex, (jogtalan) előny, vezető beosztású 
hivatalos személy által elkövetett vesztegetések, fontosabb ügyekben elkövetett vesztegetések, gaz-
dálkodó szervezet részére vagy érdekében tevékenységet végzők alanyi köre  
 
In this study I show some interpretation difficulties of the corrupt criminal act of the new Criminal 
Code, which entered into force on the first of July 2013. The Hungarian legislator met all the interna-
tional standard requirements during the codification. However the factum of these crimes rise up 
some interpretation problems. First of all we have to figure out the meaning of the advantage, which 
is the object of the crime. It is also an interesting question who is the person acting for the interests of 
an organization.  
Keywords: corruption, bribery, international standards, new Criminal Code, advantage, interpretation 
difficulties.  
 
Bevezetés  
 
E tanulmány célja a korrupciós bűncselekmények egyes jogértelmezési nehézségeinek és 
annak a bemutatása, hogy az új Büntető Kódex1 hogyan próbálta azokat megoldani. A bün-
tetőjogban régóta vitatott e delictumok egyik lényeges fogalmi elemének, a (jogtalan) 
előnynek a megítélése. Nincs egységes álláspont abban, hogy mit értünk e definíció alatt, 
mi az, ami beletartozik a fogalomba és ehhez képest mi az, ami társadalmilag akceptált. 
Továbbá abban sem, hogy ezen előnyt fel kell-e címkézni a jogtalan jelzővel, avagy a jogta-
lan nélküli, bármilyen előny a kriminális korrupció fogalmi eleme. A vesztegetéseknél mi-
nősítő körülmény a vezető beosztás, ugyanakkor nem egyértelmű, hogy mi is minősül veze-
tő szerepnek. A bírói gyakorlatot tekintve régóta értelmezési nehézségeket okoz a „fonto-
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sabb ügyekben” mint minősítő körülmény jelentésének feltárása. A magánszektorbeli vesz-
tegetéseknél pedig a korábban szereplő dolgozó kifejezés jelentett problémát a joggyakorlat 
számára. 

A törvényi tényállások egyes elemeinek egységes értelmezése a jogbiztonság szempont-
jából bír kiemelkedő relevanciával. „Garanciális jelentőse van annak, hogy a jogszabály 
értelmezés az egész országban egységes, következetes és előrelátó, kiszámítható legyen.”2 
A jogállami büntetőjogban megengedhetetlen az, hogy ugyanazon fogalmat az egyes bíró-
ságok eltérően értelmezzék, eltérő tartalommal töltsék meg.  

 
1. A (jogtalan) előny  
 
A korrupciós bűncselekmények elkövetési tárgya a (jogtalan) előny, a rendelkezésre álló 
nemzetközi és hazai jogi instrumentumok azonban nem adnak egyértelmű útbaigazítást 
arra, hogy mi tekinthető előnynek, és hogy ezen előny elé társul-e a jogtalan kitétel. Sőt, ha 
megnézzük az irányadó nemzetközi konvenciókat és a magyar büntető jogalkotás folyama-
tát, akkor egymással homlokegyenest ellentmondó értelmezéseket találunk.  

Vizsgáljuk meg tehát először az előny, mint normatív törvényi tényállási elem vizsgála-
tánál azt, hogy szükséges-e a jogtalan kitétel szerepeltetése, vagy sem. A nemzetközi do-
kumentumok e tekintetben nem adnak egyértelmű választ, hiszen egyes instrumentumok 
jogtalanként aposztrofálják az előnyt, míg más dokumentumok bármilyen előnyt a bűncse-
lekmény fogalmi körébe vonnak. „Az OECD-egyezmény és ET-egyezmény lényegében a 
„jogtalan” jelzőt szerepelteti, míg az EU-egyezmény az e jelző nélküli, de bármilyen előnyt 
tartalmazza.”3 Tovább bonyolítja a helyzetet az Európai Unió intézményrendszerei által 
kibocsátott szabályanyag, hiszen „az egyezmény a bármiféle előny, a kerethatározat a jogta-
lan előny kifejezést használja”.4 Az 1997-ben kelt a külföldi hivatalos személyek megvesz-
tegetése elleni küzdelemről a nemzetközi kereskedelmi ügyletekben OECD-konvenció ér-
telmében a külföldi hivatalos személy megvesztegetésének bűncselekménye a bármilyen 
jogtalan pénzbeli vagy egyéb előnyre követhető el.5 Az Európa Tanács 1999-es Büntetőjogi 
egyezménye a korrupció széles körű pönalizálási kötelezettségét írja elő, annak számos 
formáját különböztetni meg, de valamennyi alakzat a bármilyen jogtalan előnyre követhető 
el.6 Az Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érin-
tő korrupció elleni küzdelemről szóló, 1997. május 26-án kelt egyezmény értelmében a 
„jogtalan” kitétel nélküli bármilyen előnyre elkövethető a korrupció.7 Az Európai Unió Ta-
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nácsának a magánszektorban tapasztalható korrupció elleni küzdelemről szóló kerethatáro-
zata8 szerint a magánszektorbeli aktív és passzív korrupció a jogtalan előnyre követhető el.  

A nemzetközi konvenciók szabályanyaga álláspontom szerint a következő logikát köve-
tik: ezen instrumentumok két nagy csoportba rendszerezhetőek, úgymint a közszektorbeli 
és a magánszektorbeli korrupcióval kapcsolatos nemzetközi standardokat megállapító do-
kumentumok. A fent hivatkozott első három egyezmény a közszektorbeli, a kerethatározat 
pedig a magánszektorbeli korrupcióra vonatkozik. Az Európai Uniós egyezmény logikusan 
tartalmazza a szélesebb körben értelmezhető bármilyen előnyt, míg a kerethatározat az eh-
hez képest valamivel szűkebb jelentéssel bíró jogtalan előnyt. Ennek indoka, hogy a gya-
korlati tapasztalat azt mutatja, hogy egyrészt az előny mindig alkalmas a hivatalos személy 
befolyásolására, ezért az sohasem lehet jogszerű, másrészt elsődlegesen mindig is a hivatali 
jogkörben eljáró személyek ajándékozását tiltották, míg a gazdasági szférában az ajándéko-
zás szélesebb köre akceptált. Az üzletemberek között „először is, az ajándék, a szórakozta-
tás elfogadásának teljes tilalma életszerűtlennek tűnik és valószínűleg kivihetetlen is  
lenne.”9 

A magyar büntetőjog fejlődését is végigkíséri a „jogtalan” kitétel beleszövegezése a 
bűncselekményi körülírásba, illetve annak hiánya. Az 1978. évi IV. törvény eredeti szöve-
gezése elkövetési tárgyként az előnyt jelölte meg, a „jogtalan” kifejezés nélkül. A 2001. évi 
CXXI. törvény azonban a nemzetközi jogharmonizációs kötelezettségekre tekintettel 2002 
április elsejei hatállyal beiktatta a „jogtalan” kitételt valamennyi korrupciós tényállásba, 
azaz mind a magán-közszféra és mind az aktív-passzív elkövetési alakzatok esetén. „Arra 
figyelemmel, hogy a korrupció elleni nemzetközi egyezmények a büntetőjogilag üldözendő 
vesztegetési cselekmények meghatározásakor az előny minősítésére a „jogtalan” megjelö-
lést használják, ezzel a jelzővel a magyar büntetőjogi szabályozást is kiegészítette a Btk.-t 
módosító 2001. évi CXXI. törvény. Ugyanakkor kiemelést érdemel, hogy a magyar bírói 
gyakorlatban már korábban jellemző volt az előnynek jogtalan előnyként történő szerepel-
tetése.”10 A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény tovább cizellálta az elkö-
vetési tárgyat, alapvetően a hivatali – nem hivatali felosztás mentén. Az új Büntető Kódex a 
XXVII. fejezetben, a korrupciós bűncselekményeknél kilenc törvényi tényállást tartalmaz, 
amelyből kettőnél a jogtalan előny szerepel (vesztegetés, valamint a vesztegetés elfogadá-
sa), az összes többi delictumnál pedig az előny található meg, mint elkövetési tárgy (hivata-
li vesztegetés, hivatali vesztegetés elfogadása, vesztegetés bírósági vagy hatósági eljárás-
ban, vesztegetés elfogadása bírósági vagy hatósági eljárásban, befolyás vásárlása, befolyás-
sal üzérkedés). „Az új Btk. normaszövege az elkövetési magatartáson keresztül juttatja kife-
jezésre azt, hogy az aktív hivatali vesztegető által a hivatalos személynek vagy rá tekintettel 
másnak adott vagy ígért előnynek alkalmasnak kell lennie a hivatalos személy tevékenysé-
gének befolyásolására. A szöveg elhagyta a „jogtalan” kifejezést, mivel az ilyen jellegű 
előny esetében nem merülhet fel a jogszerűség.”11 
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A (jogtalan) előny tartalmát tekintve három csoportba sorolhatjuk, úgymint anyagi, 
személyi és erkölcsi előny. „A jogtalan előny lehet vagyoni, személyes és erkölcsi jellegű, 
lényege, hogy az elkövető közvetlenül vagy közvetve kedvezőbb helyzetbe kerül.”12  

Vagyoni előnyként értékelhető tehát mindenféle pénzfizetés, pénzben kifejezhető, ér-
tékkel rendelkező dolog, valamint a tartozás elengedése is. „Emellett vagyoni előnynek 
tekintendő a kölcsön, a hitel (kamatfizetés terhe mellett a hitel megszerzése az előny, ka-
matmentes hitelnyújtás, illetve a kamat elengedése esetén pedig az egyoldalú pénzbeli jutta-
tásról van szó).”13 A társadalmilag akceptált, minimális összegű juttatás ugyanakkor nem 
tényállásszerű. „Nem tekinthető azonban ilyennek az olyan jelentéktelen juttatás, amelynek 
felajánlása a társadalmi szokásoknak megfelel, pl. tárgyalás közben kávé, üdítő kínálása.”14 

Személyes előny körébe tartozik például a szexuális kapcsolat létesítése, visszterhes 
jogügyletnek a megkötése. 

Erkölcsi előnynek minősül például a kitüntetésre felterjesztés, munkahelyi előléptetés.  
A német büntetőjogi dogmatika az előny alatt minden olyan juttatást ért, amely révén az 

elkövető vagy egy harmadik személy a korábbinál kedvezőbb helyzetbe kerül. Az előny 
alapvetően három fajtája között tesz különbséget: a materiális, az immateriális és a harma-
dik előny között. „Az előny minden olyan juttatás, amely az elkövető vagy harmadik sze-
mély helyzetét materiálisan vagy immateriálisan gazdasági, jogi vagy személyes vonatko-
zásban objektíve javítja, és amelyre egyébként nincs megalapozott jogi igénye.”15 

Az előny vonatkozásában kiemelendő, hogy a nemzetközi sztenderdek szorgalmazzák a 
korrupciós bűncselekmények elkövetéséből eredő előny vagyonelkobzását. A külföldi hiva-
talos személyek megvesztegetése elleni küzdelemről a nemzetközi kereskedelmi ügyletek-
ben OECD-egyezmény megfogalmazása szerint mindegyik szerződő fél megteszi azokat az 
intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy biztosítsa a vesztegetés összegének és a 
külföldi hivatalos személy megvesztegetéséből eredő jövedelemnek vagy az ezzel azonos 
értékű vagyonnak a lefoglalását és elkobzását, vagy ennek megfelelő mértékű pénzügyi 
szankciókat.16 Ezzel összefüggésben a BKv. 78. számú kollégiumi vélemény kimondja, 
hogy ha a korrupciós bűncselekmény elkövetése során a passzív vesztegető az aktív veszte-
getőtől a vagyoni előnyt megszerzi, vele szemben arra mint a bűncselekmény elkövetéséből 
eredő, a bűncselekmény elkövetése során vagy azzal összefüggésben szerzett vagyonra a 
Btk. 74. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján vagyonelkobzást kell elrendelni. A passzív 
vesztegetővel szemben azonban nem lehet vagyonelkobzást elrendelni, ha a bűncselekmény 
elkövetése révén vagy azzal összefüggésben nem szerezte meg a vagyoni előnyt. Amennyi-
ben azonban az aktív vesztegető birtokából már kikerült a vesztegetésre szánt vagyoni 
előny, a Btk. 74. §-a (1) bekezdésének f) pontja alapján vele szemben vagyonelkobzást kell 
elrendelni arra a vagyonra, amely az adott vagyoni előny tárgya volt.  
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A szabadságvesztés büntetést megkezdő vádlott a bv. őrnek címzett azon kijelentése, 
hogy „nem lesz hálátlan”, ha egy zárkába helyezi azzal az elítélttel, aki a jogerős szabad-
ságvesztés büntetést megalapozó bűncselekmény elkövetésében tettestársa volt, önmagában 
nem valósítja meg a hivatali vesztegetés bűntettét, ha az minden konkrétumot nélkülöz, s az 
előny ígéretének nem tekinthető. Előnyön a hivatalos személynek a korábbinál kedvezőbb 
helyzetbe juttatását kell érteni. (BH 2007.76). Az ítélkezési gyakorlat az előny megítélésről 
a következő megállapításokat teszi: Az előny mértékének nincs jelentősége, bármely cse-
kély előny felajánlása megvalósítja e bűncselekményt, ez alól a társadalmilag akceptált 
ajándékok jelentenek kivételt (pl. kávéval, cigarettával, üdítővel kínálás, egy virágcsokor, 
bonbon, csokoládé stb.). Feltétel azonban, hogy az előny ígéretének konkrét tartalma le-
gyen. Az előnynek nem kell ténylegesen realizálódnia, tekintettel arra, hogy a Büntető Kó-
dex XXVII. fejezetében található valamennyi törvényi tényállás immateriális, alaki bűncse-
lekmény, már pusztán az ígéréssel megvalósul a kriminális korrupció. „Miután az előny 
ígérete már megvalósítja a bűncselekményt, a vesztegetés kísérlete nem gyakorlati.” 17 

 
2. Vezető beosztású hivatalos személy által elkövetett hivatali vesztegetés elfogadása  
 
A hatályos Btk. 294. § (2) bekezdése értelmében minősített eset két évtől nyolc évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő, ha a hivatali vesztegetés elfogadását delictumot vezető 
beosztású hivatalos személy követi el. Az 1878. évi Csemegi-Kódex és az 1961. évi ún. 
szocialista Btk. nem tartalmazta a tényállásban a vezető beosztást, azt először az 1978. évi 
Büntető Törvénykönyv iktatta be a tételes büntető anyagi jogba. Vezető beosztásúnak te-
kinthető a hivatalos személy, ha beosztásánál fogva egy vagy több szervezeti egység irányí-
tását végzi, vagy ha beosztására, személyére figyelemmel feladata az, hogy működés során 
más személyek felé utasítás adási joga legyen, működése során igazgasson, irányítson. „A 
Btk. 294. § (2) bekezdés szerinti vezető beosztású hivatalos személy, aki népképviseleti, 
közigazgatási, igazságügyi szervnél egy vagy több szervezeti egységet irányít, igazgat.”18 

Kiemelendő, hogy a vezető beosztás nem azonosítható egyszerűen a vezetői megneve-
zéssel. Előfordul ugyanis, hogy a vezető megnevezés félreérthetetlenül vezető beosztást is 
jelent (pl. osztályvezető), de olyan is van, hogy a vezető megnevezés nélkül a vezető beosz-
tás egyértelműen következik a beosztás jogi természetéből (pl. igazgató). „Az, hogy az el-
követőt vezető beosztásúnak kell-e tekinteni, többnyire munkaköri leírása dönti el. Általá-
ban annak tekintendő az a személy, aki egységet, csoportot, osztályt stb. vezet, másokat 
irányít. Nem feltétlenül munkakörének megnevezése dönti ezt el. Amennyiben irányító sze-
repet tölt be, vezető beosztásúnak minősülhet ilyen megnevezés nélkül is, és amennyiben 
irányító feladatai nincsenek, a vezető megnevezés mellett sem feltétlenül vezető beosztá-
sú.”19 

A hivatalos személyek felsorolását a Btk. 459. § (1) bekezdés 11. pontja határozza meg, 
amelyek közül egyébként néhányan már eleve vezető beosztásúnak minősülnek. A bírói 
gyakorlat azonban hangsúlyozza, hogy ha jogszabály határozza meg a hivatalos személy 
vonatkozásában a vezetői beosztásokat, akkor a jogszabályban tételesen megjelölt kör nem 
bővíthető. Ebből következően – a jogszabály felsorolásában nem szereplő – körzeti megbí-
zotti csoportvezető nem tekinthető vezető beosztásnak (BH 2013.35.) A hivatkozott jogeset 
vonatkozásában megállapítható, hogy a rendőrségi szervezeten belüli vezető beosztásokat a 
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65/2011 (XII. 30.) BM rendelet taxatíve, tételesen felsorolja, és figyelemmel arra, hogy a 
körzeti megbízotti csoportvezetői státusz nincs nevesítve, így az vezető beosztásnak sem 
tekinthető.  

 
3. Fontosabb ügyekben elkövetett hivatali vesztegetés elfogadása  
 
Az 1978. évi IV. törvény 250. § (2) bekezdés b) pontja tartalmazta a más hivatalos személy 
által fontosabb ügyben elkövetett hivatali vesztegetést. A 2012. évi Büntető Kódex jelentős 
változtatása, hogy e minősítő körülmény jogbizonytalansági, valamint garanciális szem-
pontokra figyelemmel kikerült a minősített esetek rendszeréből, azonban a büntetés kisza-
bása során továbbra is értékelhető. A fontosabb ügyekben intézkedésre hivatott hivatalos 
személy általi elkövetés mint minősített eset megszűnt, mivel ez igen bizonytalan jogfoga-
lomnak tekinthető, ezt támasztja alá a gyakorlat is, amely igen szerteágazó, nem egységes. 
Ha ez a körülmény megállapítható, az a büntetés kiszabása körében értékelhető (miniszteri 
indoklás). Az új Büntető Törvénykönyv alkalmazásában tehát a fontosabb ügyekben intéz-
kedésre jogosult általi elkövetés továbbra is vizsgálandó, de már nem a törvényi tényállás 
egyik elemeként, hanem a büntetés kiszabása körében értékelendő. A módosítás indoka, 
hogy a joggyakorlat nem volt egységes e minősítő körülmény vizsgálatában, és esetről eset-
re kellett megállapítani.  

E büntetés kiszabási szempontra „az jellemző, hogy az ilyen hivatalos személyek mun-
kakörébe ugyan jellemzően nem fontosabb ügyek intézése tartozik, de az adott helyzetben 
az átlagosnál nagyobb jelentőségű, fontosabb ügyben járt el, amelynek során a vesztegetési 
cselekményt elkövette”.20 Az ítélkezési gyakorlat alapján leszögezhetjük, hogy fontosabb 
ügy alatt olyan ügy értendő, amit törvény külön megállapít, kiemel, vagy amely akár a tár-
sadalom akár valamely egyén, illetve egyének csoportja számára közvetlen fenyegető sú-
lyos érdeksérelem megakadályozását jelenti, feltéve, hogy annak elmaradása valóban az 
érdeksérelem bekövetkezésének reális, közvetlen lehetőséget. Így például ilyen ügynek mi-
nősül a büntetőügy. Fontosabb ügyben követte el a vesztegetést az a járőrszolgálatot teljesí-
tő rendőr, aki a tudomására jutott bűncselekmény miatt – jogtalan előnyt elfogadva – nem 
intézkedik, a feljelentést elmulasztja (BH 2012.256). A büntetés-végrehajtási szervezetnél 
szolgálatot teljesítő az a hivatalos személy, akinek feladatkörét kizárólag vagy túlnyomó-
részt a fogvatartottak jogait vagy jogos érdekeit jelentős mértékben befolyásoló döntések 
önálló előkészítése vagy meghozatala alkotja, fontosabb ügyben intézkedésre hivatott hiva-
talos személy. Az elítéltek szabadítására – szabadlábra helyezésére – vonatkozó intézkedés 
fontosabb ügynek minősül (EBH 2001.512).  

 
4. A gazdálkodó szervezet részére vagy érdekében tevékenységet végző személy meg-
ítélése  
 
Az aktív gazdasági vesztegetésnek tulajdonképpen a passzív alanya, a passzív gazdasági 
vesztegetésnek pedig az alanya, azaz elkövetője az 1978. évi IV. törvénynek meghatározott 
szervezeteknek (költségvetési szervnek, gazdálkodó szervnek, egyesületnek) a dolgozója 
vagy tagja. Ehhez képest a 2012. évi Büntető Kódex novuma, hogy az aktív gazdasági vesz-
tegetés passzív alanya, a passzív gazdasági vesztegetés elkövetője már a gazdálkodó szer-
vezet részére vagy érdekében tevékenységet végző személy. Ahogy arra a miniszteri indo-
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kolás is rámutat, a tényállásban a költségvetési szerv, gazdálkodó szervezet, egyesület dol-
gozója, illetve tagja kifejezés helyett az adott szervezet részére vagy érdekében tevékenysé-
get végző személy kifejezés szerepel, amelynek célja a dolgozó elavultnak és több értelme-
zési problémát jelentő kifejezésnek a kiváltása. Az új kifejezés kellően széles kört felölel, 
ugyanakkor a jogbiztonság szempontjából pontosnak és jól értelmezhetőnek is tekinthető. 
Álláspontom szerint az új Büntető Kódex szövegezése az elkövetői kört kiszélesítette, és 
számos, a gyakorlatban felmerült jogértelmezési nehézséget megoldott. „Az aktív gazdasági 
vesztegetés tényállásában lényeges, de a büntetendő magatartások körét nem érintő módosí-
tásokkal élt a jogalkotó. A költségvetési szerv, gazdálkodó szervezet, egyesület dolgozója, 
illetve tagja kifejezés helyett a gazdálkodó szervezet részére vagy érdekében tevékenységet 
végző személy kifejezés szerepel.”21  

A korábbi Büntető Törvénykönyv szövegezésében kérdéses volt, hogy a dolgozó alatt 
csak a munkaviszonnyal rendelkező személyek értendőek, vagy a megbízási szerződés, 
illetve vállalkozói szerződés keretében kifejtett tevékenység is besorolható-e a fogalom alá. 
Az ítélkezési gyakorlat azt a megoldást dolgozta ki, hogy a vesztegetés törvényi tényállásá-
ban szereplő gazdálkodó szervezet dolgozója alatt nem csak a szervnél munkaviszony kere-
tében munkát végző személy, hanem az olyan személy is értendő, aki a munkaviszonyra 
jellemző sajátosságokat mutató jogviszony keretében fejti ki tevékenységét (EBH 
2012.B.28). A dolgozó fogalmának lényeges tartalma, hogy a munkát végző személy a 
munkaerejével maga rendelkezik-e, avagy a munkaadó rendelkezésére bocsátja a munka-
erejét. Ha a polgári jogi megbízási vagy vállalkozási szerződés keretei között munkavég-
zésre szerződő személy tekintetében a munkaviszony sajátosságai fellelhetőek (pl. munka 
állandó jellege, munkaadó utasítási joga stb.), akkor a megbízott/vállalkozó a vesztegetés 
tényállása alkalmazása szempontjából dolgozónak minősülhet. Felbujtóként követi el a 
gazdasági vesztegetés bűntettét a költségvetési szervnél megbízási szerződés keretében fog-
lalkoztatott önálló intézkedésre fel nem jogosított dolgozó, aki a tevékenysége során a költ-
ségvetési szerv önálló intézkedésre jogosult dolgozója részére pénzbeli előnyt kér, az ígért 
előnyről őt tájékoztatja, a megszerzett előnyt neki átadja, majd azon vele osztozkodik (BH 
2013.114). A szakmai gyakorlatát töltő szakmunkástanuló nem valósíthatja meg a gazdál-
kodó szervezet dolgozója által elkövetett vesztegetés bűntettét (BH 2008.9). Tanulói jogvi-
szony a szakmunkástanulók szakmai gyakorlata, ahol a gazdálkodó szervezetnek a képzés, 
míg a tanulónak az ezen való részvétel a fő kötelezettsége. Ez pedig nem eredményez olyan 
jogi kapcsolatot, amely munkáltatásra irányul, így a szakmunkástanuló vonatozásában a 
dolgozói minőség sem állapítható meg. Véleményem szerint azonban az új Büntető Kódex 
kiterjesztett alanyi köre erre az esetre is kiterjed.  

 
Összegzés 
 
A korrupciós bűncselekmények elkövetési tárgya a (jogtalan) előny. A hatályos magyar 
szabályozásban a közszektorbeli korrupciónál bármilyen féle előny elegendő a tényállássze-
rűséghez, a magánszektorbeli korrupciónál azonban a jogtalan kitétel szerepel az előny 
előtt. Az előny fő jellemzői, hogy juttatása során a megvesztegetett lényegesen kedvezőbb 
helyzetbe kerül az addiginál. Az előnyt három fő csoportba sorolhatjuk, úgymint vagyoni, 
személyi, illetve erkölcsi jellegű előny, amelyek kivétel nélkül relevánsak a bűncselekmény 
megállapíthatósága szempontjából. Az előnynek nem kell ténylegesen realizálódnia, azon-

                                                           
21

 VASKUTI: i. m. 199.  



Kiss Patrik 312 

ban konkrét tartalmúnak kell lennie. Az előny mértékének nincs jelentősége, bármely cse-
kély összegű előny felajánlása megvalósítja a bűncselekményt, kivéve a társadalmilag elfo-
gadott ajándékokat. 

Vezető beosztású személy, aki egy vagy több szervezet egységét irányítja, igazgatja, és 
mások irányába utasításadási jogosultsággal rendelkezik. A vezető beosztás ugyanakkor 
nem azonosítható egyszerűen a vezető kifejezéssel, ugyanis elképzelhető, hogy a vezető 
kifejezés a vezető beosztást is magába foglalja, de az is lehetséges, hogy a vezető kifejezés 
nélkül, a beosztás jellegéből következik a vezető beosztás. Amennyiben valamely jogsza-
bály taxatíve felsorolja a vezető beosztásúakat, úgy ez a kör nem bővíthető.  

A más hivatalos személy által fontosabb ügyekben elkövetés mint minősítő körülmény 
az új Büntető Kódexbe nem került át, ugyanakkor a büntetés kiszabása során továbbra is 
értékelhető. Fontosabb ügynek minősül az átlagosnál nagyobb jelentőségű ügy, amit tör-
vény külön megállapít, kiemel, vagy amely akár a társadalom, akár valamely egyén, illetve 
egyének csoportja számára közvetlen fenyegető súlyos érdeksérelem megakadályozását 
jelenti, feltéve, hogy annak elmaradása valóban az érdeksérelem bekövetkezésének reális, 
közvetlen lehetőségét is magába foglalja.   

Az új Büntető Kódex egyik lényeges változása, hogy a vesztegetés és vesztegetés elfo-
gadása delictumoknál a dolgozó kifejezés helyett a gazdálkodó szervezet részére vagy ér-
dekében tevékenységet végző személy szerepel, egyrészt azért mert a dolgozó szerepelteté-
se elavult, másrészt a joggyakorlatban az értelmezése nem volt egységes, harmadrészt pedig 
az új szófordulat szélesebb elkövetői kört foglal magába a neorepresszív büntetőjogi ten-
denciával összefüggésben.  

 


