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1. Bevezetés 

Örökérvényű tény, hogy az élet mindig előrébb jár, mint a jogalkotás, a szervezet bűnö-

zés tekintetében ez hatványozottan igaz. A bűnszervezeti elkövetés kétséget kizáróan a 

legveszélyesebb társas bűnelkövetési alakzat, pusztán a bűnszervezet léte, erősödése, 

folyamatos térnyerése alapvetően veszélyezteti a társadalmi, gazdasági és politikai be-

rendezkedést, mindemellett dinamikus jellegéből adódóan bármikor képes megújulni, 

ezzel folyamatos kihívások elé állítva mind az ellene fellépni kívánó állami szerveket, 

mind a szervezett bűnözéssel foglalkozó szakembereket.  

A szervezett bűnözés jelentősége a XX. század második felében kezdett el felerősödni, 

ennek megfelelően a kriminológiai kutatások szinte azonnal megkezdődtek a jelenség 

elleni fellépés érdekében, azonban a büntetőjogi szabályok mind nemzeti, mind nem-

zetközi szinten csak a XX. század végére születtek meg.  

A büntetőjogban azonban már régóta elfogadott tétel a társas bűnelkövetési alakzatok 

veszélyessége, tekintettel arra, hogy maga a bűncselekmény elkövetése több résztvevő 

révén súlyosabb hatást gyakorol a sértettre, növeli a bűncselekmény elkövetésének sike-

rét, továbbá azzal, hogy több elkövető kapcsolódik be a bűncselekmények elkövetésébe, 

hozzájárul a bűnözés elterjedéséhez és megnehezíti a bűncselekmény felderítését.  1

Összességében megállapítható, hogy minél szervezettebben követnek el egy bűncse-

lekményt, annál nagyobb a társadalomra kifejtett veszélyessége. A Büntető Törvény-

könyvről szóló 2012. évi C. törvény, a társas bűnelkövetési alakzatokat három csoportba 

sorolja, így szűkebb értelemben beszélhetünk csoportos elkövetésről, bűnszövetségről 

és bűnszervezetről. Az előbbi két fogalom már régóta az anyagi büntetőjog része, míg a 

bűnszervezet először az 1997. évi LXXIII. törvény által került bevezetésre és azóta több 

ízben is módosításra került.  

Tágabb értelemben a társas bűnelkövetési alakzatokhoz sorolható a terrorista csoport - 

amely társadalomra veszélyessége szintén kiemelkedően jelentős -, amelyet célszerű 

elkülönítve kezelni a bűnszervezettől, tekintve, hogy számos közös jellemzővel rendel-

keznek, a konkrét terrorcselekményeknek szinte majdnem minden esetben kísérő jelen-

 Jacsó Judit: A társas bűnelkövetési alakzatok In. Görgényi Ilona et al. (szerk): Magyar Bünte1 -
tőjog Általános Rész Wolters Kluwer Kft. Budapest, 2014 p. 277.
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sége a szervezett bűnözés, fordítva ez a tétel azonban már nem áll fenn.  A szervezett 2

bűnözést és a terrorizmust leginkább az általuk kitűzőtt cél szerint lehet megkülönböz-

tetni egymástól, “a szervezett bűnözés célja és hatásmechanizmusa valóban eltérő, ráte-

lepszik a társadalomra és a gazdaságra, az erőszak és a korrupció eszközeit, valamint 

saját normarendszerét tudatosan, célirányosan alkalmazva. Ami az útjában álló akadály-

ként befolyásolással eltávolítható azt megveszi, aki nem korrumpálható azt pedig fizika-

ilag megsemmisíti.”   3

A dolgozatom középpontjában a szervezett bűnözés elleni fellépés büntetőjogi vonulata-

it kívánom vizsgálni, első megjelenésétől kezdve egészen napjainkig, hiszen a téma ak-

tualitását mutatja, hogy a bűnszervezet fogalom - amely már rövid idő alatt is hosszú 

utat járt be - ebben az évben került negyedjére módosításra a 2019. évi LXVI. törvény 

által.  

Szakdolgozatomban első körben a büntetőjogi szempontból is releváns, kriminológiai 

kutatásokat vizsgálom, akként, hogy hogyan segítették a szervezett bűnözés elleni bün-

tetőjogi szabályozás kialakulását, különös tekintettel a bűnszervezet-fogalom meghatá-

rozásához szükséges büntetőjogi kategóriák kialakításában, mindemellett kitérek a szer-

vezett bűnözés főbb tevékenységi területeire, amelyek szintén jelentős segítséget nyúj-

tanak a büntetőjog számára a szervezett bűnözői csoportok által jellemzően elkövetett 

bűncselekmények kriminalizálásában.  

A harmadik nagyobb részben kitérek a szervezett bűnözés elleni küzdelem globális ve-

tületeire. Így a dolgozat ezen részében ismertetem az európai és nemzetközi szintű jog-

alkotás jogharmonizációs törekvéseit, azáltal, hogy sorra veszem a legfontosabb nem-

zetközi jogi eszközöket a szervezett bűnözés szabályozásának vonatkozásában.  

A negyedik fejezetben már a hazai bűnszervezeti elkövetés szabályozását vizsgálom, 

akként, hogy milyen átalakuláson ment át maga a bűnszervezet-fogalom, az ahhoz kap-

csolódó bűnszervezeti tényállás, illetve hogyan került értelmezésre és alkalmazásra a 

gyakorló jogászok által. Végső soron kitérek arra, hogy milyen problémák idézték elő a 

bűnszervezet fogalom módosításának szükségességét.  

 Berta Krisztina: A szervezett bűnözés. In Gönczöl Katalin et al. (szerk.): Kriminológia-Szak2 -
kriminológia. Complex Kiadó Jogi és Üzteleti Tartalomszolgáltató Kft., Budapest, 2013 p.425.

 Istvanovszki László: A szervezett bűnözés elleni harc új stratégiája és taktikája In. HADTU3 -
DOMÁNY 2015/1-2 p.140.
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Kutatásom során célom azokra a kérdésekre választ találni, hogy mennyire felelt meg az 

éppen aktuális fogalom és törvényi szabályozás a szervezett bűnözés elleni küzdelem 

elvárásainak, a nemzetközi jog által felállított normáknak és a jogállamiság elveinek.  

Dolgozatom készítése során szembesültem azzal, hogy ez egy korántsem egyszerű és 

könnyen átlátható terület. A téma komplexitását az adja, hogy a szervezett bűnözés je-

lensége megközelíthető a kriminológia, a kriminalisztika és a büntetőjog oldaláról is, de 

alapvetően a büntetőjog számára nem egy könnyen értelmezhető fogalom, éppen ezért 

szabályozása során, vagy éppen a szabályozásának alkalmazása során, gyakran felold-

hatatlannak tűnő ellentmondások merülhetnek fel.  
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2. A kriminológiai kutatások relevanciái a büntetőjogi szabá-
lyozás tükrében 

2.1. A szervezett bűnözés kriminológiai és büntetőjogi fogalom megha-
tározásának problémái 

Bár dolgozatomban főként a szervezett bűnözéshez kapcsolódó anyagi büntetőjogi kér-

déseket kívánom vizsgálni, a témám szempontjából elengedhetetlennek tartom, hogy 

áttekintsem a jelenség elvi alapjait illetve tevékenységi területeinek főbb vonalait. A 

kriminológiának nagy szerepe van a szervezett bűnözés elleni küzdelemben, feladata a 

jelenség helyzetének mélyreható, folyamatos feltérképezése, és a kriminológia teljes 

eszköztárának alkalmazása a szervezett bűnözés megelőzése, megfékezése és visszaszo-

rítása céljából.   4

A szervezett bűnözés fogalmom meghatározásának problémája elsősorban abban rejlik, 

hogy  minden államon belül más manifesztációi vannak, így olyan sok változatban van 

jelen, hogy pontos definiálása lehetetlen. A szakemberek álláspontja e tekintetben két 

csoportra osztható, az első csoport szerint az ismert nehézségek ellenére szükséges a 

szervezett bűnözés definiálása, míg a másik csoport szerint elegendő a legfontosabb 

elemeit megragadni és csokorba gyűjteni.   5

Berta Krisztina szerint a szervezett bűnözés "olyan dinamikus és rugalmas bűnözési 

forma, amely a mindenkori társadalmi, politikai berendezkedéshez igazodik, így jellem-

zőit egy fogalomba sűríteni lehetetlen.” Tehát célszerűbb ahhoz a megoldáshoz folya-

modni, amit a nemzetközi és hazai szakirodalom is követ, és tudomásul venni a szerve-

zett bűnözés állandó változását, alkalmazkodását az őt körülvevő társadalmi körülmé-

nyekhez, így a jelenség legfontosabb elemeit kiemelni.  6

Az Európa Tanács szervezett bűnözéssel foglalkozó szakértői csoportja (PC-S-CO) a 

következőképpen gyűjtötte össze és osztotta két csoportra  szervezett bűnözés fogalmi 

 Berta Krisztina im. p.429.4

 Tóth Mihály: Bűnszövetség, bűnszervezet Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató 5

Kft., Budapest, 2009 p.13.

 Berta Krisztina im. p.424.6
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ismérveit, amelyek közül a bűnszervezet megállapításához a négy kötelező kritérium 

mellett, két esetleges is szükséges: 

Kötelező kritériumok: 

1. három vagy több személy együttműködése 

2. hosszabb vagy határozatlan időre  

3. célja súlyos bűncselekmények elkövetése 

4. anyagi haszonszerzés vagy hatalmi pozíció megszerzése  

Esetleges kritériumok: 

5. valamennyi résztvevő közötti szerep vagy feladatmegosztás  

6. belső fegyelem és ellenőrzés valamely formáját alkalmazza 

7. megfélemlítés céljából erőszak, vagy más módszer alkalmazása 

8. hatást gyakorol a politikára, médiára, közigazgatásra, a rendészeti szervekre, az 

igazságszolgáltatásra vagy a gazdasági életre,  a korrupció vagy más módszer által  

9. kereskedelmi vagy üzleti struktúrák alkalmazása 

10. pénzmosás 

11. nemzetközi szintű tevékenység végzése  7

A kriminológia ezeken túlmenően több ismérvet is számon tart, azonban valamennyi 

ismérv felsorakoztatása szintén lehetetlen, ugyanis még ezeken belül is megkülönböz-

tethetünk hagyományos, úgynevezett klasszikus bűnszervezetekre jellemző ismérveket, 

ezeken túlmenően pedig elkülöníthetünk a modern bűnszervezetekre jellemző ismérve-

ket, amelyek skálája folyamatosan bővül. Míg a klasszikus szervezett bűnözői csopor-

tok egy meghatározott bűnözői tevékenységre koncentráltak, ma már egyre jellemzőbb, 

hogy profiljukat szélesítik, tevékenységeiket kombinálják, és mindinkább elmozdulnak 

a gazdasági bűncselekmények felé.   8

A szervezett bűnözést definiáló kriminológiai törekvésekkel szemben a büntetőjog 

mindvégig óvatosan tartózkodó maradt, melynek oka, hogy a kriminológiai meghatáro-

zások ugyan tudományos igényűek, a büntetőjogi szabályozási rendszer tükrében mégis 

nehezen  értelmezhetőek, és nehezen összeegyeztethetőek a jogállamiság elvi követel-

  Council of Europe: Organised crime situation report 2001  Strasbourg, December 2002. p.7. 7

 Berta Krisztina im. p.429-430.8
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ményeivel.  Azonban szervezett bűnözés elleni küzdelem elengedhetetlen eszköze a 9

büntetőjogi szankcionálás, amelyhez a büntetőjogi fogalom meghatározás a jogbizton-

ság érdekében, mindemellett a jogállamiságra, és büntetőjogi alapelvekre - különösen a 

nullum crimen sine lege és nulla poena sine lege elvekre - tekintettel mellőzhetetlen. 

Azonban lényeges probléma a szervezett bűnözés fogalmi keretek közé szorításával, 

hogy alapvetően nem jogi terminusról beszélünk, így ahhoz, hogy a jog számára alkal-

mazhatóvá váljon szükséges a fogalom pontos behatárolása.  10

A Nemzetközi Büntetőjogi Társaság (Association Internationale de Droit Pénal) XVI. 

Nemzetközi Kongresszusa e tekintetben kimondta, hogy: "ha egy törvényhozás szankci-

onálni kívánja a szervezett bűnözésben való részvételt, vagy súlyosabb jogkövetkezmé-

nyeket, vagy a szervezett bűnözés ellen különleges eljárásokat kíván alkalmazni, a tör-

vényben világosan meg kell határozni, a szervezett bűnüzés vagy a bűnözői csoport fo-

galmát.”   Mindemellett a fogalomnak olyan egzakt módon megfogalmazottnak kell 11

lennie, hogy megfeleljen az alkotmányos zsinórmértéknek, továbbá szükségszerű, hogy 

elég rugalmas legyen ahhoz, hogy követni tudja a szervezett bűnözés dinamikáját.  12

Tehát a szervezett bűnözés tételes jogi meghatározásának problémája lényegében abban 

rejlik, hogy nem is magát a jelenséget kell fogalomként meghatározni, hanem annak az 

alanyát, a bűnszervezetet, amely megköveteli mind a jogalkotás, mind a jogalkalmazás 

szempontjából a drasztikus és hatékony fellépést, de mindezt úgy, hogy a jogállamiság 

elvi követelményeivel összhangban álljon. A büntetőjogi fogalom meghatározás mellett 

döntött az Európai Unió is, amely mind az együttes fellépésben, mind a későbbi keret-

határozatában meghatározta a bűnszervezet fogalmát, mindemelett a különös jelentősé-

gű Palermói Egyezmény is definiálta, amelyekről később részletesebben szót ejtek. 

Azonban a fent említett nemzetközi dokumentumokban meghatározott fogalmakat sem 

szabad pusztán kriminológiai fogalomként értelmezni, mivel ez egy elkerülhetetlenül 

 Bócz Endre: A szervezett bűnözésről és a bűnszervezet fogalmáról 2004 (In: Tóth Mihály - 9

Kőhalmi László: A szervezett bűnözés in: Kriminológia Wolters Kluwer, Budapest, 2016 p.620.

 Gellér Balázs - Bárányos Bernadett  - Meddig tágítható a bűnszervezet-fogalom? Büntetőjogi 10

és alkotmányos aggályok a bűnszervezet-fogalom bírósági értelmezésével kapcsolatban  Ma-
gyar Jog 2019. 7-8. szám p.468. 

 AIDP XVI. Nemzetközi Büntetőjogi Kongresszus határozatai, I. szekció, a büntetőjog általá11 -
nos része - Hollán Miklós, In Magyar jog 2000/2 p.116.

 Gellér Balázs - Bárányos Bernadett im. p.468.12
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bizonytalan meghatározással járna. Ezek a dokumentumok a bűnszervezet fogalmát na-

turális és normatív elemek felhasználásával határozzák meg, amelynek minden eleme 

további meghatározást igényel.  13

Azonban kriminológiai kutatások kétségkívül segítették a büntetőjog fogalomképzési 

törekvéseit azon büntetőjogi kategóriák kialakításában, amelyek elég pontosak, egyér-

telműek, de mindemellett elég rugalmasak ahhoz, hogy a legkülönbözőbb szervezett 

bűnözési formákra  alkalmazhatóak legyenek.   14

2.2. A szervezett bűnözés főbb tevékenységi területei  

A szervezett bűnözés által generált feszültségre a valóság és a jog között, részbeni meg-

oldást kínál a  szervezett bűnözői csoportok által elkövetett bűncselekmények feltérké-

pezése, és ezen elemek átültetetése a jogi szabályozásba,  ebben szintén kiemelkedő 15

szerepe van a kriminológiai kutatásoknak, tekintve, hogy a szervezett bűnözői csopor-

tok éppen olyan változatosak, mint az általuk végzett tevékenység és az általuk kiszol-

gált piac. A legtöbb esetben a bűnszervezetek reflektálnak arra a társadalmi helyzetre, 

kultúrára, értékrendszerre, illetve gazdasági helyzetre ahonnan származnak , így ehhez 16

igazodva, főbb tevékenységi területeik is térben és időben is változóak. A 98/733/IB 

számú együttes fellépésben az Európai Tanács az alábbi bűncselekmények elleni véde-

kezés tekintetében kívánta meg fokozni az együttműködést az Európai Unió tagállamai 

között: kábítószer-kereskedelem, emberkereskedelem, terrorizmus, műalkotásokkal 

folytatott kereskedés, pénzmosás, súlyos gazdasági bűncselekmények, zsarolás és más, 

a személyek élete, testi épsége vagy szabadsága ellen irányuló, illetve személyekkel 

 Vincenzo Militello: Transnational Organized Crime and European Union: Aspects and Prob13 -
lems in: Human Rights in European Criminal Law - New Developments In European Legisla-
tion and Case Law after the Lisbon Treaty   Springer, Messina, Italy 2015 p.207. 

 Tóth Mihály - Kőhalmi László: A szervezett bűnözés In Kriminológia Wolters Kluwer Kft,. 14

Budapest, 2016  p.620.

 Stefania Carnevale - Serena Forlati - Orsetta Giolo: The Notion of Organised Crime: Why 15

Definitions Metter In Redefining Organised Crime  - A challenge for the European Union?  Hart 
Publishing, Oxford and Portland, Oregon, 2017. p. 3.

 Europol: Serious and Organised Crime Threat Assessment report 2017 p.14.16
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szembeni közveszélyt jelentő erőszakos cselekmények.  Ezen felsorolást egészítette ki 17

az Europol Egyezmény 2. cikkének melléklete, amely három kategóriába osztotta a 

bűncselekmények típusát és jóval részletesebb felsorolást tartalmaz. Az első ilyen cso-

port az élet, testi épség és személyi szabadság ellen irányuló bűncselekmények, amelyek 

körébe tartozik a szándékos emberölés, súlyos testi sértés, emberi szervek és szövetek 

tiltott kereskedelme, emberrablás, személyi szabadságtól való jogellenes megfosztás és 

túszejtés, rasszizmus és idegengyűlölet. A második csoport a vagyon és köztulajdon el-

leni bűncselekmények kategóriáját öleli fel, így ide tartozik a szervezett lopás, kulturális 

javak, a régiségek és műtárgyak tiltott kereskedelme, csalással kapcsolatos bűncselek-

mények, zsarolás és védelmi pénz szedése, iparjogvédelmi jog megsértése és termék-

hamisítás, hivatalos okmányok hamisítása és hamisított okirattal való kereskedés, pénz 

és más fizetőeszközök hamisítása, számítógépes bűnözés, korrupció. Végül a harmadik 

csoport a tiltott kereskedelemmel és a környezet károsításával kapcsolatos bűncselek-

ményeket tartalmazza, ide sorolható a fegyverek, lőszerek és robbanóanyagok tiltott ke-

reskedelme, veszélyeztetett állatfajok tiltott kereskedelme, veszélyeztetett növényfajok 

és fafajták tiltott kereskedelme, környezettel kapcsolatos bűncselekmények, hormontar-

talmú anyagok és más, növekedésserkentők tiltott kereskedelme.  Az imént felsorolt 18

bűncselekmények az úgynevezett "hagyományos szervezett bűnözői üzletágaknak” te-

kinthetőek, ezeken a kriminális tevékenységi területek a bűnszervezetek  jelenléte  ál-

landósult. 

 A szervezett bűnözés új tendenciáinak kialakulásában két külső tényező játszott nagy 

szerepet, egyrészről a gyors ütemben megindult technikai, illetve gazdasági fejlődés ál-

tal bekövetkezett globalizáció pozitív hatásai, másrészről az Európai Unió által biztosí-

tott szabadságjogok, az áru, tőke, szolgáltatások, illetve személyek szabad mozgásának 

lehetőségei, amelyeket a szervezett bűnözői csoportok készségesen fordítanak saját ja-

vukra.  

A technológiai fejlődésnek jelentős hatása van a szervezett bűnözés számottevő fellen-

dülésére és az általuk alkalmazott új módszerek megjelenésére. Szinte minden típusú 

szervezett bűnözéshez, a bűnözők előszeretettel alkalmazzák és adoptálják bűnözői te-

 98/733/IB eur-lex.europa.eu17

Egyezmény az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke alapján az Európai Rendőrségi 18

Hivatal létrehozásáról - Europol Egyezmény (eur-lex.europa.eu)
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vékenységükhöz a rohamosan fejlődő technológia vívmányait. Ennek tükrében az Euró-

pai Rendőrségi Hivatal  (Europol), a 2017-ben megjelent, az Európai Unión belüli 19

szervezett bűnözés veszélyességét vizsgáló átfogó tanulmánya, a Serious and Organised 

Crime Threat Assessment (továbbiakban: SOCTA), már a technológia korában elemezte 

a bűnszervezetek tevékenységét. A technológia fejlődést kihasználó bűnözők csoportjá-

nak tevékenysége lényegében két csoportra osztható: egyrészről vannak olyan bünteten-

dő cselekmények, amelyek már korábban is léteztek, azonban az internetes kapcsolattar-

tás és más lehetőségek elősegítik terjedésüket, így jelentősen növelve, az egyébként sem 

elhanyagolható társadalmi veszélyességüket, másrészről megkülönböztethetünk olyan 

magatartásokat, amelyek a technológia által nyújtott eszközök nélkül nem léteznének, 

mint kiberbűncselekmények.  20

A tiltott termékek kereskedelme az elmúlt években folyamatosan bővült, és ez várható-

an, a közeljövőben is növekvő tendenciát produkál majd, így az online platformok az 

Európai Unió minden tiltott árucikkének kulcsfontosságú terjesztési eszközévé válhat-

nak. Ezen belül is Darknet a legfőbb elősegítője a szervezett bűnözői csoportoknak a  

különféle bűncselekmények elkövetésében, ideértve a kábítószer-kereskedelmet,  amely 

a SOCTA adatai szerint az aktív szervezett bűnözői csoportok 35%-ának tartozik a bű-

nözési profiljába, mindemellett 24 billió eurót profitálnak belőle évente. Az illegális 

fegyverkereskedelemhez is jelentősen hozzájárul a Darknet. A fegyver részek, illetve a 

deaktivált fegyverek eladása némely jogrendszerben megengedettek és viszonylag 

könnyen hozzáférhetőek akár a felszíni weben is, azonban amikor ezeket összeszerelik, 

vagy újra aktiválják, illegálissá válnak, és így kerülnek eladásra a Darkneten. Mindezen 

túlmenően Darknet fórumok egyre növekvő száma elősegíti, és könnyebb hozzáférést 

nyújt a gyermekek szexuális kizsákmányolásáról szóló felvételekhez, amelyeket egyre 

inkább profitszerzési célzattal állítanak elő. Szintén a Darkneten kerül sor a rosszindula-

tú számítógépes programok fejlesztésére és terjesztésére, amelyek főként a bankokra 

jelentenek súlyos fenyegetettséget. Az ilyen típusú programok segítségével ellopják a 

felhasználók adatait, bejelentkezési azonosító adatait, hitelkártya számát, amelyet ké-

 European Police Office (Europol)19

 Korinek László: A technikai fejlődés és a bűnözés In: Borbíró Andrea et al (szerk.): A büntető 20

hatalom korlátainak megtartása: A büntetés, mint végső eszköz - Tanulmányok Gönczöl Katalin 
tiszteletére ELTE Eötvös Lóránt Kiadó, Budapest 2014. p.290 .
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sőbb a bűnözők csalás útján használnak fel anyagi haszonszerzésre törekedve.  A 21

készpénz-helyettesítő fizetési eszközökkel összefüggő csalás és hamisítás elleni fellé-

pést az Európai Bizottság is fontos kérdésnek tekinti, mivel e cselekmények biztonsági 

fenyegetést jelentenek, aláássák a fogyasztók bizalmát, mindemellett közvetlen veszte-

séget is okoznak. Ezeken túlmenően bevételi forrásul szolgálnak a szervezett bűnözés 

számára, így hozzájárulva további bűncselekmények elkövetéséhez.  Ez a tevékenység 22

azért is kecsegtető a szervezett bűnözés számára, mivel alacsony kockázattal, mégis 

magas profittal jár. 

A szervezett bűnözés fő területe az áru szállításán alapul. Vitathatatlan tény, hogy az 

Európai Unió belső határain az áru- és személyellenőrzés megszűnése kedvezően hatott 

a szervezet bűnözésre. Így a tiltott kereskedelem hatálya alá eső árucikkek, ideértve a 

fegyverek, lőszerek és robbanóanyagok, kábítószerek, kulturális javak, régiségek, mű-

tárgyak kisebb kockázattal szállíthatóak az Európai Unión belül. Mindezen túlmenően a 

szervezett bűnözői csoportok az embereket is képesek árucikként kezelni. Az emberi 

szabadság elleni bűncselekmények körében a legnépszerűbb az emberkereskedelem, 

amelynek célja lehet szexuális kizsákmányolás, vagy munkavégzésre kényszerítés. 

Azonban az emberkereskedelem céljától függetlenül, mind a két esetben magába foglal-

ja az áldozatok toborzását, szállítását, erőszak, kényszer és fenyegetés alkalmazását, az 

áldozatok védekezésre képtelen állapotba helyezését, és végső soron a kizsákmányolá-

sukat. A szexuális kizsákmányolás céljából elkövetett emberkereskedelem már nem el-

sősorban az áldozat elleni kényszerítés és erőszak függvénye. A szervezett bűnözői cso-

portok az áldozatok és családjaik súlyos, élet és testi épség ellen irányuló fenyegetéseire 

támaszkodnak, mindemellett emberkereskedők célpontjaivá gyakran válnak kiskorú 

személyek is. Az emberkereskedelem mellett a migránscsempészet is széles körben el-

terjedt, magas profitot hozó tevékenységgé vált a szervezett bűnözés körében. A mig-

ránscsempészet magába foglalja az utaztatást, és a hamis okmányokat, amelyek az ille-

gális bevándorlók belépését és mozgását teszik lehetővé az Európai Unión belül, akként 

hogy az illegális státuszt, legális tartózkodássá változtatják hamis állításokkal vagy ha-

 Europol: Serious and Organised Crime Threat Assessment report 2017 p.22-33.21

 Gula József: A készpénz-helyettesítő fizetési eszközök büntetőjogi védelmének nóvumai az 22

Európai Unióban in: Miskolci Jogi Szemle 14. évfolyam (2019) 2. különszám 1. kötet p.338
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mis személyiség felhasználásával.  Sok esetben van szükségük a szervezett bűnözés 23

résztvevőinek is személyiség csalásra az anonimitás érdekében, ez megtörténhet valódi 

személyazonosságot igazoló okmány ellopásával, hamisítással, vagy fiktív személy 

számára kiállított valódi okmánnyal.  A szervezett bűnözői csoportok élen járnak a va24 -

gyon elleni bűncselekményekben is, így a szervezett betörés és lopás, szervezett rablás, 

gépjármű lopások is gyakran szerepelnek tevékenységként a bűnszervezetek bűnözői 

profiljaikban. Ezek a viszonylag csekélyebb súlyú és általában behatárolt földrajzi terü-

leten elkövetett bűncselekmények az olyan bűnszervezetekre jellemzőek, amelyeknek fő 

célja megélhetési bűnözés, illetve a későbbi vagyon felhalmozás. Azok a bűnszerveze-

tek, amelyeknél a jelentős vagyon felhalmozás végbement, lehetőségük nyílik beszivá-

rogni a gazdasági és politikai szférába, a korrupciós és különböző gazdasági bűncse-

lekmények útján. A bűnszervezetek számára széles a skála a költségvetést megkárosító 

bűncselekmények tekintetében is, így jellemző az általuk elkövetett adócsalás, jövedéki 

adócsalás, európai uniós támogatásokkal kapcsolatos visszaélések, de a gazdasági bűn-

cselekmények tekintetében is rengeteg lehetőség kínálkozik számukra, például a hitel és 

jelzálog csalás, a biztosítási, befektetési csalás, illetve tömeges marketing csalások kö-

rében.  

A bűnös úton szerzett vagyon legalizálása napjaink egyik legveszélyesebb jelenségévé 

vált, nem csak veszély, hanem kézzel fogható realitás, hogy a feketegazdaságból szár-

mazó tőkevagyon beszivárog a legális gazdaságba.  A pénzmosás lényege a bűncse25 -

lekményekből származó vagyon, a bűnös profit integrálása a bankrendszerbe és a gaz-

dasági életbe. A pénzmosás azon bűnszervezetek működéséhez elengedhetetlen, ame-

lyek a bűncselekmények elkövetése során olyan jelentős mennyiségű profitot termelnek, 

hogy ezek elköltése lehetetlen lenne anélkül, hogy a hatóságok érdeklődését ne keltenék 

fel. Így a lebukás kockázatának minimalizálása érdekében a tisztesség leple mögé bújva 

különböző tevékenységekbe fektetik a bűnözésből származó hasznot, amelyhez szintén 

lehetőségek végtelen tárháza áll rendelkezésükre. Mindezek tükrében a pénzmosásra 

tekinthetünk úgy, mint a szervezett bűnözés cselekménysorozatának a "szíve”, amely 

 Europol: Serious and Organised Crime Threat Assessment report 2017 p.49-50.23

 Berta Krisztina im. p.432.24

 Tóth Mihály im. p.21.25
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lehetővé teszi, hogy a megtisztított pénzt szétpumpálják a "testbe”, a túlélés biztosítása 

érdekében.  A határok eltűnése a szervezett bűnözői csoportok számára még szélesebb 26

lehetőséget nyújt illegális jövedelmük legalizálására. Az uniós jogalkotók e tekintetben 

felismerték, hogy a belső piac létrejöttét jelentősen veszélyeztetné, ha a tagállamok a 

pénzügyi rendszerük védelmében olyan intézkedéseket fogadnának el, amelyek nem 

állnak összhangban az egységes piaccal.  A pénzmosás elleni fellépés nagyon nehéz és 27

nemzetközi együttműködést igényel, így az Európai Unión belüli jogalkotás terén is kü-

lönös figyelmet élvez.  

 Peter Lilley: Piszkos ügyletek  Perfekt kiadó, 2001. p.16-17. In Varga Judit: A pénzmosás a 26

mindennapjainkban In Büntetőjogi Szemle 2015/3.szám 

 Jacsó Judit - Udvarhelyi Bence: A pénzmosás elleni fellépés az Európai Unióban In Ügyész27 -
ségi Szemle II. évfolyam 1. szám 2017 p.6.
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3. A szervezett bűnözés büntetőjogi szabályozásának mér-
földkövei a            Nemzetközi jogban 

A szervezett bűnözés kiteljesedésére kedvezően hatottak a gyors ütemben végbement 

társadalmi változások, a technológiai innováció és az Európai Unió belső határainak 

eltűnésével megjelentek a határokon átívelő, még veszélyesebb bűnszervezetek. Nem-

zetközi szinten felismerték, hogy az egyes államok saját, egymástól sok esetben eltérő 

rendszerével és szabályaival, nem lehet a határon túlterjeszkedő bűnszervezetekkel fel-

venni a harcot,  így szükség van a nemzeti jogszabályok közelítésére az együttes fellé28 -

pés érdekében.  A jogharmonizáció a szervezett bűnözés ellen folytatott harc során meg-

akadályozhatja, hogy a bűnszervezetek "paradicsomokat” hozhassanak létre olyan álla-

mokon belül, ahol egyáltalán nem, vagy csak csekély mértékben büntetik tevékenysé-

güket.  A szervezett bűnözés legveszélyesebb megjelenési formái az olyan bűnszerve29 -

zetek, amelyek nemzetközi kapcsolatokkal rendelkeznek, sok esetben együttműködnek 

más államon belüli szervezett bűnözői csoportokkal. A SOCTA adatai szerint jelenleg az 

Európai Unión belül több, mint 5.000 nemzetközi szinten tevékenykedő szervezett bű-

nözői csoportot követnek nyomon. A nemzetközi szinten működő szervezett bűnözői 

csoportok által elkövetett transznacionális bűncselekmények, több nemzet érdekeit is 

sérthetik, vagy akár az egész nemzetközi közösségre veszélyt jelenthetnek, így ezen  

bűncselekmények társadalomra veszélyessége sokkal súlyosabb.  Az Európai Unió Ta-

nácsa is rámutatott arra, hogy az Unió tagállamainak hatékonyabban, és szorosabban 

kell együttműködniük a bűnszervezetek veszélyei és elterjedése elleni küzdelemben, 

mindemellett az Európai Unió polgárai is elvárják az Uniótól, hogy megfelelő intézke-

déseket tegyen a jelenség visszaszorítására.  Az Európai Unió hangsúlyozta az együtt30 -

működés fontosságát az Unión túl, az Egyesült Nemzetek tekintetében is, így ezen igé-

nyekre válaszul, megszületett több jelentős nemzetközi jogi eszköz a szervezett bűnözés 

ellen, ezek közül a legfontosabbak, és a büntetőjogi szabályozás szempontjából is rele-

váns dokumentumok: az együttes fellépés, a Palermói egyezmény és az Európai Unió 

 Berta Krisztina im. p. 28

 Nagycenki Tamás - A szervezett bűnözéssel kapcsolatos nemzetközi jogi eszközök in. Ma29 -
gyar jog - 64.évf. 6. szám (2017) p.363 

 2008/841/IB (1)  eur-lex.europa.eu 30
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kerethatározata. Ezen dokumentumok szervezett bűnözés elleni küzdelmen túl, különös 

jelentőséggel bírnak a tagállamok nemzeti büntetőjogi rendszereinek a harmonizációjá-

ban is.  A jogszabályok közelítését célzó törekvések a szervezett bűnözéssel kapcsolat31 -

ban négy fő anyagi büntetőjogi problémát érintenek, így a bűnszervezet fogalmának 

meghatározását, a bűnszervezetben részvétel kriminalizálását, a bűnszervezetben elkö-

vetett bűncselekmények súlyosabb szankcionálását és a felelősség kiterjesztését a jogi 

személyek vonatkozásában. Magyarország Európa részeként, és az Európai Unió tagál-

lamaként a szervezett bűnözés tekintetében is osztozik Európa sorsán , így a joghar32 -

monizációs törekvések a hazai belső jogi szabályozásra is nagy hatást gyakoroltak. Az 

acquis communautaire bűnszervezettel kapcsolatos rendelkezéseivel az összhangot a 

2001. évi CXXI. törvény teremtette meg.  33

3.1. Együttes fellépés az Európai Unió tagállamaiban a bűnszervezetben részvétel 
bűncselekménnyé nyilvánításáról  

Az Európai Unión belül, az első jogharmonizációt célzó törekvés az "együttes fellépés”, 

az ún. Joint Action volt , amelyet az Európai Tanács 1998. december 21-én fogadott el. 34

Az együttes fellépés, az 1996-ban felállított munkacsoport által kidolgozott és elfoga-

dott Akciótervre  tekintettel született meg. A Tanács hangsúlyozta, hogy a szervezett 35

bűnözés egyes formáinak súlyossága és fejlődése miatt fokozni kell az Unió tagállamai-

nak együttműködését, mind a jogharmonizáció, mind az igazságszolgáltatás és a bűn-

cselekményekre irányuló nyomozás tekintetében. Az együttes fellépés jelentősége még-

is első sorban abban volt, hogy ez a dokumentum célozta meg első ízben a bűnszerve-

zetben való részvétel kriminalizálását, mindemellett definiálta a bűnszervezet fogalmát.  

 Az együttes fellépés, 1. cikkének értelmében a bűnszervezet definíciója a következő:  

 Vincenzo Militello im. p.202.31

  Berta Krisztina im. p. 434.32

 Végvári Réka: A bűnszervezettel kapcsolatos szabályozás In Dr. Kondorosi Ferenc - Dr. Lige33 -
ti Katalin (szerk.): Az európai büntetőjog kézikönyve Magyar Közlöny Lap - és Könyvkiadó 
Budapest, 2008 p.554.

 98/733/IB eur-lex.europa.eu 34

 Action plan to combat organized crime (eur-lex.europa.eu) 35
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"a bűnszervezet olyan strukturált szervezetet jelent, amelyet adott időszakra kettőnél 

több személy összehangoltan hoz létre olyan bűncselekmények elkövetése céljából, ame-

lyeket a törvény legalább négy évig tartó szabadságvesztéssel vagy szabadságelvonás-

sal járó intézkedéssel, illetve ennél súlyosabb büntetéssel sújt, akár a bűncselekmény 

elkövetése maga a fő cél, akár ez az anyagi haszonszerzés és – adott esetben – az állami 

hatóságok törvényellenes befolyásolásának eszköze.”   36

A fogalom a bűnszervezet elsődleges céljaként, bűncselekmények elkövetését jelöli 

meg, amelyből  a nyelvtani értelmezés szerint arra következtethetünk, hogy a bűnszer-

vezetnek legalább két bűncselekmény elkövetésére kell irányulnia. E tekintetben azon-

ban olyan bűncselekmények jöhetnek szóba, amelyek büntetési tételkeretének felső  ha-

tára legalább négy év. A fogalom a bűnszervezet valódi céljaként meghatározza az 

anyagi haszonszerzést, illetve az állami hatóságok törvényellenes befolyásolásának cél-

zatát, ez azonban nem szűkíti le a fogalom alkalmazhatóságát, ugyanis a bűnszervezet 

célja irányulhat önmagában bűncselekmények elkövetésére is. Így egyaránt alkalmazha-

tó kisebb súlyú szervezett bűnözői csoportokra is, illetve politikai vagy anyagi motivált-

ságú bűnszervezetekre is.  

Az együttes fellépés elfogadását megelőző vitákban az Egyesült Királyság és Írország 

kijelentette, hogy továbbra is az angolszász jog "conspiracy” fogalmát kívánják alkal-

mazni, míg Olaszország az uniós szabályozást a maffia típusú szervezetbe való részvé-

telre vonatkozó szabályaira alapította volna, ezekkel szemben a többi tagállam arra az 

álláspontra helyezkedett, hogy mind a "részvétel”, mind a "conspiracy” bizonytalan fo-

galmak és sérthetik a legalitás elvét. A viták hatására kompromisszumos megoldás szü-

letett,  így bűnszervezetben részvétel kriminalizálása két modell szerint történhet. A 2. 37

cikk (1) bekezdésének a) pontja azon személy magatartását rendeli büntetni aki aktívan 

részt vesz az 1. cikk alá tartozó bűnözői tevékenységben, ez a kontinentális megközelí-

tés, míg a b) pont a megállapodást rendeli büntetni. ez az úgynevezett "conspiracy” 

tényállás. A tagállamok kötelezettséget vállalnak arra a szervezett bűnözés elleni együt-

 98/733/IB 1.cikk 36

 Végvári Réka im. p.549-550.37
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tes fellépés érdekében, hogy az a), b) vagy mindkét pontban meghatározott magatartási 

formát hatékony, arányos és visszatartó erejű szankcióval rendeli büntetni.  38

A 3. cikk a jogi személyek  büntetőjogi felelősségét, illetve ennek hiányában más jelle-

gű felelősségének megállapítását teszi lehetővé a 2. cikk (1) bekezdése alá tartozó bűn-

cselekmények vonatkozásában. Itt szintén hatékony, arányos és visszatartó erejű szank-

ciót rendel alkalmazni.  39

A 4. cikk rendelkezik arról, hogy minden tagállam biztosítja, hogy a területén megvaló-

suló, a 2. cikk (1) bekezdésének a) vagy b) pontjában említett magatartásformák bünte-

tőeljárást vonjanak maguk után, függetlenül attól, hogy a szervezet a tagállamok terüle-

tén hol rendelkezik székhellyel, hol folytatja bűnözői tevékenységét.  Továbbá előírja, 40

a büntetőeljárás hatékonysága érdekében az összehangoltságot, ha több tagállam ren-

delkezik joghatósággal a bűnszervezetben elkövetett cselekmények tekintetében. 

3.2. Közös Álláspont a tervezett ENSZ egyezményről 

A Tanács nem sokkal később, felismerve büntető- és rendőrségi ügyekben az együttmű-

ködés fontosságát 1999. március 29-én elfogadott egy közös álláspontot.  Az egyez41 -

mény közvetlenül a készülő ENSZ egyezmény előtt született, mintegy azt megerősítő 

aktusként.  Az álláspont kitér arra, hogy a tagállamok a szervezett bűnözés elleni küz42 -

delmet közös érdeküknek tekintik, így támogatják a szervezett bűnözés ellen készülő 

ENSZ egyezményt és bármely esetleges jegyzőkönyvét. A egyezményt a lehető legszé-

lesebb körben kell alkalmazni a bűnözői szervezetek tevékenységére és az ilyen szerve-

zetek ellen folytatott nemzetközi együttműködésre. Így az álláspont 1. cikkének (3) be-

kezdése kiterjeszti a bűnszervezet értelmezését, és nem csak tartósan jelenlévő, fejlet-

 93/733/IB 2.cikk a), b) pont38

 98/733/IB 3.cikk 39

 98/733/IB 4.cikk40

 1999/235/IB (eur-lex.europa.eu)41

 Nagycenki Tamás im. p.36442
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tebb, maffia típusú bűnszervezeteket rendeli büntetni, hanem azon szervezeteket is, ahol 

a tagok nem rendelkeznek formális szerepkörrel vagy folyamatos tagsággal.   43

3.3. A nemzetközi szervezett bűnözés elleni küzdelemről szóló Palermói 
egyezmény 

Ezt követően született meg az ENSZ szervezett bűnözés elleni küzdelemről szóló 

egyezménye, más néven a Palermói egyezmény. Az egyezményt 2000. december 14-én 

írtak alá, és 2003. szeptember 29-én a 40. ratifikálással lépett hatályba. Magyarországon 

a 2006. évi CI. törvény hirdette ki. A büntetőjogi szabályozás egységesítésére több 

nemzetközi norma is született, de ezek közül kiemelkedő jelentőséggel bírt a Palermói 

egyezmény. Ez volt az első olyan dokumentum amely kötelező erővel bírt, így tekinthe-

tő a szervezett bűnözés elleni küzdelem alapjának.  

Fentebb már felhívtam a figyelmet arra, hogy a transznacionális bűncselekmények tár-

sadalomra veszélyessége sokkal jelentősebb, mivel több állam érdekét is sérthetik. Az 

egyezmény meghatározta, hogy mi alapján minősül transznacionálisnak egy bűncse-

lekmény, így abban az esetben, ha  bűncselekményt:  

- több államban követnek el,


- egy államban követnek el, de előkészülete, tervezése, irányítása és ellenőrzésének je-

lentős része másik államban történik, 


- egy államban követik el, de olyan szervezet bűnözői csoport vesz benne részt, amely 

egynél több államban tevékenykedik,


- egy államban követik el, de egy másik állammal szemben súlyos kihatása van.


Az egyezmény rendelkezik arról, hogy mely cselekményeket kriminalizálják a ratifikáló 

államok, így a bűnszervezetben való részvételről, a korrupcióról, a pénzmosásról, illetve 

az igazságszolgáltatás akadályozásáról. Azáltal, hogy az egyezmény a fent felsorolt 

bűncselekmények vonatkozásában a fontosabb elemeket nevesítette, a különböző jog-

rendekben aláíró országok között sokkal hatékonyabb együttműködést tett lehetővé.  44

 1999/235/IB 1.cikk (1) és (3) bekezdés43

 Tóth Mihály im. p.25.44
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A Palermói egyezmény 2. cikkének a) pontjában meghatározza a "szervezett bűnözői 

csoport” fogalmát is, amely a következőképpen  hangzott: "bizonyos ideig fennálló, há-

rom vagy több főből álló strukturált csoport, amely összehangoltan működik egy vagy 

több, az egyezményben meghatározott súlyos bűncselekmény - legalább négy év sza-

badságvesztéssel vagy súlyosabb büntetéssel büntethető bűncselekményt megvalósító 

magatartás - elkövetése céljából, közvetlen vagy közvetett módon pénzügyi vagy más 

anyagi haszon megszerzésére törekedve.”   Az egyezményben meghatározott definíció 

már minimális három elkövetőről rendelkezik a bűnszervezet vonatkozásában. A bűn-

cselekmények tekintetében, az együttes fellépéshez hasonlóan, olyan bűncselekmény 

esetén jöhet szóba, amely legalább négy évi szabadságvesztéssel büntetendő. Az 

egyezmény azonban elegendőnek tart egy bűncselekményt, viszont annak közvetlen 

vagy közvetett módon pénzügyi vagy más anyagi haszonszerzésre kell irányulnia.   

Az egyezmény elősegíti a ratifikáló államok bűnüldözési együttműködését, így mind-

emellett külön rendelkezik a szervezett bűnözéssel kapcsolatos információk cseréjéről, 

kiadatásról, kölcsönös jogsegélyről, illetve a  közös nyomozásról. Rendelkezik továbbá 

a tanúvédelemről és az áldozatok védelméről, támogatásáról, amely kiemelten fontos, 

mivel sokszor ezen bűncselekmények azért maradnak felderítetlenül, mert a tanúk a 

bűnszervezet megfélemlítése alatt állnak. Illetve a bűncselekményből származó jövede-

lem és vagyon elkobzásáról és annak felhasználásról.   45

3.4. Kerethatározat a szervezett bűnözés elleni küzdelemről  

Hosszas előkészítés után megszületett az Európai Unió Tanácsának kerethatározata  a 46

szervezett bűnözés elleni küzdelemről. A Bizottság úgy ítélte meg, hogy az Unió szer-

vezett bűnözés elleni eszköztárát meg kell erősíteni, ezért kidolgozott egy a 98/733/IB 

együttes fellépés helyébe lépő  és azt hatályon kívül helyező kerethatározatot, amelynek 

célja az Unió és a tagállamok képességeinek javítása különös tekintettel a határokon 

átnyúló szervezett bűnözés ellen. Ezen célt főként a jogszabályok közelítésével kívánja 

elérni, így kimondja hogy a büntető anyagi jogi jogszabályok közelítése a büntető-

 2006. évi CI. törvény45

 2008/841/IB (eur-lex.europa.eu)46
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ügyekben a bírósági ítéletek és határozatok kölcsönös elismerésének, valamint a rend-

őrségi és igazságügyi együttműködésnek a megkönnyítését szolgálja, és a határokon át-

nyúló vonatkozásokkal bíró, különösen súlyos bűncselekmények területeire vonatkozik, 

valamint hogy prioritásként kell kezelni a bűncselekmények azon területeit, amelyeket a 

Szerződések kifejezetten megemlítenek.  Így a kerethatározat olyan bűncselekményekre 47

korlátozódik, amelyeket jellemzően bűnszervezetben követnek el.  

Ezen kerethatározat 1. cikkében szintén rendelkezik a bűnszervezet fogalmáról amely a 

következőképpen szól:# "olyan, kettőnél több személyből álló, hosszabb időre létrejött 

szervezett csoport, amely összehangoltan működik, és amelynek célja az, hogy legalább 

négy évig terjedő szabadságvesztéssel vagy szabadságelvonással járó intézkedéssel 

vagy annál szigorúbb szankcióval büntetendő bűncselekményeket kövessen el közvetlen 

vagy közvetett pénzügyi vagy egyéb anyagi haszonszerzés érdekében”.   Az új fogalom 48

a korábbi együttes fellépésben meghatározott definíció, és a Palermói egyezmény ötvö-

zete, az elkövetők tekintetében a minimális kétfős szervezeti tagságot követeli meg, il-

letve a bűnszervezetnek olyan bűncselekmények elkövetésére kell irányulnia, amelyek 

büntetési tételkeretének felső határa legalább négy évi szabadságvesztés. A büntetési 

tételkeret alapján történő meghatározás problémája, hogy nincs tekintettel a büntetőjogi 

rendszerek közötti különbségekre, így előfordulhat, hogy az egyik államban bűnszerve-

zeti elkövetésről beszélhetünk egy adott bűncselekmény vonatkozásában, míg a másik-

ban nem.  Azonban a bűncselekmények elkövetésének  motiváltsága közvetlen vagy 49

közvetett haszonszerzés, így jelentősen lekorlátozva a fogalom alkalmazhatóságát. A 

kerethatározat külön fogalomként szabályozza a szervezett csoportot, amelynek megha-

tározása az alábbi: "olyan csoport, amelyet nem véletlenszerűen hoztak létre valamely 

bűncselekmény közvetlen elkövetésére, és amelyben nem szükségszerű, hogy a tagoknak 

formálisan meghatározott szerepe legyen, hogy a tagság összetétele állandó legyen vagy 

hogy a csoport kidolgozott szervezeti felépítéssel rendelkezzen.” Ezen fogalom a bűn-

szervezetnél enyhébb jelenséget foglal magába.  

 2008/841/IB indokolás (3)47

 2008/841/IB 1.cikk48

Vincenzo Militello: Partecipazione all’organizzazione criminale e standard internazionali di 49

incriminazione In Rivista italiana di diritto e procedura penale 2003 p.188.
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A kerethatározat 2. cikke a bűnszervezetben való részvételhez kapcsolódó bűncselek-

ményt továbbra is két féle magatartáshoz kapcsolja.  Az a) pont azon személy magatar-

tását kriminalizálja aki aktívan részt vesz a bűnszervezet bűnözői tevékenységében, be-

leértve az információk vagy anyagi források szolgáltatását, új tagok beszervezését, va-

lamint a szervezet tevékenységeinek bármilyen módon történő finanszírozását és mind-

ehhez feltételként szabja, hogy az elkövető tudatának át kell fognia, hogy szervezett bű-

nözői tevékenységhez járul hozzá. A b) pont szerint bármely személy magatartása, 

amelynek keretében megállapodást köt egy vagy több személlyel az 1. cikkben említett 

bűncselekmények tekintetében akkor is, ha maga nem vesz részt az elkövetésben.  A 

tagállamoknak meg kell hozniuk a megfelelő intézkedéseket, hogy a fent felsorolt ma-

gatartások közül az egyik, vagy akár mind a kettő bűncselekménynek minősüljön.   50

A kerethatározat 3. cikke az a) pontban említett bűncselekményhez kettőtől öt évig ter-

jedő szabadságvesztést rendel a büntetési tétel felső határának, a b) ponthoz a megálla-

podás tárgyát képző bűncselekmény felső határával, de legalább kettőtől öt évig terjedő 

szabadságvesztéssel rendeli szankcionálni. Továbbá a (2) bekezdés kitér arra, hogy sú-

lyosító körülményként kell értékelni, ha a bűncselekményeket szervezet keretében kö-

vették el.  51

A 4. cikk tartalmazza azokat a különleges körülményeket, amely esetekben a szankció-

kat enyhíteni lehet, illetve lehetővé teszi az elkövető felmentését a szankciók alól, 

amennyiben az elkövető felhagy a bűnözői tevékenységgel, illetve a hatóságoknak 

olyan információkat szolgáltat, amelyekhez egyébként nem tudnának hozzájutni ezzel 

segítve munkájukat.  52

A kerethatározat 5. és 6. cikke a jogi személyek felelősségre vonását teszi lehetővé bár-

mely 2. cikkben meghatározott bűncselekmény elkövetéséért, és meghatározza az elle-

nük kiszabható szankciók körét, így az állami kedvezmények és támogatásokból való 

kizárást, üzleti tevékenységektől való ideiglenes vagy végleges eltiltást, bírósági fel-

 2008/841/IB 2.cikk50

 2008/841/IB 3.cikk51

 2008/841/IB 4.cikk52
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ügyelet alá helyezést, illetve felszámolását, és a bűncselekmény elkövetésére használt 

létesítmények ideiglenes vagy végleges bezárást.  53

A 8. cikkben a kerethatározat a 2. cikkben meghatározott bűncselekmények vonatkozá-

sában függetleníti a bűncselekmény sértettjének bejelentésétől a nyomozás, illetve a 

büntetőeljárás megindulását.  Ezen kerethatározat rögzíti a szervezett bűnözéssel kap54 -

csolatos anyagi és eljárás jogi főkérdéseiben eddig elért eredményeket, így ez a keretha-

tározat tekinthető az uniós jogalkotás legrelevánsabb instrumentumának.   55

 2008/841/IB 5-6. cikk53

 2008/840/IB 8. cikk54

 Gellér Balázs - Bárányos Bernadett im. p.469.55
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4. A bűnszervezeti elkövetés szabályozásának mérföldkövei a 
hazai büntetőjogban  

4.1. Az 1997. évi LXXIII. törvény  

A magyar büntetőjogban is levonták a szervezett bűnözésben rejlő veszélyek konzek-

venciáit, így első ízben a bűnszövetség fogalmát definiálták, amelyről az 1961. évi V. 

törvény rendelkezett először, akként, hogy több bűncselekményhez súlyosabban minő-

sülő esetként rendelte büntetni.  A bűnszövetség első fogalma a következőképpen szólt: 56

“bűnszövetség akkor létesül, ha két vagy több személy, bűncselekményeket szervezetten 

követ el, vagy erre nézve megállapodik.” Az 1978. évi IV. törvény, a harmadik büntető 

törvénykönyvünk, azonos módon vette át a bűnszövetség fogalmát a következőképpen: 

“bűnszövetség akkor létesül, ha két vagy több személy bűncselekményeket szervezetten 

követ el, vagy ebben megállapodik.” Ám ez a büntetőjogi terminus már nem nyújtott 

megfelelő és hatékony fellépést az 1970-es évektől kezdve jelentős változásokon ke-

resztülment, veszélyesebb szervezett bűnözői csoportokkal szemben. Magyarországon 

az 1990-es évek elejéig sem a közvélemény, sem a szakemberek többsége nem számolt 

a szervezett bűnözés kialakulásával, ennek megfelelően nem foglalkoztak kellő alapos-

sággal a szervezett bűnözés büntetőjogi meghatározásával, illetve az ellene való fellépés 

kérdéskörével.   57

Magyarországon az 1997. évi LXXIII. törvény vezetett be először rendelkezéséket a 

bűnszervezeti elkövetés vonatkozásában, az akkor közel húsz éve hatályos, 1978. évi 

Büntető Törvénykönyvbe. A módosítás 9. §-a határozta meg először a bűnszervezet fo-

galmát, amely a következőképpen szólt: “A bűnszervezet bűncselekmények folyamatos 

elkövetésére létrejött olyan - munkamegosztáson alapuló- bűnszövetség, amelynek célja 

a rendszeres haszonszerzés.”  Látható, hogy a törvénymódosítás a bűnszervezet fo58 -

galmát, a bűnszövetség fogalmára építette fel, ehhez kapcsolta a bűnszervezet jellemző 

ismérveit. Minderre tekintettel a fogalom mennyiségileg nem követel meg többet a bűn-

 Tóth Mihály - A bűnszervezeti elkövetés szabályozásának kanyargós útja  Magyar jog 2015. 56

1. szám 2.p

 Katona Géza: Szervezett bűnözés Magyarországon BM Kiadó, Budapest, 2000. p.10557

 1997. évi LXXIII. törvény a Büntető Törvénykönyről szóló 1978. évi IV. törvény módosításá58 -
ról 9.§
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szervezettől, mint minimális kétfős szervezeti tagságot. A munkamegosztás bevezetése 

a fogalomba, utal arra, hogy minőségileg a bűnszervezetnek többnek kellene lennie a 

bűnszövetségnél. Felveti a kérdést, hogy, ha a bűnszervezet nem követel meg minimum 

két elkövetőnél többet, van-e bármilyen értelme többletként munkamegosztást megkö-

vetelni tőlük?   59

A fogalom következő eleme a folyamatosság, amely egyszerűen azt próbálja kifejezni, 

hogy a bűnszervezet nem alkalmi jelleggel jön létre, hanem hosszútávú célok elérése 

érdekében egy tartós, állandó jellegű csoportosulás. Azonban a törvényi megfogalma-

zásból nem következtethetünk arra, hogy a törvény mit ért folyamatosságon, tehát a 

bűnszervezetnek milyen időközönként, és milyen gyakorisággal kell bűncselekménye-

ket elkövetniük, hogy az folyamatosnak minősüljön. 

A fogalom a rendszeres haszonszerzést jelöli meg, mint a bűnszervezet célját, amely 

némiképp helytálló lehet, tekintve, hogy a bűnszervezetek általános célja anyagi javak 

megszerzésére irányul, és minden más elkövetett bűncselekmény eszközként szolgál 

ezen cél eléréséhez.  Mindemellett ez a kitétel olyan alanyi ismérvet is takar, amelyhez 

súlyosabb megítélés is kapcsolódik. Fokozott veszéllyel jár, hogy szükségleteiket illegá-

lis módon, bűncselekmények elkövetése útján elégítik ki,  ezért véleményem szerint 

ezen pont jól kifejezi azt a többletet, amiért a bűnszervezet minőségileg több, és veszé-

lyesebb társas bűnelkövetési alakzat a bűnszövetségtől. 

A törvény sajátossága, hogy minősített esetként kapcsolta a bűnszervezet tagjaként való 

elkövetést a következő speciális deliktumokhoz: üzletszerű kéjelgés elősegítése, kerítés, 

robbanóanyaggal vagy robbanószerrel való visszaélés, lőfegyverrel vagy lőszerrel való 

visszaélés, embercsempészés, kábítószerrel visszaélés, egyedi azonosító jel meghamisí-

tása, deviza bűncselekmény, adó - és társadalombiztosítási csalás, pénzmosás, lopás, 

csalás, rablás, orgazdaság illetve csempészet és vámorgazdaság.  60

A bűnszervezet fogalmi szabályozása mellett az 1997-es törvénymódosítás vezette be a 

“bűnszervezet létrehozását”, mint speciális deliktumot. A tényállás a következőképpen 

hangzott: (1) Aki olyan bűnszervezetet irányít, amelynek tagjai emberölést, testi sértést, 

személyi szabadság megsértését, emberrablást, terrorcselekményt, légi jármű hatalomba 

 Tóth Mihály - Bűnszövetség, bűnszervezet  Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgálta59 -
tó Kft., Budapest, 2009 p.54 

 1997. évi LXXIII. törvény60
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kerítését, önbíráskodást, kábítószerrel visszaélést, pénzmosást, rablást, zsarolást követ-

nek el, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.  

(2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki tiltott pornográf felvételek készítése, üzlet-

szerű kéjelgés elősegítése, kerítés, embercsempészés, fegyvercsempészet, pénzhamisítás, 

lopás elkövetésére létrehozott bűnszervezetet irányít, feltéve, hogy a bűnszervezet tagjai 

személy elleni erőszakos bűncselekményt is elkövettek.  

(3) Aki az (1)-(2) bekezdésben meghatározott bűnszervezetet hoz létre, bűntett miatt egy 

évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.  

(4) Aki az (1) bekezdésben meghatározott bűnszervezet tagja, vagy ilyen szervezet tevé-

kenységéhez anyagi eszközöket szolgáltat, bűntett miatt három évig terjedő szabadság-

vesztéssel büntetendő.  

(5) Nem büntethető a bűnszervezet tagja, ha - mielőtt a bűnszervezet léte a hatóság tu-

domására jutott volna - a bűnszervezetet elhagyja, a hatóság előtt felfedi és lehetővé 

teszi a bűnszervezet más résztvevői kilétének megállapítását.”  61

Elsősorban a törvény az elkövetők szempontjából büntetni rendeli a bűnszervezet irá-

nyítóját, akként, hogy az első bekezdésben azt határozza meg, hogy az általa irányított 

bűnszervezet tagjai, milyen bűncselekményt követtek el. A második bekezdés szintén a 

bűnszervezet irányítóját rendeli büntetni, de a bűnszervezetet létrejöttének céljával hatá-

rozza meg, mindemellett a felelősségre vonáshoz feltételként kapcsolja, hogy ha a tagok 

személy elleni erőszakos bűncselekményt is elkövettek.  Röviden kijelenthetjük, hogy a 

jogalkotó létrehozott egy általános, bármely bűncselekményre irányuló és egy speciális, 

meghatározott bűncselekményeket érintő bűnszervezetet, ugyanakkor a második bekez-

désben a büntetési tétel változatlan maradt. Így az irányító büntetőjogi felelősségének 

megállapítása szempontjából, szinte lényegtelen, hogy melyik bekezdés alapján állapít-

ják meg bűnösségét.    62

A (3) bekezdés a bűnszervezet létrehozóját rendeli büntetni,  ugyanakkor az (1) és (2) 

bekezdésben meghatározott büntetési tételt rendeli alkalmazni, így indokolatlan volt 

külön tényállásban szabályozni.   

A (4) bekezdésben rendeli büntetni a jogalkotó az “egyszerű tagokat” és a bűnszervezet 

támogatóit, ennek lehetőségét azonban csak az (1) bekezdés vonatkozásában biztosítja, 

 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről 263/C. § 61

 Tóth Mihály im. p.5962
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amely számtalan ellentmondást von maga után. Ezek közül elég egyet kiemelni: a lopá-

sok céljából létrejött bűnszervezet tagja, ha társa mondjuk egy csekély tárgyi súlyú 

személyi szabadság megsértését is elköveti, akár három éves börtönre is számíthat, 

mindezzel ellentétben, ha egy bűnszervezet, amelynek főprofilja az embercsempészet, 

ha tudtával társai fegyvercsempészetet is elkövetnek, büntetlen marad.  A változások63 -

kal kapcsolatban felmerült dogmatikai aggályok elsősorban a bűnszervezet létrehozásá-

nak deliktumát érintette, miszerint a bűnszervezet tagjának lenni voltaképpen “cselek-

vés nélküli szándék”, a konkret cselekmény helyett a fenyegetőnek látszó lehetőséget 

büntetve tesz erőszakot bizonyos büntetőjogi alapelveken és a jogállamiság követelmé-

nyein.   64

Az (5) bekezdés meghatározza azon különleges körülményeket, melyek esetében a bűn-

szervezet tagja mentesül a büntetőjogi felelősségre vonás alól:  

- a bűnszervezet tagja, mielőtt a bűnszervezet léte a hatóság tudomására jut,  a bűnszer-

vezetet elhagyja  

- a hatóság előtt felfedi, és lehetővé teszi a bűnszervezet más résztvevői kilétének meg-

állapítását. 

A törvény a bűnszervezet fogalmának és különös részi tényállásának meghatározásán 

túlmenően,  kiterjesztette ezen rendelkezések vonatkozásában a vagyonelkobzást is. Így 

kötelező a vagyonelkobzás, abban az esetben, ha bűnszervezet létrehozásának bűntettét 

követik el, vagy ha a bűncselekményt bűnszervezet tagjaként követik el és a bűnszerve-

zet tagjaként való elkövetés a bűncselekmény minősítő körülménye.  65

4.2. 1998. évi LXXXVII. törvény 

A bűnszervezet fogalma már az 1998. évi LXXXVII. törvény 35.§-a által módosításra 

került,  jelentős változást azonban nem hozott. A törvény szerint a bűnszervezet: “bűn-

cselekmények rendszeres elkövetése révén haszonszerzés végett létrejött olyan bűnszö-

vetség, amely feladatmegosztáson, alá-fölérendeltségi rendszeren és személyi kapcsola-

 Tóth Mihály im. p.6063

 Tóth Mihály: A bűnszervezeti elkövetés szabályozásának kanyargós útja In Magyar Jog, 64

2015. 1. szám p.3-4.

 1997. évi LXXIII. törvény 5.§65
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tokon nyugvó szerepvállaláson alapul.“ A bűnszervezet továbbra is a bűnszövetség fo-

galmára épül, tehát továbbra sem követel meg többet két elkövetőnél. A célzat megma-

radt haszonszerzésként, viszont a “folyamatos” elkövetést felváltotta a bűncselekmé-

nyek “rendszeres” elkövetése, amely már a szó értelmezéséből kifolyólag könnyebben 

meghatározatható fogalmi elem. 

Jelentős újítás, hogy a fogalom több kriminológiai ismérvet is átvett. Így fogalmi elem 

lett az alá-fölérendeltségi rendszer, tehát a jogalkotó megköveteli a bűnszervezet  hie-

rarchikus felépítését, amely bizonyítási nehézségeket hordoz magában, ugyanis ez a 

bűnszervezet belső felépítésére vonatkozik, amely a külvilág számára érzékelhetetlen. 

Mindemellett egy minimális kétfős bűnszervezet esetében, már-már megmosolyogtató 

az alá-fölérendeltségi viszonyt is megkövetelni.  66

A személyi kapcsolatokon nyugvó szerepvállalás megkövetelése szintén érdekesen ve-

szi ki magát, ha a minimális kétfős bűnszervezetet vesszük alapul, azonban, ha vélel-

mezzük, hogy egy nagyobb taglétszámú bűnszervezetről beszélünk, fontos kitétel, hogy 

a tagok ismerjék egymást és kölcsönösen tudjanak egymás cselekményéről, tekintettel a 

feladatmegosztásra, amely szinten új fogalmi elemként került bevezetésre. A törvény 

továbbra is egyes bűncselekmények minősített eseteként rendeli büntetni a bűnszerveze-

ti tagságot, azonban két további bűncselekménnyel kibővítette ezt a skálát: így minősí-

tett esetként kapcsolódik az emberkereskedelemhez, és a fegyvercsempészethez is.  67

4.3. Bűnszervezeti szabályozás a jogharmonizáció után: A 2001. évi 
CXXI. törvény és a   2012. évi C. törvény a Büntető 
Törvénykönyvről  

A 2001. évi CXXI. törvény, mely szintén a Btk. novellája, már az ENSZ egyezmény 

jegyében született, így áttörő változásokat hozott a bűnszervezeti elkövetés szabályozá-

sának vonatkozásában. Az új bűnszervezet-fogalom a már említett együttes fellépés-

 Tóth Mihály im. p.5. 66

 1998. évi LXXXVII. törvény67
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nek  és Palermói Egyezménynek  megfelelően került megalkotásra, így a következő68 69 -

képpen alakult: “bűnszervezet: három vagy több személyből álló, hosszabb időre szer-

vezett, összehangoltan működő csoport, amelynek célja ötévi vagy ezt meghaladó sza-

badságvesztéssel büntetendő szándékos bűncselekmények elkövetése.”   Ez a definíció 70

már alkalmasnak bizonyult arra, hogy az egyik oldalról kifejezze az alkalmi, kisebb sú-

lyú bűnszövetséghez mérten a többlet kriminalitást, másik oldalról pedig a bűnszervezet 

súlyosabb voltát, mindemellett a definíció lényegesen tágabb kört rajzolt, így a bűnöző 

célzatú tartós struktúrák számos formája behelyezhető.  Ezen fogalmat a 2012. évi C. 71

törvény a Büntető Törvénykönyvről  (továbbiakban: Btk.) egy az egyben átemelte, 

olyan koncepcionális változással, hogy a záró rendelkezéseknél az első helyet foglalta 

el, és egészen a 2019. évi LXVI. törvénymódosításig hatályban volt.   

Míg a korábbi szabályozás a bűnszervezeti elkövetést minősített esetként kapcsolta 

egyes bűncselekményekhez, az új törvény az általános részi rendelkezések között, a 

büntetéskiszabás körében rendeli súlyosabban büntetni. Így bármilyen szándékos, ötévi 

szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekmény esetén megállapítható lehet. Tekintettel 

arra, hogy a bűnszervezetben történő elkövetés a többes bűnelkövetési alakzatok között 

a legsúlyosabb, a jogalkotó ehhez rendeli a legsúlyosabb jogkövetkezményeket, így kü-

lönösen:  

- a büntetési tételkeret felső értéke a kétszeresére emelkedik, de a huszonöt évet nem 

haladhatja meg  72

 “a bűnszervezet olyan strukturált szervezetet jelent, amelyet adott időszakra kettőnél több 68

személy összehangoltan hoz létre olyan bűncselekmények elkövetése céljából, amelyeket a tör-
vény legalább négy évig tartó szabadságvesztéssel vagy szabadságelvonással járó intézkedéssel, 
illetve ennél súlyosabb büntetéssel sújt, akár a bűncselekmény elkövetése maga a fő cél, akár ez 
az anyagi haszonszerzés és – adott esetben – az állami hatóságok törvényellenes befolyásolásá-
nak eszköze.”

 “olyan, kettőnél több személyből álló, hosszabb időre létrejött szervezett csoport, amely 69

összehangoltan működik, és amelynek célja az, hogy legalább négy évig terjedő szabadságvesz-
téssel vagy szabadságelvonással járó intézkedéssel vagy annál szigorúbb szankcióval bünteten-
dő bűncselekményeket kövessen el közvetlen vagy közvetett pénzügyi vagy egyéb anyagi haszon-
szerzés érdekében”

 2001. évi CXXI. törvény 19.§ (5) 70

 Tóth Mihály: im. p.5 71

 2012. évi C. törvény a Bűntető Törvénykönyvről 91.§ (1)72
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- azzal szemben aki a bűncselekményt bűnszervezetben követte el, kizárt a feltételes 

szabadságra bocsátás, valamint a végrehajtás felfüggesztése   73

- azzal szemben aki a bűncselekményt bűnszervezetben követte el kitiltásnak is helye 

van  74

- szabadságvesztés végrehajtási fokozata fegyház  75

- vagyonelkobzás  76

4.4. Bűnszervezetben részvétel, mint különös részi sui generis delik-
tum  

A 2001. évi CXXI. törvény megváltoztatta a “Bűnszervezet létrehozásának” tényállását 

is, így létrejött a “Bűnszervezetben részvétel”, amely már nem a bűnszervezet létreho-

zását, irányítását, vagy az ahhoz való csatlakozást rendeli büntetni, hanem sui generis 

deliktumként olyan, a bűnszervezethez kapcsolódó konkrét magatartást, aminek a bűn-

szervezetben való elkövetése csupán előkészületi szakig jutott. A bűnszervezet tényállá-

sát tartalmilag a 2012. évi C. törvény csak a 263/C. § (1) bekezdésének tekintetében 

változtatta meg, akként, hogy az új rendelkezés magába foglalja a bűntettek mellett a 

vétségeket is, értelemszerűen csak azokat , amelyek esetében fogalmilag nem kizárt.  A 77

hatályos Btk. szerint bűnszervezetben részvételt követ el, “(1) Aki bűncselekmény bűn-

szervezetben történő elkövetésére felhív, ajánlkozik, vállalkozik, a közös elkövetésben 

megállapodik, vagy az elkövetés elősegítése céljából az ehhez szükséges vagy ezt 

könnyítő feltételeket biztosítja, illetve a bűnszervezet tevékenységét egyéb módon támo-

gatja, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) Bűn-

szervezetben részvétel miatt nem büntethető, aki a bűncselekményt, mielőtt az a hatóság 

tudomására jutott volna, a hatóságnak bejelenti, és az elkövetés körülményeit feltárja.” 

  78

 2012. évi C. törvény 86. § (1) b)73

 2012. évi C. törvény 91.§ (2)74

 2012. évi C. törvény 37.§ (3) bb)75

 2012. évi C. törvény 74.§ (1) b)76

Vaskuti András: A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény indokolása In A bün77 -
tető Törvénykönyv. Complex Kiadó Jogi és Tartalomszolgáltató Kft., Budapest, 2013 p.575.
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A bűnszervezetben részvételről a Btk. a közbiztonság elleni bűncselekmények körében 

rendelkezik, így az általa védett jogi tárgy a közbiztonság, illetve szűkebb értelemben a 

szervezett bűnözés elleni fellépéshez fűződő társadalmi érdek.  

A bűncselekmény elkövetési magatartásai  két fordulatban kerültek meghatározásra, így 

az első fordulat szerint büntetendő az aki bűnszervezetben történő elkövetésre felhív, 

ajánlkozik, vállalkozik, közös elkövetésben megállapodik vagy az elkövetés elősegítése 

céljából az ehhez szükséges vagy ezt könnyítő feltételeket biztosítja. A felhívás, ajánl-

kozás és vállalkozás az elkövető oldaláról megnyilvánuló egyoldalú aktus. A felhívás 

más személy felé irányul, annak a felvetése, hogy más személy a bűncselekményt elkö-

vesse, a vállalkozás erre az előzetesen megtörtént felhívásra érkező igenlő válasz, míg 

az ajánlkozás a kezdeményező, potenciális elkövetőhöz kapcsolódik, aki maga nyilvá-

nítja ki az elkövetésre való hajlandóságát. A közös elkövetésben való megállapodás egy 

legalább két személy között létrejövő, a bűncselekmény elemeire is kiterjedő szándék-

nyilatkozat. A feltételek biztosításába minden olyan magatartás beletartozik, amelynek 

célja az elkövetés elősegítése, illetve amely a korábbinál kedvezőbb helyzetet teremt a 

bűncselekmény elkövetésének sikere érdekében.   Az első fordulat magatartásai kifejt79 -

hetők  egyrészről akkor, amikor nem jön létre bűnszervezet, de az előkészületi magatar-

tást tanúsító személy tevékenysége erre irányul, másrészről akkor is megvalósíthatóak, 

ha már létezik egy működő bűnszervezet, amelynek tevékenységéhez egy addig kívülál-

ló személy csatlakozik, oly módon, hogy a szervezettel, illetve valamely tagjával közös 

bűnelkövetésre ajánlkozik, vállalkozik vagy a közös elkövetésben megállapodik. Ebben 

az esetben az előkészületi magatartást megvalósító olyan kívülálló személy, akinek a 

tudata átfogja, hogy egy bűnszervezethez fordul bűncselekmények elkövetése 

céljából.  A miniszteri indokolás szerint bűnszervezetben részvétel miatt azon szemé80 -

lyek lesznek büntetendők, akik más bűncselekményt nem követtek el, tehát, ha a bűn-

szervezet fogalmának megfelelő bűncselekmények közül legalább egyet kísérleti szakba 

juttatnak,  az elkövetők az általuk ténylegesen elkövetett cselekmény miatt lesznek bün-

tetendők, a tettesi vagy részességi alakzat szerint, így a bűncselekmény tettese bárki le-

 Csemáné Váradi Erika: A bűncselekmények megvalósulásának szakaszai In. Görgényi Ilona 79

et al. (szerk): Magyar Büntetőjog Általános Rész Wolters Kluwer Kft. Budapest, 2014 p. 232.

 Mezőlaki Erik: XXX. fejezet: Közbiztonság elleni bűncselekmények  In. Karsai Krisztina 80

(szerk.): Kommentár a Büntető Törvénykönyvhöz, Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszol-
gáltató Kft. Budapest, 2013 p. 320
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het, azt kivéve aki a bűnszervezet által elkövetett konkrét bűncselekményben is részt 

vett.  

A második fordulat szerinti “egyéb módon támogat”, lényegében a bűncselekmény sui 

generis bűnsegédi részessége, amely csak a szervezeten kívülálló személy részéről való-

sítható meg és feltételezi már egy működő bűnszervezet létezését, de  tevékenysége nem 

a bűnszervezetben megvalósított bűncselekményekhez kapcsolódhat, hanem a szerve-

zett működéséhez.  81

A bűncselekmény, tekintettel a célzatra, csak egyenes szándékkal valósítható meg. A 

4/2005. számú Büntető jogegységi határozat ezen esetben is irányadó lesz, ugyanis az 

elkövető tudattartamának ki kell terjednie mind a két elkövetési magatartás esetén a 

bűnszervezet fogalmi ismérveire, tehát arra, hogy a bűnszervezet tárgyi sajátosságainak 

ismeretében bűnszervezet tevékenységéhez járul hozzá.   82

A bűnszervezetben részvétel immateriális bűncselekmény, így az elkövetési magatartá-

sok közül bármelyik kifejtésével befejezetté válik.  

A (2) bekezdés tartalmazza azon különös körülményt, amely esetében az elkövető nem 

lesz büntethető. E szerint büntethetőséget megszüntető ok, ha a bűncselekményt, mielőtt 

az a hatóság tudomására jutott volna, a hatóságnak bejelenti és az elkövetés körülmé-

nyeit a hatóság előtt feltárja. Ez egy aktív magatartást feltételez az elkövetőtől, a beje-

lentést akkor kell megtenni, amikor még a hatósághoz nem érkezett olyan bejelentés, 

feljelentés, vagy a hatóság még nem jutott olyan hivatalos észlelés birtokába ami, bűn-

cselekményre utalna.  A korábbi bűnszervezet tényállás a büntethetőséget megszüntető 83

ok fennállásához túl sok szigorú feltételt szabott, így a bűnszervezet elhagyását, a ható-

ság előtti felfedését, illetve az összes részvevő személy kilétének megállapítását, mind-

ezt azelőtt, hogy a hatóság tudomására jutott volna. Életszerűtlen az elképzelés, hiszen 

egyáltalán nem biztos, hogy a bűnszervezet összes tagja személyes kapcsolatban áll 

egymással, illetve nem valószínű, hogy egy hierarchikusan felépített, munkamegosztá-

son alapuló bűnszerveznél egy “egyszerű tag” teljes egészében tud a bűnszervezet által 

végzett összes tevékenységről.  Ezzel szemben a hatályos bűnszervezet tényállás a bűn-

szervezetre vonatkozó alapvető információkat, így a közreműködő személyek kilétét, 
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tevékenységeikre vonatkozó információk feltárást kívánja meg a felelősségre vonást 

elkerülése érdekében.  

A különbözői magatartások valamelyikének többszöri kifejtése természetes egységet 

alkot. Mivel a miniszteri indokolás  kimondja, hogy ezen tényállás azokkal a szemé-

lyekkel szemben alkalmazható, akik konkrét bűncselekmény elkövetésben nem vettek 

részt, így a bűnszervezetben részvétel tényállása nem állhat halmazatban a ténylegesen 

elkövetett bűncselekménnyel, így ezzel a tényállással együtt a Btk. 91. § (1) bekezdése 

által tartalmazott joghátrány sem alakalmazható.  

4.5. A bűnszervezet és a bűnszövetség elhatárolása 

Míg az előbb csatasorba állított fogalmak mind a bűnszövetség fogalmát vették alapul, a 

2001. évi novella szakít ezzel a megoldással, így a bűnszervezet fogalma önállósodott. 

Ez a koncepcionális változás már megfelel az előbb említett törvények jogpolitikai cél-

jának, ugyanis kifejezésre juttatja, hogy a bűnszervezet egyértelműen súlyosabb megíté-

lésű és a társadalomra veszélyesebb társas bűnelkövetési formát foglal magába. Ezzel a 

változással a törvény kellően elkülöníthető, kettős kategóriájú megközelítést alkalmaz a 

szervezett bűnözés vonatkozásában.  A 2001. évi CXXI. törvény a bűnszövetség defi84 -

nícióján érdemben nem változtatott, de némileg pontosította azt, a 2012. évi C. törvény 

ezt fogalmat változatlan tartalommal fenntartotta. Így a bűnszövetség fogalma, a követ-

kezőképpen szól: “bűnszövetség akkor létesül, ha két vagy több személy bűncselekmé-

nyeket szervezetten követ el, vagy ebben megállapodik, és legalább egy bűncselekmény 

elkövetését megkísérlik, de nem jön létre bűnszervezet.” A miniszteri indokolás szerint a 

törvény, a kétszeres értékelés tilalmára tekintettel kizárja azt a lehetőséget, hogy bűn-

szervezet létrejötte esetén a cselekmény egyben bűnszövetségben elkövetettnek is minő-

süljön. Erre mindkét kategória szervezett bűnözéshez kapcsolódó voltára tekintettel volt 

szükség, mivel nem két egymást feltétlenül kizáró, hanem kölcsönösen átjárható és ha-

sonló fogalmi elemeket is tartalmazó bűnözési formákról van szó.  Így szükségesnek 85

tartom ezen két fogalmat elhatárolni egymástól. Először is a törvény nem azt határozza 

 Nagycenki Tamás - A szervezett bűnözéssel kapcsolatos anyagi büntetőjogi szabályozás Ma84 -
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meg, hogy mi a bűnszövetség, hanem azt, hogy mikor létesül , mindehhez pedig elen86 -

gedő két személy  részéről bűncselekmények szervezett elkövetése, vagy ebben való 

megállapodásuk. Tehát elegendő két bármilyen bűncselekmény elkövetésében megálla-

podniuk, viszont fontos követelmény a stádiumtan szempontjából, hogy legalább egy 

bűncselekményt kísérleti szakaszba juttassanak. Itt a szervezettség kimerülhet a szere-

pek felosztásában, vagy a cselekmények tervszerű végrehajtásában. Míg ezzel ellentét-

ben a  bűnszervezet összehangoltságot, magasabb szintű organizációt feltételez, mindezt 

alátámasztja, hogy hosszabb időre szervezettnek kell lennie, így ez egy állandó, tartós 

csoportosulás. Mindezt kifejezésre juttatja az is, hogy a törvény célként jelöli meg a 

bűncselekmények elkövetését, így már akkor is megállapítható, ha ténylegesen egy 

bűncselekményt sem követtek el. Mindemellett meghatározza az általa célként tekintett 

bűncselekmények súlyát, pontosabban ötévi vagy azt meghaladó szabadságvesztéssel 

büntetendő bűncselekmények elkövetésére kell irányulnia, ezzel is utalva a bűnszerve-

zet veszélyesebb jellegére. Bűnszövetség ezzel ellentétben, bármely súlyú bűncselek-

mény esetén megállapítható, ahol minősített esetként valamely különös részi tényállás-

hoz van rendelve.  

4.6. A bűnszervezet fogalmi ismérvei a jogalkotás és jogalkalmazás 
tükrében 

A bűnszervezet fogalma első megjelenése óta több ízben változott, az új, nemzetközi 

elvárásoknak is megfelelő fogalom azon fogalmaknak immár merőben eltérő értelmezé-

sét eredményezi.  A bűnszervezet-fogalom értelmezése során célszerű összevetni a ko87 -

rábban hatályos definíciókkal. Ezt az elvet követi a bírói gyakorlat is.  

4.6.1. Elkövetők  

Az első jelentős változás a korábbi bűnszervezet definíciókkal szemben, az elkövetők 

tekintetében történt. A 2012. évi C. törvény megköveteli a minimális háromfős szerve-

 Nagycenki Tamás im. p. 1386
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zeti tagságot. A miniszteri indokolás szerint három főnél kevesebb személy együttmű-

ködése nem eredményezheti a bűnszervezet megállapítását, továbbá kimondja, hogy a 

bűnszervezet keretében elkövetés megállapítása öt évi vagy azt meghaladó szabadság-

vesztéssel büntetendő szándékos bűncselekmény, tettesként, társtettesként, felbujtóként 

illetve bűnsegédként való elkövetéshez kapcsolódik és átfogja a bűnszervezeten belül a 

szervező, irányító, közreműködő és segítő szerepeket egyaránt. Tehát megállapítható, 

hogy hasonlóan a csoportos elkövetéshez, itt sem kritérium, hogy valamennyi elkövető 

tettesként vegyen részt a cselekmények elkövetésében.  

A Legfelsőbb Bíróság 4/2005 Büntető jogegységi határozata az elkövetők körét tovább 

tágította, akként, hogy úgy határozott, a bűnszervezetben elkövetés megállapítható azzal 

szemben is, aki akár eseti jelleggel, akár egyetlen cselekményt tettesként vagy részes-

ként valósít meg. Mindehhez azonban szükséges, hogy az elkövető tudata átfogja a bűn-

szervezet tárgyi ismérveit. Mindez annyit tesz, hogy a törvény a korábbi szabályozással 

ellentétben nem a bűnszervezet belső, hanem a  külső, tárgyi ismérveit határozza meg, 

amelyek kívülálló személy számára is felismerhetőek, ennek tükrében az elkövető tudat-

tartamának azt kell átfognia, hogy a bűnszervezet tárgyi sajátosságainak ismeretében 

csatlakozik a bűnszervezet működéséhez. A Legfelsőbb Bíróság ezen álláspontját úgy 

indokolta, hogy a hosszabb időre szervezettség, és az összehangolt működés a bűnszer-

vezet működése szempontjából releváns és nem az elkövetőre tekintettel, így bűnszer-

vezeti elkövetés azzal szemben is megállapításra kerülhet, aki akárcsak egy, az első 

bűncselekményt követi el a bűnszervezet tevékenységébe bekapcsolódva.   88

Előfordulhat olyan eset, hogy valamely társas bűnelkövetési alakzat tagjaként, a bűncse-

lekmény törvényi tényállásában meghatározott cselekmény elkövetésében részt vesz 

olyan személy, akivel szemben büntethetőségi akadály áll fenn. Így felmerül a kérdés, 

hogy megállapítható-e a  társas bűnelkövetés, azon személlyel szemben aki büntetőjogi-

lag felelősségre vonható, ha a törvény által megkívánt létszám csak azzal a személlyel 

teljes akivel szemben büntethetőséget kizáró ok merül fel?   A bírói gyakorlat egysé89 -

ges abban, hogy a Btk. büntethetőséget kizáró okokat szabályozó rendelkezése csupán 

annyit tartalmaz, hogy nem büntethető az a személy, akinél a büntethetőséget kizáró 

okok közül valamelyik fennáll, azonban a Btk. nem tartalmaz olyan rendelkezést, amely 
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szerint a felmerült büntethetőségi akadály más elkövető cselekményének elbírálásánál 

figyelembe vehető lenne. Így azt a magatartást, amelyet valamely törvényi tényállás tar-

talmaz, olyan személy is megvalósíthatja, aki nem büntethető, csupán a bűncselekmény 

elkövetése nem állapítható meg terhére.  Erre tekintettel azon elkövetőkkel szemben, 

akik büntetőjogilag felelősségre vonhatóak, a büntetőjogilag releváns magatartásukat 

úgy kell elbírálni, mintha valamennyi elkövető büntetőjogi felelőssége fennállna.  At90 -

tól függetlenül, hogy a bűnszervezetben történő elkövetés nem minősítő, hanem a bün-

tetéskiszabás során releváns körülmény, a büntető kollégiumi vélemény a bűnszervezeti 

elkövetésre is irányadó, mint a társas bűnelkövetési alakzatok egyik formájára.  91

4.6.2. A bűnszervezet célja 

A következő végbement jelentős változás a bűnszervezet céljának meghatározását érin-

tette. Az 1997-es bűnszervezet-fogalom még célzatként jelölte meg a rendszeres ha-

szonszerzést, mely már az 1998-as fogalomban leredukálódott haszonszerzésre. A 2001. 

évi törvény a bűnös profitszerzést egy az egyben elhagyta, és helyette a bűnszervezet 

céljaként ötévi vagy azt meghaladó szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmények 

elkövetését jelölte meg.  A miniszteri indokolás szerint a törvény a jogkövetkezmények 

súlyosságára tekintettel kapcsolja a szervezeti elkövetés megállapíthatóságát ötévi vagy 

azt meghaladó szabadságvesztéssel büntetendő szándékos bűncselekményekhez. A tör-

vényi megfogalmazásból kitűnik, hogy a bűnszervezetnek legalább két bűncselekmény 

elkövetését kell kitűznie célul, ám nem rendelkezik arról, hogy milyen stádiumba jutott 

bűncselekmények esetén állapítható meg bűnszervezet.  E tekintetben fontos megemlí-

teni a Legfelsőbb Bíróság határozatát , amelyben kimondta, hogy a bűnszervezet abban 92

az esetben is megállapítható, ha még egyetlen bűncselekményt sem követett el, de több, 

a törvényben meghatározott súlyú bűncselekmény elkövetése a célja, ebbe beleértve a 

büntetendő előkészületet illetve kísérletet is.  A Legfelsőbb Bíróság ugyanebben a hatá-

rozatában rögzítette azt is, hogy a bűnszervezet fogalmi meghatározása törvényileg ki-

merítő, azok más ismérvekkel nem bővíthetők. Mindemellett kiemelte, hogy mivel a 
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vonatkozó nemzetközi dokumentumok transzformáció utján kerülnek a belső jogba, így 

ezek csak a belső jogalkotásra lehetnek hatással, a nemzetközi jogi aktusok közvetlen 

használata a belső jogalkalmazásban nem megengedet, így tehát nem része a fogalom-

nak a jogtalan haszonszerzés célzata, illetve az erre való törekvés.  

4.6.3. Időbeli faktor  

A miniszteri indokolás szerint a “hosszabb időre szervezettség” azt juttatja kifejezésre, 

hogy egy vagy két bűncselekmény alkalomszerű elkövetése nem elengedő a bűnszerve-

zetben elkövetés megállapításához. A Legfelsőbb Bíróság 4/2005 Büntető jogegységi 

határozata  rámutatott arra, hogy ez a kitétel a bűnszervezetre vonatkozik, nem a bűn93 -

szervezet tagjaira, tehát a bűnszervezetnek kell hosszabb időre szervezettnek lennie, vi-

szonylagos állandósággal rendelkeznie. Továbbá a Legfelsőbb Bíróság, a már fent emlí-

tett 2008/139.  számú határozatában kimondta, hogy a bűnszervezet által célként kitű94 -

zött, a törvénynek megfelelő súlyú bűncselekményeket is figyelembe kell venni, tehát a 

hosszabb időre szervezettség nem csak a bűnszervezet fennállásának időtartamára terjed 

ki, hanem az általa a jövőben elkövetni szándékozott bűncselekményekre is.  

4.6.4. Összehangoltan működő csoport  

A bűnszervezet fogalmából kikerült mind a korábbi alá-fölérendeltségi viszony, mind a 

személyi kapcsolatok meglétének kritériuma. Helyette a jogalkotó “összehangoltan 

működő csoportot” határoz meg. Erre tekintettel a miniszteri indokolás a következőket 

tartalmazza: “Bűnszervezet létrejöhet akként is, hogy a bűnszervezet keretében tevé-

kenykedő személyek egymás cselekményéről tudnak, adott esetben közösen valósítják 

meg a bűncselekményt”, tehát nem zárja ki a jogalkotó annak a lehetőségét, hogy olyan 

bűnszervezet is létrejöhet ahol a tagok egyenrangúak.  

"De létrejöhet a bűnszervezet akként is hogy a keretében elkövetett bűncselekményeket 

irányító vagy vezető személy hangolja össze azoknak az elkövetőknek a magatartását, 

akik egymás tevékenységéről esetleg nem is tudnak.” A jogalkotó ezek alapján nem kö-
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veteli meg a bűnszervezet tagjaitól, hogy személyes kapcsolatban álljanak, elegendőnek 

tartja, ha egy irányító vagy vezető személy összehangolja cselekményüket, így kifeje-

zetten az sem szükséges, hogy tudjanak egymásról, mivel a tevékenységeik alapján kap-

csolódnak egymáshoz.  

A korábban már többször említett  Legfelsőbb Bíróság 4/2005 . számú határozata ki95 -

emelte, hogy a bűnszervezet hierarchikus jellegének nincs jelentőse, az összehangolt 

működés pedig csak a cselekvő személyek egymást erősítő hatásában nyilvánul meg. 

4.7. A 2019. évi LXVI. törvény  

A bűnszervezet 2001. évi CXXI. törvény által meghatározott fogalma közel két évtize-

den keresztül  hatályban volt, így több eseti döntés, elvi döntés, illetve jogegységi hatá-

rozat is értelmezte azt. A bűnszervezeti elkövetés azért kardinális kérdés, mert ahhoz a 

jogalkotó rendkívül súlyos jogkövetkezményeket kapcsol, éppen ezért az egyik legtöbb 

vitát kiváltó kérdés is a gyakorló jogászok körében. Így a törvénymódosítás lényegében 

azért vált esedékessé, mert a joggyakorlat túl expanzív módon értelmezte és alkalmazta 

a bűnszervezet fogalmát , mindemellett nem tükrözte vissza a jogalkotó szándékát a 96

szervezett bűnelkövetői alakzatok közötti különbségtétel vonatkozásában.  

A miniszteri indokolás szerint a joggyakorlat nem kívánt hatása, hogy nem megfelelő 

tartalommal töltötte meg a bűnszervezet fogalmát, így lényegében olyan kisebb súlyú 

esetekben is a bűnszervezeti elkövetés került megállapításra, amelyekre a jogalkotó ere-

deti szándéka szerint bűnszövetségben elkövetett bűncselekményért kellett volna a bün-

tetőjogi felelősséget megállapítani.  

A fogalom módosítás így túlnyomórészt azért vált indokolttá, mert a joggyakorlat 

rosszul értelmezte az “összehangoltan működő csoportot”, mint fogalmi elem jelentését. 

E tekintetben a miniszteri indokolás a már általam is többször említett 4/2005. számú 

büntető jogegységi határozatot emeli ki, amely kimondta, hogy a “az összehangolt mű-

ködés a bűnszervezet fogalmi összetevője, amely tartalmát tekintve nem más, mint a 

benne cselekvő személyek egymást erősítő hatása”, mindemellett kiemelte, hogy a bűn-

szervezeti cselekvésén belüli hierarchiára, aktivitásra, illetve intenzitásra tekintettel a 
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rendelkezés nem tesz különbséget, így ezek a büntetéskiszabás körében értékelendő kö-

rülmények.  Ezen álláspontot osztotta Fővárosi Ítélőtábla és a Kúria is, amikor a BH. 97

2016.9.234. számú eseti döntésben kimondta, hogy a bűnszervezeten belüli személyes 

kapcsolat az elkövetők között nem törvényi feltétel, mindemellett a hierarchikus kap-

csolat sem törvényi kritérium.    98

A miniszteri indokolás szerint az imént ismertetett joggyakorlat törvényrontó és jogha-

tása a bűnszövetség fogalmának kiüresedéséhez vezet, így reagálván a nem megfelelő 

joggyakorlatra, a törvénymódosítás elsődleges célja abban ragadható meg, hogy segítse 

a jogalkalmazást a bűnszervezet fogalmának megfelelő értelmezésében és alkalmazásá-

ban, mindemellett élesebb határt rajzoljon fel a bűnszövetség és a bűnszervezet fogalma 

között.  

Minderre tekintettel a 2019. évi LXVI. törvény a bűnszervezet fogalmát a következő-

képpen alkotta meg: “legalább három személyből álló, hosszabb időre, hierarchikusan 

szervezett, konspiratívan működő csoport, amelynek célja ötévi vagy ezt meghaladó 

szabadságvesztéssel büntetendő szándékos bűncselekmények elkövetése.” Ezen új foga-

lom 2019. július 10. napjától hatályos.  

4.7.1. Új fogalmi ismérvek  

A hatályos megfogalmazás két fogalmi ismérvvel egészült ki, így a fogalom elemei kö-

zött helyt kapott a hierarchia és a konspiráció.  

A hierarchikus felépítést, mint fogalmi elemet az 1998.évi LXXXVII. törvény is tartal-

mazta, mint alá-fölérendeltségi viszony. A miniszteri indokolás szerint, bűnszervezet 

megállapítására akkor nyílik lehetőség, ha a szervezettség hosszabb időn túlmenően 

mutatja a hierarchia jegyeit. A hierarchikusan szervezett felépítés nem más, mint alá-

fölérendeltségi viszony, tehát az egyes “döntési szintek”, így az irányítói, vezetői, vég-

rehajtási szerepkörök jól elkülöníthetőek egymástól. A hierarchia alapja a bűnszervezet-
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ben résztvevő személyek közös együttműködése, akként, hogy a feladatokat felosztják 

egymás között.  

A csoport működésének tekintetében a korábban használt összehangolt működést felvál-

totta a konspiráció. A miniszteri indokolás szerint erre azért volt szükség, mert a jogal-

kalmazás, a fogalmi elemet a jogalkotói szándéktól eltérően értelmezte, vagy esetenként 

értelmezését elmulasztotta. A jogalkotói szándék  szerint eredetileg az összehangolt 

működés az elkövetők közötti koordinációt, a lebukás megelőzése érdekében tett lépé-

seket, a bűncselekményből származó előnyök elosztását, a bűncselekmények elköveté-

sének feladatmegosztásán alapuló tervserűséget jelentette volna. Ezzel ellentétben az 

említett 4/2005. számú Büntető jogegységi határozat a fogalmi elemet lereduklálta az 

elkövetők egymást erősítő, támogató hatására . Így a hierarchia és a konspiráció együt99 -

tes tartalmi meghatározása azt a célt szolgálja, hogy érzékeltesse azt a minőségi többle-

tet, amitől a bűnszervezet meghaladja a bűnszövetség szervezettségi szintjét. A BH 

2019.10.261. számon közzétett eseti döntés e tekintetben úgy értelmezte a fogalmat, 

hogy bűnszervezetben elkövetés esetén, az elkövető tudattartamának át kell fognia azt a 

tényt, hogy a szervezet, amelynek tevékenységébe bekapcsolódik, összehangoltan és 

célszerű munkamegosztás alapján működik, személyes részvétele más személy cselek-

ményéhez kapcsolódik, és az általa elkövetett cselekmény pedig további láncolatos cse-

lekmények végrehajtását feltételezi.  100
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5. Összegzés 

Dolgozatom konzekvenciája, hogy két problémakör merülhet fel a bűnszervezet-foga-

lom meghatározása során. Az első problémakör, amely az 1997. évi LXXIII. és az 1998. 

évi LXXVII. törvényeknél megfigyelhető, hogy ugyan kellő pontossággal meghatározta 

az általa támadni kívánt tárgyat, azonban túl sok, a büntetőjog számára értelmezhetetlen 

kriminológiai fogalmat halmozott fel, ezzel jelentősen megnehezítve, szinte ellehetetle-

nítve a bizonyítást és a fogalom alkalmazhatóságát a joggyakorlatban.  

Ezzel szemben a 2001. évi CXXI. törvény, már egy letisztultabb, de egzakt módon 

meghatározott fogalmat alkotott, amely mentes volt a fogalmi elemek eltúlzásától, így 

elég rugalmasnak bizonyult ahhoz, hogy különböző szervezett bűnözői csoportokra is 

alkalmazható legyen, mindemellett megfelelt a nemzetközi normáknak is. Vitathatatlan 

azonban az a tény, hogy a bűnszervezet-fogalom módosítása szükséges volt, hiszen a 

fogalom expanziója már az alkotmányos garanciák érvényesülését veszélyeztette, amely 

egy demokratikus jogállam jogrendjével nem összeegyeztethető.  

Lényegében a szervezett bűnözés tételes jogi meghatározásánál meg kell találni azt az 

arany középutat, amely lehetőséget nyújt arra, hogy biztosítsa a drasztikus és hatékony 

fellépést bűnszervezetek ellen és olyan pontos meghatározással rendelkezzen, amely 

igazodik az alkotmányjogi zsinórmértékhez, de paradox módon rugalmasnak is kell 

lennie, hogy ne okozzon nehézségeket az alkalmazhatósága.  

A 2019. évi LXVI. törvény által bevezetett fogalom jogpolitikai céljainak elméletben 

minden kétséget kizáróan megfelel, hiszen pontosan meghatározott fogalom, ami kellő-

képpen kifejezi azt a többlet kriminalitást, amit bűnszervezet alatt értünk, közelebb áll a 

kriminológiához, de nem halmoz indokolatlan elemeket és kétségtelenül megfelel a 

nemzetközi egyezmények által meghatározott definícióknak, mindemellett még határo-

zottabb határt rajzol fel a bűnszövetség és a bűnszervezet között, amely során egyértel-

műen alkalmassá válik arra, hogy visszaterelje a bűnszervezet fogalmát mindenkori cél-

jához. Azonban kételyeket vált ki bennem az a tény, hogy a fogalomba visszakerült a 

hierarchizált szervezet, amelyet már az 1998. évi LXXVII. törvény is tartalmazott, de 

éppen bizonyítási nehézségei miatt került ki a fogalomból, hiszen ez egy olyan ismérv, 

amely a bűnszervezet szubjektív eleme, a bűnszervezet belső működésére vonatkozik, 
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így a külvilág számára nehezen érzékelhető. Az, hogy ez a fogalom milyen utat fog be-

járni a gyakorlatban és beváltja-e a hozzá fűzött reményeket, még az idő igazolására vár.  
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