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Gazdaság, bűnözés,gazdaságibúnözés,
szervezett bűnözés,
szervezett gazdasági bűnözés - II.

Haz.!nkban mind gyakrabban vetődik rei a ga1.daságl bűnözés és a szervezett bü

nözés ko1.0111 kapcsolat. ,\ gyal<or~llban összcíuggés mutatkozik a ,.gazdasági agyck"

és a korrupciós, valamint a clrogbllncsclckmények közölt Is, de a pénzmosás 1ekln

terében mindenképpen.

E tanulmány elsO része a ga7.cla5<'\gl bllncsclckmények alakulását és törvényi sza

hályo7.á&'\nak vauozásan követte nyomon. míg ez a második rész a gazdasági bö

nözésscl kapcsolatos fogalmak deílníclóJával, egyes megjelenési rormamak anauzt

sövct. Illetve a lehetséges rncgclözésí módok rclvazoíasavaí rolymtJa a vízsgáíarot.

C.azdaságl bOnOzés , gazdaságibOncselekmények

/\ magyarországi gazdaság-kriminológiai kutatások során a továbbiak
ban íeltéllenül érdemes a nyugat-európai tapasztalatokra alapozni. !gy
a gazdasági bűnözés koncepciójának kialakítása során foglalkozni kell
a piaccal és vállalkozásokkal.

Fogalmak. szereplők és szerepek

Noha a bünözö vállalkozás szabályai jelenrösen különböznek a legitim
kereskedelemétól. mindkét vállalkozási forma szabályozó elvei azono
sak: a piaci szereplők számának szűkítése. a kereskedelmi kockázat nö
vekedése. fokozódó kormányzati szerepvállalás a kereskedelemben,
nyomásgyakorlás a dereguláció érdekében.'

1 .,. Flndlay. TilC Glohallsallon ol Crlmc. undcrsiandlng Translllonal Rclatlonshlps ln Qmlcx1.

Olmhr1dgc Unl\'Crslty Prcss , 1000, p. 141.
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A gazdasági bűnözés kOzéppontjában egyfelől a vállalkozások. illet
ve a szervezetek. továbbá a legális és illegális gazdasági tevékenység
és a piac van. másrészt a nagyszabású. gazdasági jellegű csalások áll
nak. TOrténetl fejlődés szempontjából figyelemre méltó. hogy Nyugaton
a 70-cs évektől alakult ki az úgynevezett .parallelOkonómia". 1\ ao-as
évektől kezdődően került előtérbe a feketekereskedelem és az árnyék
gazdaság; majd a külOnféle legális és illegális árucikkek (például hulla
dék) és tudás (például illegális tcchnolögla-transzícn adásvétele xovcr
kczcu: végül a legális munkaerőpiac mellett elterjedt az emberek
feketekcreskeclelme. t\z e témában folyó kutatások hívták fel a figyelmet
arra. hogy valamely szervezel vagy egy vállalkozás jellegű képződ
mény természetesen szoros összefüggésben van a közvetlen környe
zet egy sor ismérvével. a piac fajtájával. az etnikai. gazdasági és politi
kai kontcxtusokkat. Nem hagyható figyelmen kívül, hogy a fel- és alvilág
között részlegesen ugyan. dc szlmblollkus kapcsolat van. ami a szub
kultúrában és a szociális ellenőrző Intézményekben gyökerezik. Ez an
nál lényegesebb. mivel az alvilágban és az árnyékgazdaságban előállí
tott szolgáltatások és áruk a konvencionális társadalom Igényeire
reagálnak.' Figyelmeztető megállapítás. hogy sokan vélik úgy. misze
rint a szervezett gazdasági bűnözés „a jövő bűnözése", és ezért sokkal
nagyobb kockázati potenciállal rendelkezik a modern társadalom szá
mára. mint a hagyományos bűnözés."

Kérdéses lehel. hogy miben különbözik a szervezett gazdasági bú
nözés a legitim kereskedelmi szervezetek aklivilásától. A leglényege
sebb eltérések a következők:"

- tevékenységük Jellege.
- piaci befolyásukat erőszakkal és megfélemlítéssel ierjeszuk ki.
- olyan rökér vonnak be. amelyet nem fellétlenül legitim pénzügyi műve-

letekkel szereztek meg.

2 H. J. Alhrcch1: Forsd1unsicn zur \\1nschuítskrlmlilitllltll ln Europ.,. xoozcruc und cmf)lrtschc
fScfutKJc. ln: Schwcl7.crts<..1x: Mx:ilsgruppc ror Kr1mlnolog:lc. ScpamlcJruck aus cJcm BancJ 17
\\1rtschallskrtmlnaliltU. \t:rt.1g nQggt..•r C:hur, ZOrich, ILHJU, S. JOl-130.

.3 J. 7.JcJO(:r: Ok: n.vharcn kommcn: xaprransmus un<J ori1unlslcr1c \\:'rhrcchcn. MOnchcn. IOOS.
~t7,(.lct.Sí1SP és .a S7.CtVC7.CII húnö7.és kélr,c:solctl.:'lfól, U S7.C1''C7.CII hUn01.éscn hclOJ a gazdas..1gl hl.1,
ni>TL~s s7.c,q,c.<-I l1,;Jr~tyo1J..a nc1.scny1 Mihály: GazcJasdgl hOnOz~s ;, rcndszcrvállás uIán. Bcl
e,gytS7..c.-m&c. :;,,HJOf ),'11 .• 71-70. o.

" Flnc.t;,y: 1. m. J:l7 . n.
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- érdekükben áll a kereskedelmi struktúra monopolizálása.
- piaci kapcsolataik erősítése érdekében kihasználják a korrupció tehe-
röségeu,

- léiuket exremans szabályok irányí1Ják.

Nem hagyható figyelmen kívül az sem. hogy vannak bünözö szerveze
tek. amelyek legális kereskedelmi szervezetként Jelennek meg a piacon
azzal a céllal. hogy onnan a többi vcrélyrarsat kiszorítsák.

Nemkülönben lényeges - túl a búnözós-jogalornkísérícrcn - magá
ról az alapjctcnségról és annak szereplőiről is néhány szól ejteni.

Ezek közút első magának a gazdaságnak a fogalma. Gazdasági té
nyezőnek tekintjük azokat a jellemzőket. amelyek a nemzeti Jövedelem
szamüasanai értékmutatökként jelentkeznek. Ebből következik, hogy
mind a mérték. mind a minőség fontos szerephez Jut. Témánk szem
pontjából ez azt Jelenti, hogy a csekély károkozás akkor sem Jöhet szá
müásba, ha az - elvileg - a gazdasági bűnözés körébe soron buructö
szabály megsértésével kövctkczcn be. Ugyanakkor - akár közvcucn.
akár közvetett, akár rövid. akár középtávú súlyos károkozás esetén - a
gazdasag! bűnözés körébe soroljuk azokat a cselekményeket is. ame
lyek - kodtükácrös rncgíomolások alapján - nem kerültek a gazdasági
bűncselekmények sorába.

Henry· a kapnallsta társadalom alapvetően három gazdasági forma
clöjar ismeri: 1) a szabalyozou vagy rorrnaus. 2) az mrormans és 3) a bú
nozö gazdaságot.

1) A szabályozott gazdaság magában roglalja a munkalolyarnatot. a
munka termékét és az áruk vagy szolganarasok kereskedelmét. azokét.
amelyeket a törvénynek megfelelően rcgtsztrálnak. A szubgazdaságok
ebben a dimenzióban piacgazdaságok és újraelosztások (állami újrael
osztás mint szubvenció. szociális támogatás srb.),

2) Az iníormális gazdaság nem hivatalos tevékenység. amely az ál
lami intézmények előtt rejtve marad. dc legalábbis nem regisztrálják. A
szubgazdaságok ebben a dimenzióban szabályozatlan gazdaságok

S S. Hcnry: can 1hc htdck.-n cconomy hc rc,u1u1lomvy: Th,van.J Uiak."Ctk:al <uk"'\l),•slS of 1hc n:lallons
bcrwccn fom,al antf b1k>m\a! ccononúcs. Soctal JusUcc. voí. 15., no. 3-4.. IUM. pp. 2o-<",O.
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(például ünnep Idején fekeremunka a szomszédnak). rejtet! gazdaság
(árnyékgazdaság), valamin! szociális gazdaság (liszteletbeli vagy ellen
szolgáuaras nélküli munkavégzés).

3) /\ kriminális gazdaság magában foglalja mindazokat a tranzakció
kar. amelyek a krlmlnálsraliszlikába kerülnek. mini például lopás. rab·
lás. ti ltoll szerencsejáték. fegyver- és drogkereskedelem stb.

Egyrészr a külföldi szakírodalmat. másiel61 a kérdéskör köz- és nemzet
gazdasági, valamint gazdaságszociológiai vetületen tanulmányozva
rúnlk: a gazdasági bűnözés társadalmi-gazdasági-politikai Jelenségként
az éleinek lényegesen szélesebb köré! fogja ár. mini ami akár a ma
gyar. akár más buruetö törvénykönyvben a gazdasági büncseíekrné
nyck címszó alatt szerepel. /gy Andorkával egyetértve a gazdaságnak
négy különböző lfpusál kutönbözternetjúk meg."

t) Jnformólls gazdasógnak nevezzük ebben a rnegközelftésben azo
kat a .többnylrc kismértékben folytatott gazdasági tevékenységeket
amelyek nem Jelennek meg a nemzeliJövedelem-számltásokban. de
növelik a lársadalom Jólétét".

2) Mósodik gazdaságon a Jövedelemklegészltés céljából végzet! le
gállS rnelléktevékcnységeket értjük. amelyek növelik a társadalom Jólé
tét. Ilyenek a háztáji és klsegüö gazdálkodás, a fómunkaidőn klvüll kise
gí16 gazdálkodás és munkavégzés. dc nem tartozik ide a főfoglalkozású
magánszektor. a borravalóból származó Jövedelem és az Illegális tevé
kenységek.

3) /\ szürkegazdaság körébe tartoznak azok a gazdasági tevékeny
ségek. amelyek nem klfeJeze11en tiltottak. de a személyi Jövedelemadó
alól való kibújás miau nem Is teljesen legálisak. /\ ncmzcli Jövedelem
ből ezért többnyire kimaradnak. ugyanakkor értéket termelnek és a tár
sadalom számára hasznosak.

4) Pcketegazdasógnak nevezzük a Jólétet nem növelő, klfeJezet1en fi.
legális. bűnözés Jcliegú haszonszerző tevékenységet.

0 Nldofl<a R.: íleVC7.Clésa 8ZOdológláha . Oslr1s Kiadó, 1007, '""'""67. o.
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Smith a gazdasági tevékenység árnyalására a következő megállapítá
sokkal. Illetve Javaslatokkal szolgál:'

- t\ gazdasági tevékenység az egészen korrekllól az egészen ptszkosíg
terjed.
- ,\ vállalkozói cselekvési koncepció a teljes spektrumban azonos. Az Il
legális vállalkozás a legánstöt sema jellegzetességeiben. sem a siruk
rúrajában nem külOnbOzik.

- tpart és vállalkozást rn ín r egymással szorosan összeíonödö rendszeri.
és nemmlnr egyedi jelenségeket kell tekintetbe venni.

- t\ 1il1011 vállalkozásokal mini a legális kereskedelem olyan klnOvésell
kell kezelni. amelyekre a lársadalomnak igénye van. Ez a válasz arra a
tarens kérdésre. hogymíén lérezík illegális szauüas és szolgáltaras.

- t\ gazdasági tevékenység leljes spektrumaban (a legmocskosabmöl a
tegusztábblg) épp olyan törvények uralkodnak, mini amelyek a legális!
az lllegéttstöl elválasz1Ják. Ezek a törvények a 1ársadalmi színtú keres
kedelem produkrurnaí. Ezérl nincs sem a termelés. sem az arukínátat,
sem a szolganarások re rü íerén alapvető kOzgazdaságl különbség a le
gális és az illegális terület közön.

Ami a f6szerepl6ket Illeti. a következő rnegállapűásokat kell ngyelembe
vennünk:"

- t\ vállalkozók többsége számára az lllegálls termelés elképzelheteuen,
van azonban egy elenyésző kisebbség. amelyik tudatosan az illegális
piacra IOrekszik. Ez uröbbtak esetében elsősorban a következő szem
pontokjátszanakszerepel: félelem a síkenelenségtöl: a törvények cse
kély ttsztetete: és ellenállás bizonyos törvényt korlátozásokkal szem
ben: magas fokú tolerancía olyan rnegkérdöjeteznerö viselkedéssel
szemben. amely mindenáron profil elérésére törekszik.
- ,\ vevők négy csoponja ismeretes. ,\z elsőbe azok tartoznak, aklkel a
legális Ieheröségek kíelégűenek, A másodikba azok. akik a legális le
netöségeket valamilyen oknál fogva (például kötcsom nem 1udják elér
ni. t\ harmadik csoportba tanozök illegális igényekkel lépnek fel. azon
ban ezek legális tehetöségekkel is ktelégűhetök (például receptköteles

7 D. C. Smllh: Paragons. Parlahs and Plra<cs: /\ Speclrum-13ascd Tl,cory ol Enlaprlsc. 01mc and
Ocllnqu<..·ncy, 2GII080, pp. 3."ill--3RG.

R Lásd Smllh úgytlC\'CZCII .S()CC1rum·hascd lhcry of crucrprtse-· cln~lél, Smllh: l m.
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gyógyszereket drogként használnak fel. azonban ezek a gyögyszerté
rakhétn megvásárolhatók). ,\ negyedik csoportba soroljuk a proütorten
tált gazembert. aki vállalkozóként üzleti partnerét csak ki akarja zsebelni.
- ,\ piac rétegződése és megosztása vizsgálata során azt látjuk. hogy nor
máliS esetben a rétegek és szegmensek száma alacsony. Ilyen eset. ami·
kor az egyén az üzletet mindig azonos bankon keresztül bonyolítja le.
következetesen azonos módon (például soha nem vesz fel kotcsönn Ez
zel a legális és Illegális elhatárolása teljes volna. YalóJában azonban az
egymással kapcsolódó és egymást behálózó piacok a kereskedőt sze
repJátékhét kényszerltik. ugyanaz a személy hol kérelmezóként. hol ellerr
őrként. hol konkurensként lép fel. Ez összekeveri a piaci szegmenseket.
- ,\ piac hatalma elemzése kapcsán fontos arra utalni. hogy a vállalko
zónak a piacon el kell foglalnla egy bizonyos pozíciót annak érdeké
ben. hogy áruját el tudja adni. C:zt megfelelő módon meg kell Jelölnie.
és uralnia kell. Ez azonban a piac többi résztvevőjétől Is függ. Egyen
súlyt helyzetet kell elérnie egyrészt saját piaci függősége. rnasrész
piaci hatalma (piacképessége) között. KülOnosen a kis cégek azért
egyensúlyoznak gyakran a legalitás határán. mert ezt az egyensúlyi
helyzetet mindenáron fenn kell tartaniuk (például banki kérelmezökéru
hogy kölcsönhöz Juthassanak).

Mindez azt mutatja. hogy a piaci szereplőnek többféle cselekvési stra
tégia áll rendelkezésére. Hogy ezek közül melyiket választja. az függ a
piac és a konjunktúra dinamikájától csakúgy, mini a résztvevők egyéni
preferenciáitól.

A kórokozús és profit" becslése és Jellege

AZ ENSZ s. Aúnmegelőzési Kongresszusa (Genova. I075. szeptember)
felhívja a figyelmet a gazdasági bűnözésen belül a latencía nagyságá
ra. Ezek a bűncselekmények a hagyomanyosaknal sokkal nagyobb ka-

o FJ,<.,1 11Jttmu kopcséín cbil,softlan II km-c1kc1.ö munkdn.,u kk.Jobfo1.ou lnk>rmát.1ókm 1dmru;1.kod·
Iu11k: e:. 0Cso1JJ: mc rmn,c UJc:,:inJcr unrcmchmur~l-rt kcI1.crtscho ncmcrkunl,lcn 1.u crocr mo
cJc.:mcu C,<.i;tl1t. b1: nauhok:r, s. - Quclm:, N. - \\"Yt;s, f!. (Hrs~.): \Y1r1schnf1skrlrnlr1c.,11mc1. \t.:r10U
RCK.~t. 7.tu1d1. IUOU, S. 141-ltlR.
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rokat okoznak a társadalomnak. Számos nézet szerint a búncselekrné
nyeknek csak egytized része jut nyilvánosságra. az okozott kár pedig a
(elismertnek tízszerese. t\ tényleges áldozatok száma is sokkal na
gyobb. mint a hagyományos bűncselekményeké, Ide soroltatnak a
megkárosított. csődbe vitt üzleti partnerek. az állam. amely elesik az
adóktól. a munkavállalók. akiknek nem biztosítják az egészségügyi és
biztonsági feltételeket. a versenytársak. akikkel szemben megszegik a
reklámszabályokat és az árakra vonatkozó megállapodásokat stb.

,\ltalános nézet. hogy a gazdasági bűnözés során a bünözö szerve
zetek a gazdasági racionalitás és kíméletlenség párosításával csillagá
szati Jövedelemre tesznek szert. olyanra. amilyenről az .cgészscgcs"
gazdaság csak álmodni tud. Ez a tevékenység - legkésőbb akkor. ami
kor az illegális jövedelem a legális gazdaságba visszakerül - tönkrete
szi a gazdaságot. szétzilálja és destablllzálja az államot. mivel korrum
pálja a gazdaságot. a közigazgatást és a politikái.

A következőkben azt a forgatókönyvet vesszük szemügyre. aminek
alapján ez a kép összeáll. t\ legfontosabb pontok a következők:

- ,\z illegális kereskedelembő l származó profil csillagászati mértékeket Oli.
- 1\z illegális vállalkozásokból származó profil tetemes része pénzmo-
sással a legális gazdaságba kerül.

- ,\Z illegális vállalkozók célracionálisan cselekszenek.
- ,\z illegálisan elért profil. ami a legális gazdaságba vándorol át. alapve-

tően negatív hatást gyakorol a nemzetgazdaságra.
- t\ legális gazdaságba olvadva múltja lollnélküll.

Ami a profitot illcn: a becslések csak a drogkercskcdelernre vonatkoztat
va évente 400 milliárd amerikai dollárról szólnak. ami a világkereskede
lem 8%-a. Európában évi 100 milliárdról beszélnek. Az utóbbi us.vcecs
lések az ópium évi termelését 4000 tonnára. a kokainét 260 OOO tonnára.
kannabiszét 10 300 tonnára teszik (1997-cs hivatalos USt\-adatok.J Ehhez
társulnak az illegális ember- és fegyverkereskedelemből és egyéb esem
pészetből származó bevételek. t\ profit az amfetamin-származékok ese
tében 240. a kokain esetében 300. a heroinnál 100%-ra rchctö."

10 AcS07.7.J: 1. ni .
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Kérdés azonban. hogy ezek a számok mennyire megbízhatók.
természetes. hogy a gazdaságnak ezen a területén nincs adörökönyv
ezért a számok becsléseken alapulnak. ami megbízhatatlan. tekintette..
arra. hogy nem első kézből . hanem Ismétlődő ..gucsstimates·-ekre aló
pozödnak. Ezért megalapozott lehet a kétkedés.

Drog a gcr.t.dasógi uérkerlngésben

/\ következőkben a drogkereskedelmet mint a feketegazdaság egyl
atapuzlctégát és a pénzmosás klemelkedő forrását tekintjük át.

/\ haszon becslése során nem közömbös. hogy azok a hatóság~
és szervezetek. amelyek az adatokat nyilvánosságra hozzák. milyer
hasznot húzhatnak ebből. /\z elsődleges bevételek melleit még bizon)'
talanabb azoknak a költségeknek a felmérése. amelyek a beruházásai<
hoz (például laboratóriumok építése és működtetése. a szernélyze»
technikai kiképzése) szükségesek. végül a teljes Ismeretlenség hom?
lyában marad a termelők haszna. /\Zt feltételezik. hogy az egész te,
mést feldolgozzák és exportálják.

/\z üzleti forgalom nagyságának becslése ugyancsak eltúlzott. mívee
a piacon Jelentős áringadozások és áresések tapasztalhatók Időtől
helytől Is függően. Maga a becslés Ismeretlen paraméterek alapján
lylk. Jellemző egy 1995-ös közlernény". ami 85 milliárd (árminimum) és
1100 milliárd (ármaxlmum) dollárról szól. Az sem ismert. hogy a külön
féle csereuzlcrek során (drog szoiganaraserr. drog fegyverért) milyen
volumenű üzletekre kerüli sor.

A költségek becslése szintén figyelmen kívül marad. szemben a le
gális kereskedelemmel. ahol ezeket az összeget gondosan könyvelik.
Ehhez Járulnak olyan további összegek. mint a rendőrség és a vámha
tóságok megvesztegetése. különféle lopások (árucikkek vagy kész
pénz). a biztonsági ellenőrzés (kockázall tényezők mlnimallzálása). az
ogyvédek. az Igazságszolgáltatás (előzetes letarröztaras. börtön) vagy

lf ~ IJcS07.7J: Uo .
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pénzmosás költséget (ez utóbbit a teljes nyereség sos-ara teszik).
Ezekkel az ilyen gazdaságban tevékenykedőknek számolniuk kell.

Ami a projiror illeti. tudásunk Ismételten meglehetösen szerénynek
mondható. A kolumbiai drogmaffia nyereségét például 170mlllió és 3.4
milliárd amerikai dollár közé teszik. Ezek a becslések azt fellérelezlk.
hogy a haszon döntő többsége néhány kartellhcz áramlik. Azonban a
hiányos kutatások is azt támasztják alá. hogy ez nincs fgy, mert a hasz
non nagyon sokan osztoznak. vcrtíkálís Integráció nem létezlk, horizon
tális Integráció Is csak lokálls keretek közöl! van. A pontosabb becslé
sek azt tételezik fel. hogy 350 OOO amerikai dollár lnveszrálásra (kokain
megvásárlása Kolumbiában. eladása a nagykereskedőknek az Egyesül!
Államokban) 1.6 millió dollár haszon Jut.

A pénzmosás kőllségcl szintén tetemesek. Idetartoznak a lebukás
elkerutését, a saját éleucnruanast. az alxalrnazottak ellátását szolgáló ki
adások csakúgy, mini az egészségügyi ellátás és a Jóléti szolgáüatasok
költségei. Ebből következik. hogy a legálls gazdaságba lnvcsztálharö
haszon az elképzeltnél vélhetően Jóval alacsonyabb.

Az 11/cgúlis gazdaság cé/raclonalltása mint tényallúás mcgkérdöíe
tczneiö. Már csak azért Is. mert a produktum lllegalllásából ennek ellen
kezője köveikezík. s csak nagyon szúk körben érvényesülhet. Ezt a
megállapítási a következők támasztják alá:

- A tervezés horizontja eleve rövtd: nem lehet arra számítani. hogy va
laki élethossziglan ezt a tevékenységet fogja folytatni. ,\ búnuldözö ha
tóságok lehetséges beavatkozásai. a konkurensekkel való belső har
cok. a betörés vagy aidozaua válás kockázata a bünözö karriert nem
teszik hosszú távon rerveznetövé.

- ,\z áuatharösag hiánya sztnién rontja az Illegális kereskedelem járékre
rér, A 1111011 árukat csak megnararozouan kortározou kOrben lehel ten
renl. A költségek csupán durván becsülhetők. a kedvező árak szintúgy
nagyon nehezen elérhető Információkkal ierveznerök.

- ,\ rnarkeungstratégta szintén korlatozou. Nyilvános reklámozás ktzárt,
Bár erőszakkal elérhető a piaci részesedés növelése. azonban erntau
bünte1őjog1 kOvetkezmények fenyegetnek.
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- ,, világos célkllúzések közül csak egy dolog egyénelmü: gyorsee
pénz, csinálni. TObbségOk amint elért bizonyos szociális íelemell<9'
dési. kiszáll az üzletből, Addig viszont egyeuen dologra törekszlk:
nappallá téve mozgásban tananl az Ozletet.

/\z általános előfeltevések tehát korántsem biztosan állják meg a hely•
ker. ,\ szakirodalomban többen felhívták a figyelmet a következőkre:
- ,\ piszkos pénzt viszonylag Improduktív szférában tektetfk be.
- ,, piszkos pénz felhasználásánál nem a lehető legnagyobb rentabllilá:
hanem a lehető legnagyobb biztonság a vezérelv. Elsősorban olyat
tőkeszegény országokban ruháznak be. ahol a tőke eredetét kevés!>
vizsgálják.
- Mlnclke11ó azt eredményezi. hogy a világkereskedelem és a gazdasá•
növekedés tempóját fékezi.
- A piszkos pénz destablllzálóan hal a vllágkereskedelemre. Ha nagi
mennyiségú pénz ellenórlzellenOI áramlik egyik országból a máslkh..
az az árszfnvonal. és az átváltási kurzus szaba íyozását megnehezíti.
- A nagy mennytségü. a legális gazdaságon kívOll lllegálls pénzararnté
megnehezüt az enentruézkedések bevezetését, és a racionális gazd•
sagpouuka rotyrarasar.
- Nagy mennyíségú íekerepénzjelentéie a piacon meglngalja az Ilyen
ac iránll bizalmat.
- A íekerepénz nem vagy csak rilkán és részben adózik, ezért rontja
állam újraelosz1ásl funkcióját.

Ezen állításokkal szemben újabb ellenérvek hozhatók. Mégpedig azért
mert e nézetek hangoztatói mindannyian abból Indulnak ki. hogy az
legális gazdaság magas proflrot termel. s hogy ez kevés kézben Ossz
pontosul. Vannak olyanok Is. akik úgy vélik: a pénzmosás klegyenllt6
hatást Is gyakorol a kapitalista gazdaságra. annak diszfunkcionális kö
vetkezményeit enyh/ti, s /gy végső soron hasznos. Számos példa biza.
nyitja. hogy az Illegális kereskedelem az abban részt vevő valamennyi
szcrcplöjér előnyhöz Ju11a1Ja. s61 olykor regionális feJl6désr is eredmé
nyezhet. csupán az állam esik cl az adótól. /\ probléma nem abban
van. hogy a Iekcrepénz másként funkcionál. mint a legális. hanem ab-
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ban. hogy az ahhoz szükséges rnagarartas eredménye nagyobb profi
tot eredményez. mint a normakonform. t\ kutatások azonban azt Is mu
tatjék, hogy az Illegális pénzeknek a nemzetgazdaságra gyakorolt hata
sa elenyésző.

Deuións tórsadalom. múködö gazdasóg és a jog

Amennyiben gazdaság és társadalom víszonyát vizsgáljuk. nem árt utai
n! arra sem. hogy MaxWeber óta tudjuk: a deviáns viselkedés fontos sze
repel játszik a gazdasagí növekedésben. oazdasagtörténöszck hívják fel
a figyelme! arra. hogy a gazdasági növekedésben nemcsak a technikai
fejlődés. hanem a tarsadalrnt és ctíkaí alapelvek átlépése Is jelentős.

ugyancsak történclrruteg igazolt lény. hogy a fennálló lársadalml
rendel a szociális kohézió váhozatlanul tartása vcszélyczretl. Az elmúlt
időszak példéii bizonyítják, hogy a társadalmaknak azok okozták a leg
nagyobb kári. akik a kívülről jovö változasok veszélyeivel nogauak az
embereke! (így például a középkorban a leprát terjesztő boszorkányok
és zsidók voltak azok a bűnbakok, akikre ráfogták, hogy kívülről hozzák
be a baji), ahelyett, hogy a rcalnások kövctkczrnényclt számba vcuék
volna. s ennek megfelelően Javasoltak volna vátrozásokar.?

t\ bűncselekmények elkövetését lehetővé ievö körülmények sorá
ban az egyes gazdasági szereplők múkődésében rejlő problémákat kell
világosan felismerni. Erről a bevezető részben - magyar vonatkozás
ban - szó csen. Nyugatt relációban (is) klemelkeclő szerep Jut a szürke
gazdaságnak mint kriminogén tényezőnek. Ezzel összefüggésben fi
gyelme! érdemelnek azok a megállapítások. amelyek a legfőbb
veszélyhordozök, Ilyenek:"

- ,\ joghézagok, amelyek klküszőbőlése nem egyszerű. hiszen minél ki
terjedrebb a jogi szabályozás. annál szűkebb a gazdaság általánosan
elvárt mozgástere,

12 fgy Bcso7.7J: lJo .

13 r::. \\'YS,s: r>cr Gr..wtx:rcid1 7.Wlschcn LcgalllacI und mcgallmcI ln dcr w1nschar1. ln: Aauhofcr, S. -
Q\.1Ckl 7. , N. -wyss, F.:.: 1. nt 05-78. o.

--------------------------19
Krtmlnolt1gtalnmuln1<1nyok. 30.



- A deregulációs eufória hatására számos korlátozást feloldouak. és
gazdaságban jelentkező kockázatosmagatartás eredményeként a ga~
daságot sikerült beindítani. t\ kár azonban nem maradi el: a szerveze
teknek gyakran auektmneteuen szövevénye Jö11 létre.

- t\ gazdaság globalizálódása. a korábbinál sokkal Jobb technikai
elektronikus lehetőségek rnegkönnyüík az árukkal és a pénzzel val~
kereskedést szerte a világon. Cégeket 011 alapítanak. ahol ahhoz a
vényalkotás a koncepclóJuknak rnegtetetö, Pénzt 011 helyeznek el. abc
leggyengébb az euenörzés. ,\ globalizáció következményeként a lega.
lls és az lllegálls gazdaság egymással összekeveredik. egybemosódilf

- 1\ normasértést gyakran nehéz észrevenni. továbbá a normák csak
radságosan ellenőrizhetők és kényszeríthetők ki. Erre klasszikus péld.
az adózás egész rerutere. Ez nem utolsósorban arra vezethető vlss~
hogy egyellen áldozat sincs. aki tanúskodna.

Globallzácló. gazdaság, bűnözés

Külön problémaként Jelentkezik a globalizáció. amiről e heíyou csupár
érintőlegesen teszünk említést Allalánosságban leszögezhető: a globa
lizáció olyan folyamatként definiálható. amely a kultúra egyediségét<'.':
(unification) annak univerzlallzálódása felé vezet."

t\ globalizáció paradox jelenség. Létezhet harmonikus és ellentmon
dásos formája. vonatkozhat egy vagy valamennyi kultúrára. Elsődlege
sen olyan. időhöz és helyhez körön folyamat. ami a társadalmi kapcso
latokra épül. ,, bűnözés ezeknek a kapcsolatoknak az egyike. Ez
természetes következménye a modernizációnak. továbbá annak a fo
gyasztói és profitorientált beállítódásnak. amit modemként aposzrrofá
lunk. Miként a modernizáció. úgy a bűnözés is képes mind a margtnau.
zálásra. mind a rcínregralésra. egyes/résre és megosztásra."

Egy harmonikus államban a globalizáció a bűnözést probléma uni.
vcrzrauzaíasa Irányába mutat. és generallzálja a kontrolhelelösséger.

•• Finc.lé,y. 1. m. 115. o.
J!;l..:0.2~-''·
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globalizáció azonban Jelenleg inkább szimbolikus jetentöségú. ,\ bünö
zés a disszonancia egyik ügynöke. és elsődleges szerepet Játszik a dif
ferenciálásban és a diszkriminálásban. t\hol a globalizáció a változatos
ságot hangsúlyozza. ott a kriminalizáció felelősségteljes politikai
eszköz."

Más helyütt részletesen szóltunk a kultúra és a bűnözés víszonyáröl."
A globalizáció és a kultúra kapcsolatát vizsgálva tanúi lehetünk mind a
lokális. mind a globális dimenziónak. t\ globális dimenzió különös
hangsúlyhoz Jut a búnOs vállalkozás mint kereskedelmi jeliegú gazda
sági tevékenység esetében."

Ismert forgatókönyv. amikor egyes országokat politikai vagy gazda
sági okok miatt a világ bankrendszere! margmallzalnak. Ez a helyzet ki
váló alkalmat jelent a búnözö szervezeteknek. hogy tőke felajánlása ál
tal kolonializálják az országot. t\ pénzmosás elleni és a búnözésböl
származó pénzek elkobzásával kapcsolatos intézkedések csak egyikét
jelentik az ilyen trend elleni fellépésnek. t\ tágabb értelemben vett gaz
dasági stratégia a srrukturálls változásokhoz felhasználva a vílág közös
ségének gazdasági erejét megakadályozza. hogy az egyes országok a
bűnözésből származó pénzekkel oldják meg fejlesztési problémáikat.
Épp ezért a vüággazdasagböl. a búnözésböl származó pénzt csak tilal
makkal kiűzni nem lehet. Olyan stratégia kialakítására van szükség,
amely valós választási lehetőségeket nyújt a legitim kereskedelem és a
bűnözéssel kapcsolatos kereskedelem szabályozói között."

Ami régiónkat illeti. a nyugati szakértők szerint" megfigyelhető,
hogy a tervgazdasági rendszer összeomlása ezekben az országokban
a kriminalizált gazdasagi liberalizmus legalizálásához vezetett. Yal11-
mennyi ilyen országban a korai kapitalizmusra Jellemző brutális tökcak-

10 uo. 225. 0.
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kumulációs folyamat játszódik le. A Jog tevékenysége arra korlátozódik
hogy a keletkező gazdasági állapotokat legalizálja és egy kiszámíthat••
rendszerbe terelje. Ugyancsak Jellemző. hogy a tervgazdaság egykon
funkcionáriusai a földalatti gazdaságban helyezkedtek el. és az illegáli
gazdaságot teljes mértékben felügyeletük alá vonták. s ezáltal az úJgaz•
dagok sokak számára irigyelt, felemelkedő osztályának képviselői lettel<

Az IS felismert tény. hogy mind a szervezett. mind a gazdasági bC
nőzés vezéreinek teljesen mindegy: az adott területen diktatúra vag•
demokrácia van-e hatalmon. Céljuk lehetőség szerint a teljes piac krim'
nauzaiasa. Ennek érdekében - politikai berendezkedéstől roggetlenül
nem hivatalos kooperáció Jön létre a titkosszolgálatok. a szervezett bC
nőzés drog- és ícgyvcrkereskcdör, a nagy gazdasági vállalkozások.
!amint a paramilitáris és katonai szervezetek között, (Ez volt, illetve
lenleg is Jellemző például az FBI és a KGB esetében.)" Ami víszor"
lényeges: legyen mit kriminalizálni. tehát létezzen működő piacgazdaság.

További kutatási feladatok, prevenciós lehetőségek

Tudomásul kell venni. hogy a szervezett bűnözés tevékenységét pro
módon végzi. és semmiféle tabut nem ismer. ami tevékenységét korlá
tozná. A politika elsődleges szerepe annak biztosítása. hogy a törvény
alkotás. valamint a kormányzat a legfrissebb állapotoknak megfelelően
reagáljon a bűnözés irányából érkező kihívásokra. Ilyeneknek tekinthe
tők például azok az intézkedések. amelyek a bűncselekményekből ke
letkezett vagyon előzetes biztosítását. a pénzmosással kapcsolatos
Jogszabályok meghozatalát. a haszonlctölözést. a távközlés lehallgatá
sának szabályozását. a gazdasági bűnözés kapcsán a korrupció elleni
hatékonyabb fellépést. a rendőrségen belül a speciális biztonsági egy.
ségek létrehozását bíztosüouak."

21Co.
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Egy Európai Tonácstól származó dokumentum szcnnr" a krimlno
gén faktorok a következő csoportokba sorolhatók:

1) Gazdasági tényezők. ezeken belül
- a gazdasági helyzet,
- állami beavarkozás a gazdasági környezetbe,
- elégtelen belső kontrotí.
- a gazdasági élei anonimllása és kornplexuása ,

- a társasagok jogi formája,
- a tarsaság t röke szegénysége.
- a gazdasági rendszer.
- az czieu búncselekmények úgynevezen spira teüektusa.

2) A pszichoszociális tényezők. ezeken belül
- az özteu miliő.
- az alkalmazonl környezet.
- az áldozatok.
- a közvélemény,
- a Jogi eljárás.
- a cégre gyakorolt külső uogl és nem Jogi) komrou Jellege.

3) A Jogi tényezők. ezeken belül
- a nemzell büntelőJog alkalrnazhatösága az ozlell tevékenység kO
rében.
- a nemzetközi bün re tölog az ezíeu tevékenység kOrében.

Értelemszerűen a megelőzésnek alapvetően az előzőekben feltár! spe
ciális problémakörök kezelésére kell Irányulnia. Egyidejűleg azonban
nem hagyható figyelmen kívül az a felismerés sem, hogy ugyanazok a
politikusok. akik látványosan demonstrálják a belső biztonságnak a
közvéleményt irritáló szeletén belül. annak alakulásával kapcsolatos
aggodalmatkat. szinte ügyei sem vetnek a gazdasági bűnözésre. Pedig
világosan látni kell. hogy még a teljesen legálisan működő kapltalísta
gazdaság Is veszély! Jeleni a szociális államra. a demokráciára és az
emberi kapcsolatokra. és a mindenkori felelős kormányoknak ezekre a
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biztonságpolitikai klhfvásokra adekvát módon reagálniuk kellene. A né
met Rundeskrlmlnalamt egyik szakembere már 1983-ban felhívta a
gyelmet arra. hogy a konkurenciaharc miatt a reklám már rég nem a va
löságra összpontosft. hanem a médián keresztül olyan szuggesztl•
ráhatás folyik. aminek lényege. hogy az embert elbizonytalanítsa. min
denáron a magasabb életszínvonal elérésére ösztönözze. miközben
különféle morális és törvényi határokat erőszakosan ledöntenek. Jel
lemzővé vált az úgynevezett szurkczöna maximális kihasználása. ami
azt Jelentl. hogy a tevékenység egyszerre lllegltlm, bár legális. 1\ bünö
zök a Jogalkotókat gyakran hajszolják olyan törvénykezésbe. ami ered
ményeiben nem más, mint magának a Jogalkotónak a krlminalizálása
Észre kellene végre venni. hogy a gazdasági bűnözés - önmagában
- károsabb és veszélyesebb a társadalomra. mint a szervezett búnC
zés. Ez az egyetlen bűnözést forma Jobban veszélyezteti a belső blztor
ságot. mint valamennyi egyéb búnözés együttesen - attól függetlenül
hogy fél-e. és ha igen. mennyire fél tőle a társadalom. A gazdasági
a szervezett bűnözés szorosan összefüggenek egymással. Kölcsöne
sen teremtik meg egymás múködésének feltételeit, kiszolgálják és
mogat)ák egymást. A kettő közül azonban a gazdasági bűnözés a ve
szélycsebb. Mégis az a Jellemző. hogy akik az ország biztonságáért
aggódnak. elsősorban a szervezett bűnözéssel és a korrupcióval riogat
nak (bár nem kizárt. hogy mindkettő része a gazdasági bűnözésnek,
azonban épp az összefüggések kimunkálása. s czálral a helyes súly
pont meghatározása marad cl). Ma még tabunak számít a gazdaságot
a bclbíztonsággat összehozni. Nem lilik nyilvános helyeken arról vrraz
ní, hogy a gengszterek lakásaln kfvül esetleg akár orvosok. az ügyvé
dek. a kiadói szerkesztőségek és a nagy mulrinaclonális cégek irodái
kiemelt célpontjai kellene hogy legyenek a szervezeti bűnözés meg.
akadályozására hivatott lehallgatásoknak. A nemzetközi spekulánsok
globális szcrencseJátékának hozadéka nemcsak a kábítószer-maffia be
vételeiből származik. hanem olyan tiszteletre méltó cégek is részt vesz
nek a Játszmákban. amelyek tevékenységükkel ökológiai katasztrófát
sót háborút Idézhetnek elő. A politikusok feladatai közé tartozik. hogy
ezt felismerjék. továbbá azt Is. a rendőrségi Jogosftványok miképp no-
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velhet6k úgy, hogy egyúttal garantáltan ne csOkkenJenek az állampol
gári alapjogok. sót azok rnegerösödjenek."

Hagyományosan a bönözö: vállalkozásokat kriminális szankciókkal
fenyegetik. Ez azonban nemcsak a potenciális bűnelkövetőket. hanem
a piaci viszonyokat Is befolyásolja. Ugyanakkor a követett krtrntnálpoll
tika súlypontjai is - mármint. hogy mely cselekményeket. vállalkozói kö
rök mely mozgásformáit milyen intenzitással üldOzlk - hatással vannak
az egész terúletrc.f"

/\ gazdasági bünözés kutatása szerteágazó. benne kOIOnbOz6 fel
adatok és célok határozhatók meg. Ezek vizsgálata során a következő
téziseket. Illetve az azokban íelrnerülö kérdéseket kell megvizsgálnunk.

Els6 tézis

/\ kriminológiában - Jellegzetes vizsgálódási feladataival és módszerei
vel összhangban - a gazdasági bűnözés fogalmilag nem torpan meg a
tőkeklvonásnál. Az elözmény-köveikczrnény oksági láncon tovább ha
ladva ldesorolja a normális tőkemozgást megzavaró tökcvtsszator
gatást Is. Megjegy,:cnd6: ez utóbbi általában csak szervezett tevékenység
keretében valósulhat meg. illetve Ilyen tevékenység eredményeként ve
zethet igen súlyos eredményre. Ebből következően át kell tekinteni a
gazdasági élet fő szerepl6il. jellemző múkOdésl terOletOket, továbbá
azt. hol és milyen zavarforrások tekinthetők tiplkusaknak. s ezeknek mi
lyen Jellemző etöídézö okai ismertek.

Ebbe a vizsgálatba bele kell hogy férjen olyan összefüggések vizs
gálata is, mint például annak elemzése. hol segíthet és akadályozhat a
feketetökc, a mosott pénz. a szürkegazdaság a társadalmi átalakulás kí
vánt céljainak minél tökéletesebb megvalósulásához.

/\ kriminológia tehát a teljes folyamatot komplexen vizsgálja. és. a bon
tet6Jogtól eltérően. nemcsak az eíkövetéstöl a .Jebukásíg", hanem a tény
leges vagy rneghíúsuít újrahasznosításig kíséri figyelemmel a t6kc útját.

24Scc:l. m.
25 Flndlay: 1. m. 1♦2. o.
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Második tézis

Elfogadva azt a felfogást. miszerint a puszta definíciós problémákba va-
16 elmerülésnél előbbre való a gyakorlati kérdések elemzése. mégis
szükségesnek mutatkozik a következő kérdések tisztázása - Jegalábbi,,
saját érdeklődési körünkön belül:
- ml a gazdaság (ml mit nevezünk annak).
- ml tekinthető gazdasági haszonnak.
- ml a gazdasági haszon és a szervezett bOnozés kölcsönös kapcsole

tának lényege,
- ml a lakosság hosszú távú érdeke (ml mit tekintünk annak).
- a közakarat hogyan valósul meg, s ez milyen külső Jelek alapján kfsé•
hetö 0gyelemmel.
- mely Ismérvek alapján különböztethetö meg egymástól (ml hogyan
szonk kOIOnbséget) a gazdasági és a vagyon ellent bünözés,
- mikor valósul meg a súlyos károkozás (a társadalomra veszétvessés
értelmezése ezért fontos).
- s végut mit tekinthetünk szervezeu gazdasági bűnözésnek (amihez te
mészetesen röviden érinteni kell a szervezeti bűnözés ugyancsak
nem kristályosodoll deílniálását).

Harmadik tézis

Kriminológiai szempontból gazdasági bűnözés az. amit vagyoni ha
szonszerzés céljából. piacgazdasági keretek nyújtotta lehetőségek fel
használásával. széles kOrben. Jelentős kárt okozva valósítottak meg.
gazdasági bünözés okozta kárnak része kell hogy legyen
- közvetve vagy kOzvellenOI az állami (kormányzati) tervezhetőség kor

látozása,
- a hosszú távú lakossági érdekek legális közakarauöl eltérő alakítása

(induljon ki ez az aktivitás az úgynevezeu multiktól. valósuljon meg az
emberkereskedelemben vagy a feketegazdaságban).

Definiálásra vár az e szempontból Jelentős kár fogalma. Véleményünk
szerint - amennyiben a károkozásnak a gazdaság működésére vonat
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kozó befolyását védelmezni akarjuk - a különösen nagy és a különösen
jelentős érték tanományába sorolható bünogyek Igényelnek rnegkúlön
bözrctett figyelmet. Ez azt jelenti. hogy a károkozás nagyságának alsó
határát 50 millló forintnál vonjuk meg."

Negyedik tézis

A társadalomra veszélyesség mértéke dönti cl. hogy egyrészt a Btk.
XV-XVIIJ. fejezeteiből. másfc16I más törvényhelyekröl egyes cselekmé
nyek mikor lesznek - kriminológiai értelemben - gazdasági büncselek
mények. Amcnnylbcn a társadalomra veszélyesség mértéke - messze
túllépve az egyén veszélyeztetését vagy az egyéni károkozási - a tár
sadalom egészét közvetlenül. vagy - bizonyos közösségek nagyfokú
veszéíyeztctésc állal - közvetve veszélyeztetl, a gazdaság széles kőre
válhat társadalmi szempontból kockázall tényezővé. Jcllcmzó, hogy
ilyen mértékű veszélyeztetés egyénileg csak rendkívül ritkán (ilyen voll
például patinás narings Bank bróker állall egyéni cltözsdözésc a Távol
Kelcten) fordul clö, 13üntclójogilag bízonynnaröan vagy blzonyünatatla
nul, ám vélelmezhctöcn (ezt a kriminológia megengedheti magának) a
háttérben szcrvczcnck) áll(nak).

ütődik tézis

van átjárás a rendszerváltás ciönt társadalmi tulajdon elleni és abban az
Időben kiemeli príortráshozjutó bűnözés és a jelenlegi társadalmi beren
dezkedésre súlyos veszélyt jelentő gazdasági bűnözés között. t\ mai
gazdasági és szervezett bűnözés körébe rarrozö búncselekmények egy

:lO E7J.cl kapc:sora lhan crn~ztc1w• az 1085-0S nt.TilCI CM állásk)fllaJásm. (IOOO ,~mc1 m,1rk..\l meg.
halé'CJf\ kiíroJ,;,o7,étS, \'C'L H·D. &.i1wirxf: Kriminologlc. FJnc prdXlsorlcnucnc Elnfühnn~ mii
Bcispicl<.•11. Krlnllnalislik \\.~,tag. IUAA. s. 287. Ama,Slyctr OCk.. a 1381,\ !H>i.m S7.ÓI a k..1~n(.\kl'k kUIOn
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- kOIOnnscn jctcmös c.!nék: , sooooo ooo íorilu.
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részének alapjai ugyanis éppen ebben az id6szakban. a szocialista terv·
gazdaság bölcsójébcn alakultak ki. Ebben az időszakban jött létre
szürke- és tckcrcgazdasag. és indultak fejlődésnek azok a kapcsolat·
rendszerek. atapozödtak meg azok a vagyonok. amelyek azután a rend
szerváltást követő Jogi és gazdasági átalakulás közben a területek vég
leges feloszlásához és a bűnözői szervezetek kíépúléshez vezettek. Bár
a Jogi szabályozás folyamatosan módosul! a változö társadalmi-gazda·
sági kOrúlmények urán Igyekezve. ez azonban sokkal Inkább a joghéza
gok. íllctvc a nem egyértelmű helyzetek kiaknázását telte lehetövé. mint·
sem a rendeződést. Ehhez Járult még. hogy az állandó változtatások
lényegesen rncgnchczücnék a Jogalkalmazók munkáját. ami azután az
Ilyen Jellegű ügyekben a jogszolgattatas lelassulásához vezetett." fgy te·
hál elmondható. hogy bár a gazdasági búncselekményekel szabályozó
XV II . fejezel a Blk.-ban alapvetően megváltozou. a jelenlegi rendeíkezé
sek célja szintén a gazdasági élet bíztonságát. egyensúlyát veszétyezte
lő cselekmények szankcionálása. Ez külonösen lényeges azén. mivel
szervezel! bűnözés szorosan kapcsolódik a legális és Illegális gazda
sághoz. részben kihasználva az 011 nyílö újabb vagyonszerzést lehető
ségeket, részben viszont a piszkos pénzek legálissá tétele terúletén,

Hatodík tézis

Az állam - a fellsmen és fel nem ismert érdekérvényesítési szükségle
tei és tehctöségcí függvényében - a gazdasági deviancia különféle
megnyilvánulási formáit társadalomra veszélyességi szempontból elté
röen fléli meg. így más stratégiát kővel például a .mullik" és mást az
egyéb. társadalomnak kárt okozó gazdasági vállalkozások esetében.

Hetedik tézis

A gazdasági bűnözés körét nemcsak a kárt okozó forrás. hanem a kár
okozássa l szerzen vagyoni előny újrahasznosításának Jellege is minő-
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síri. így például adócsalással szerzett pénz mind öncélú. kacsalábon
forgó vár építésére. a legális kereskedelmet ellehetellenítő feketegazda
ságba való visszaforgatásra. új munkahelyteremtő beruházásokba vlsz
szarorgarva egyaránt hasznosítható.

Nyolcadik tézis

A gazdasági bünözö a társadalomnak e szerint kétszer Is kárt okozhat:
- először akkor. amikor a 1őké1 kivonja a legális gazdaságból.
- másodszor akkor. amikor azt visszaforgatja.

Kilencedik tézis

Az Illegális gazdaságban dolgozók között sokan vannak olyanok, akik
a legális gazdaságba semmiképp nem tudnának beépülni. akik tehát
alapvetően három lehetőség közül választhatnak:
- vagy az Illegális (szürke-. rekete-) gazdaságban dolgoznak, és JOvede

lemforrásuk a munkateljesítményükkel valamllyen összeruggésben ál
ló bér.

- vagy munkanélkült-segétyböl. Illetve valamllyen más. munkavégzési
nem Igénylő jővedelemforrásböl tartják el rnegukat. olykor családJukal Is.

- vagy klasszikus bünözésböl (rablás, lopás) 1ar1ják fenn magukat.

Kérdés. hogy a felsorolt lehetőségek közül - Jobb h0án - melyik tolerál
ható a leginkább. Ezt a szempontot a gazdasági tevékenység egészé
nek megítélése során nem lehet figyelmen kívül hagyni. A gazdasági
bűnözés már régen nem azonos a fehérgalléros bűnözéssel.

Tizedik tézis

Szervezetszerúen clkOvetettnek tekinthető az a gazdasági büncselek
mény, amelyet ugyanazon elkövetőt kör tagjai közül többen és sorozat
ban követtek cl. Ilyen esetben az értékesítés előfeltételezi a már meglé-
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vő vagy kialakítandó hálózatot. Ugyancsak szervezetszerűen eíköve
teltnek tekinthető az a gazdasági búncselekmény is. amelynek sor.iJ
az elkövető ugyan a cselekményt egyedül végezte, azonban a búncs,
lekménnyel összcíoggésben társakat is (például orgazdák) leleplezte!'

Tizenegyedik tézis

A tipikus gazdasági (és szervezett) bünelkövetésrc minden ísmérvébe"
hasonlftó búncsclekmények ebbe a kőrbe vonhatók akkor Is. ha a
nösüés büntetőjogi szempontból nem elégséges, azaz valamelyik tén,
állás i elem nem bízonyíthetö.

Tizenkettedik tézis

A gazdasági bűnözés - eltérően a bünözös sok egyéb formájától
gyakran nehezen határolhatö cl a legális és kockázatos gazdasági tevö
kcnységtöl, Ez1 az mcgallapltast Igazolják azok az állásfoglalások. ame
lyek helyről és Időtől függően egyazon esemény vonatkozásában horr
lokcgycncst eltérnek cgymástöl. Ez elsősorban arra vezethető vissza
hogy a legális és az Illegális gazdaság között nincs szilárd választóvo
nal. lbvább nehezíti az eligazodást o területen, hogy a .felvllág" és
alvilág kOzOII gyakran ugyancsak nincs szilárd választóvonal. A legáll
és Illegális gazdaság egyaránt a társadalom széles körében vagy egye.
domináns szubkultúrálhan jelentkező szükségleteket elégít ki. Mivel
szükségletkielégítés módja kultúrafüggő, ezért a legális és Illegális ga:..
daság kozöm kapcsolat Is kultúrafüggő. KOvelkozésképp a társadalorr
nak az Illegális gazdaságban való részvétele. azaz a reális. sőt többnyire
legális szükséglctokno]; e korból való ktelégüöso szintúgy kultúrafüggő
(például az egykori NDK jelonlcgl állampolgárainak részvétele a vietna
mi piacokon a keleti tartományokban).

/\ megctözcst strarögía kimunkálásához a kövcikczö szempontokat
lndokoll szem előtt tartani:
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1) Elméleti háttérként a társadalomra veszélyesség aktuallzálására
van szükség. Ezzel összefüggésben a következőkben rögzítjük azokat
a legfontosabb ismérveket. amelyek a társadalomra veszélyesség tar
talmát ki kell hogy töusék.> Ezek a következők:
- Érdemes Jegyen a cselekmény társadalomra veszélyességét klnyllvá

nítani. Ernögöu egyrészt az áll. hogy előfordulási gyakorisága ne le
gyen túl nagy. de ne teljesen ritkaságszámba menő sem. üldözése
(így elsősorban a reues kézre kerítése és bűnösségének bebtzonyűá
sa) a valöszfnúség kellően magas fokán előre vatöszmüsühetö legyen.
Vélhetően nemennek alátámasztásául fogják emlegetni a rendszervál
tást követő időszak kriminallzálásl .ronarnar. amelynek során a majd
félszáz rnödosüou. illetve úJ büntetöparagrafus - ezek közön elsősor
ban a gazdasági búncselekmények megfékezését célzó - .üres·. mert
éveken keresztül nincs búnügy."'

- Legyen a cselekmény kivételes. azaz ne Jegyen olyan. amelyiket a tár
sadalom igen nagy része - kútönösen nem a többsége - sért meg. Az
ilyen teli ugyanis csak egy szúk etil-számára értékelhetö társadalomra
veszélyesnek. azaz a közvélemény ezt az énéküéleiet nem fogja ramo
gatru, Dél-Arnertka számos országában a kahüöszer-rermelésre nrana
mondanák ki. hogy a társadalomra veszélyes. az emberek (azok. akik
a lakosság többségét alkotva ebből élnek. s ha nem termesztenek a
másokat pusztító mérget. éhen halnának) ezt egészen egyszerűen
éppúgy nem hinnék el. mint ha nálunk azt állítanák, hogy bizonyos
szakmákban a borravalözás vagy a .KGST-piacokon" való vasanas ve
szélyes a társadalomra. A társadalom többségének meggyőződése
kell hogy legyen - legalábbis a demokratikus államok hagyornányel
ezt mutatják-. hogy a jogszabály helyes. azaz valóban a többség szá
mára veszélyt Jelentő cselekmény ellen kíván fellépni.

- A társadalomra veszélyesség büntetőjogi értékelést Igénylő mértéke
nek megállapítása súlyos ítélet - vagy legalábbis az kellene hogy le
gyen. ,\z Ilyen megállapítást a társadalomnak komolyan kell vennie.
különben a Jogalkotó huetét veszti. Érdemes tehát alaposan megfontol
nl két dolgot. Egyrészt azt, hogy bizonyosan nincs-e más, a bürueröio-
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gon k/VOI esö eszköz, amivel a Jelenség ellen hatékonyan lehetne
lépni: elengedhetetlen-e az ultima ratio alkalmazása. Másrészt - a!TÚ!
arról már szó volt - lehet-e a büntetőjog garanciákkal erősen kOrűlbá
tyázou eszköztárávat a jelenséggel szemben eredményesen fellépo
Ez küíönösen a tradicionálisnak nem nevezhető cselekmények kOr
ben életszerű felvetés.

A társadalomra veszélyesség elméleti kérdéseivel e helyütt nem
módunkban foglalkozni. A máshol rendszerezett könyvtárnyi szaktrooa
lom ismertetése helyett ezúttal csupán néhánygondolat erejéig idóz.hli
tank cl a - témánk szempontjából - legfontosabb elveknél. Ebből
szempontból fontos utalni Kádár Miklós és Kálmán György rnunkásse
gának Idevonatkozó részére. Amikor részletezik a társadalomra veszJi
iyességet eredményező .veszéíyczietés' ismérveit. a következőket em.
lik ki.

a) Szükséges. hogy a kérdéses cselekmény a fennálló állapot hátránya,
megváltoztatásának bekOvetkezésél tegye lehetővé.

b) ,\ kilátásba helyezett változás a társadalom szempontjából rntnöse
JOn hátrányosnak.

e), \ társadalom szempontjából hátrányosnak minősülő helyzet. állap.
bekOvetkezése a tanúsított magatartás következtében legye,
valószínú.""

A Kádár - Kálmán szerzőpáros arra is fontosnak tartja felhívni a flgy(ll
rnet, hogy a társadalomra veszélyesség tartalma nem állandó. s sz
mos tényezőtől függ, amelyek között első helyen áll a gazdasági
lödés."

FOldvári József felfogása szerint a cselekmény társadalomra vesze
lyessége döntően a következményekről függ. Azaz: minél súlyosan,
következménnyel Jár egy cselekmény. annál veszélyesebb a társad.
lomra. A cselekmény társadalomra veszélyessége nem függ sem az
követő tudarátöí. sem szándékától."' Etlól nem áll messze Tokaji véle

:JOKádárU-K.11mán Gy.: /\h<lnlct<ljogátlalános 111naJ. IUK, 1000. 221. o .
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ménye. aki azt hangsúlyozza. hogy a társadalomra veszélyesség Jelle
gét és fokát alapvetően a ramadon jogi tárgy vagy tárgyak jelentősége
és az azt ért sérelem vagy veszély mértéke határozza meg. Ennek alap
ján tesz rncgkúlönböztctést az absztrakt és a konkrét társadalomra ve
szélyesség kOzOII.'" J\hhoz. hogy a jogalkotó valamely csclckménytípust
büncsclekrncnnyé nyilvánítson. a lipusl Jellemző absztrakt veszélyes
ség egy bizonyos szintje szükséges. (... JA jogalkalmazás során a cse
lekmény konkrét társadalomra veszélyességének foka a büntetés kisza
bását ( ... J befolyásoló kOrülmény.""

Ezeknek a szempontoknak a figyelembevételével lehet és szüksé
ges differenciálni a gazdasági bűnOk súlyozása során. KülOnOsen a tár
sadalomra súlyos mértékben veszélyes és nem kivételes ritkasággal el
követen bűnesetek vtsszaszorüasara kell megtalálni a megfelelő
eszközöket. Ezek nagyon gyakran - elsősorban bízonyftástcchnikaí
okok mran - nem a büntetőjog terrénumán belül léllé\llmtók meg (ilyen
például a pénzmosás). Az állam kötelessége, hogy a Jog és az érdek
összefüggéseinek elemzése segítségével a megfelelő Jogági scgüséger
megtalálja.

2) Gyakorlati prevenciós szempontokat szem el<'III tartva elsősorban
a rendőrség ez Irányú erőfeszítéseinek fokozására van szükség. Ehhez
hasznos végiggondolni a kövctkczökcr.

Állam és gazdaság éppúgy cíválasztharatlan egymástól. mini a po
lllika és él gazdaság. ,\ gazdaság! szereplők aktív bekapcsolódása nél
kül nem lehet hatékonyan fellépni sem a szcrvczeu, sem a gazdasági.
következésképpen a szcrvczcn gazdasági bünözcs ellen nem."

Erre szolgál néhány pozitív példa:
- J\ gépjárműlopások szarna radikálisan vísszaeseu az elektronikus elin
dulás-gálló berendezések gyári beszerelésével.

- J\ pénzugylerek körében a bankkártyák ellerjedésél követő bűnözés
jelentősen visszaszorul! azáhal. hogy a pénzxötcsönugyteteket arcké
pes hankkártyák igénybevé1elével lehet lebonyolüant,

33 Nngy F. - 'Tbk...ljl G. A niagyur hCtr11c16Jogállaláno~ ecsec. JATE, 51.c:,Jcl.l. 1087. !",C~51. o.
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- A bízrosüöcégeknek meg kell találnluk a lehetöségeu annak. hogy viSZ·
szaszorüsák a mzrosüast csalások érdekében elkövetett fiktív gépjás·
müíopások számát.

- t\ számnögépes hálózatok elterjedésével párhuzamosan e rendszeres
úzerneherölnek els6dleges íetaoara annak a lehetőségnek a megtalálása
hogy a h;ífów101 ne lehessen bűnözőknek saját céljaikra Igénybe venrs
- ,\ színes íénymásolás műszaki színvonalának fejlődésével parhuz>
mosan nem íordulhal elő. hogy ezeknek a valósághű képeket készüs
ni képes berendezéseknek a piacra kerülésével a bűnözés új lorm„
terjedjenek el.

A nehéz gazdasági helyzetben a korábbinál nagyobb kreativitásra
szükség. Ebből a szemponlból a következők lényegesek:"

I) A határokon átrncnö bűnözés visszaszorítására a hatarrendörsé"
és a tcrú le tí rendőrség egységeiből mobil bűnüldöző egységek.
kell létrchozní.

2) Az Illegális munka vtsszaszorüásara. az Illegális munkaszervezz"
kézre kerüésérc az épükezések és a vendéglátóhelyek körzete
ben a munkaügyi hlvatalokkal, a tarsadalombtztosúast központok
kal és a munkaügyi felügyelenel közösen fokozott ellenőrzést
éleibe léptetni.

3) t\ rendőrségnek meg kell erösüente az ellenőrzési a használtclk'·
piacokon. mert ezeken a helyeken különösen gyakori lopott
gyak értékesítése.

4) A határ menti územanyagtöltö állomásokJellemzően a nemzerke
zi bűnöző bandák kedvenc találkahelyel. ezért fokozott figyelm.
érdemelnek.

5) A közlekedésrendészet által végrehajtott spontán gépjármú-ellen
örzések - ideértve a személyek és a dokumentumok ellen6rzés,
- nem lebecsulherö értékű .vélellen fogásokat' eredményeznek

Mindebből tatán kllúnik: a tarsadatorn számára - gyakran teljesen és,
rcvétlenül - súlyos károkat el6Jdéz6 gazdasági bűncselekmények elk~

31)uo.
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vetöivcl szemben a hatékony fellépési nem az újabb és még részletekbe
menőbb bunteröjogt szabályozás. hanem az elkövetés lehetőségének.
a lebukás kockázatának nagyarányú megnövelése blztosűla.
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