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A büntetőjogi szankciórendszer reformja.
Büntetések és intézkedések
az új Büntető Törvénykönyvben
I. A büntetőjogi szankciórendszerre
vonatkozó nemzetközi kriminálpolitikai
háttér-vázlat
Nemzetközi téren a nyugati polgári államok kriminálpolitikájában alapvetően két irányú, illetve kettős
fejlődési vonal körvonalazódott az utóbbi időszakban.
1. Az egyik irányt a büntető igazságszolgáltatáson belül
egyrészt a szabadságelvonó szankciók jelentőségvesztése
jellemzi. A szabadságelvonással nem járó szankciókat
egyébként az egyes külföldi államokban nevezik alternatív,
közösségi vagy ambuláns szankcióknak is. Nem ritka az
a vélemény, hogy az alternatív (közösségi) szankciókat
nem csupán a szabadságelvonás hiánya jellemzi, hanem
a különféle szabadságkorlátozó és a támogató funkció
együttes megléte. A nyugat-európai szankcióalkalmazást
illetően a szabadságelvonással nem járó szankciók előtérbe
kerülése, különösen a pénzbüntetés és részben a közérdekű
munka győzelmi menete figyelhető meg.
Másrészt a büntetőjog, az igazságszolgáltatás hagyományos kontroll-rendszerén kívüli alternatívák (a különböző
diverziós megoldások, tettes-áldozat kiegyezés, jóvátétel)
mind nagyobb szerepet kapnak.
Ezen irány hátterében a treatment ideológia krízisét
követően a növekvő bűnözés problémájának kezelése, a
végrehajtandó szabadságvesztés hátrányainak nyilvánvalóvá válása, a túlzsúfolt börtönök negatív hatásai, az
igazságszolgáltatás tehermentesítése, a sértett érdekeinek,
továbbá az emberi szabadságjogoknak az előtérbe állítása
és tiszteletben tartásának garantálása húzódik meg.
2. A kriminálpolitika másik iránya a kriminalizáció
egyre gyorsuló kiszélesítésében, a törvényi büntetéssel
fenyegetés és az ítélkezés szigorításában nyilvánul meg.
E tekintetben háttérként szintén a növekvő bűnözés és
visszaesés kezelése, a bűnszervezetek, a szervezett bűnözés jelentkezése, a nagy súlyú, komoly kihatású bűncselekmények szaporodása állapítható meg. Itt a reakció
elsősorban a „law and order” ideológiája nyomán, annak
hatására alakult ki. Ez a kifejezés szó szerint ugyan „jog
és rend”-ként fordítható, tartalmilag azonban leginkább a
„kemény kéz” büntetőpolitikájaként jellemezhető. Legújabban szokás hivatkozni a New York-i „zéró-tolerancia”
elvre és gyakorlatra is, amely kifejezés már utal a tartalmi
vetületre is.
A szerző a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi
Karának Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszékének vezetője

Bizonyos fokú leegyszerűsítéssel ugyan, de azt állapíthatjuk meg, hogy mindkét alapvető irány több-kevesebb
jellemző vonása jelen van a külföldi államok kriminálpolitikájában. Azzal a kiegészítő megjegyzéssel, hogy az
Európai Unió tagállamaiban az első irány a domináns
(lásd pl. a német szankciókiszabási gyakorlatot, ahol a
végrehajtandó szabadságvesztés aránya mindösszesen
6%, a pénzbüntetésé viszont kb. 82–83%), míg az angolszász jogkörben, mindenekelőtt az USA-ban a második
irány, azaz a law and order a meghatározó. Hazánkban
is képviselt mind a két irány, de itt is megjegyzendő,
hogy a legutóbbi években, elsősorban 1997-től kezdődően a kemény kéz büntetőpolitikáját, tehát a szigort, a
kriminalizáció kiszélesítését, a bírói mérlegelés szűkítését
kívánja érvényesíteni csaknem kizárólagos, nem ritkán
eltúlzott jelleggel. Mindezt pedig a Btk. általános része
módosításaival célozza elérni, azaz nem szelektíve, hanem
generális jelleggel szigorít.
3. Az egyoldalúan csak a szigorítást meghirdető jelenlegi kriminálpolitikai irányt, mint célkitűzést eleve elhibázottnak ítélem. Szerintem e helyett a differenciált, azaz
a bűncselekmény súlyának és az elkövető bűnösségének
megfelelő, azzal arányban álló, de az egyéniesítés és a
megelőzés szempontjait, sőt az áldozat (sértett) érdekeit is
lényegesen jobban figyelembe vevő (a törvényhozásban és
a jogalkalmazásban egyaránt megnyilvánuló) büntetőpolitika együttes követése lenne kívánatos. Ezen túlmenően a
politikának és a médiának mihamarabb fel kellene hagynia
a jogalkotás és az ítélkezés szigorításától, mint a megváltó
megoldást váró közléseknek a lakosság tudatába sulykolásával, ami már hazánkban fél évszázada tart. Továbbá
lényegesen jobban tekintettel kellene lenni a szigorítások
következményeire és költségkihatásaira. A nyugat-európai
államokban már korábban rájöttek ugyanis arra, hogy a
végrehajtandó szabadságvesztések gyakori alkalmazása
az államnak sok pénzébe kerül és igen csekély eredményt
hoz. (Az 1970-es és az 1980-as évtizedben Európában
Hollandia és Svédország számított progresszív szemléletű
krimi-nálpolitikai „mintaállamnak”, az utóbbi időszakban
pedig Finnország – tudatos büntetőpolitikája révén – ért
el komoly eredményeket a tényleges szabadságvesztés
visszaszorítása érdekében.) Ellenkező oldalon viszont az
USA gyakorlatára, mint elrettentő példára lehet utalni.
Az USA ugyanis az európai mércével nézve igen szigorú
büntető törvényhozás és ítélkezés ellenére változatlanul a
világ legveszélyesebb országa, a világ egyik legmagasabb
bűnözési és fogvatartotti rátájával.
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II. A magyar büntetőjogi szankciók
rendszere
1. Büntetőjogunkban a jogkövetkezmények kettőssége,
azaz a dualista szankciórendszer érvényesül. Szankciórendszerünk továbbá relatíve meghatározott, amelyben a törvényi büntetési keretek az egyéniesített elbírálást lehetővé
teszik. Szankciórendszerünkben a büntetés az elsődleges,
a meghatározó jogkövetkezmény, az intézkedések pedig
elsősorban a speciális prevenció fokozottabb érvényre
juttatására hivatottak.
2. Szankciórendszerünk nem ismeri a halálbüntetést. A
magyar Alkotmánybíróság 1990. október végén hozott
határozatában – ismeretesen – úgy ítélte meg, hogy a
Btk.-nak és a kapcsolódó hivatkozott jogszabályoknak a
halálbüntetésre vonatkozó rendelkezései az élethez és az
emberi méltósághoz való jog lényeges tartalma korlátozásának tilalmába ütköznek, ezért megállapította a halálbüntetés alkotmányellenességét és megsemmisítette az ide
kapcsolódó jogszabályi előírásokat [23/1990. (X. 31.) AB
határozat]. (Magyarországon a halálbüntetés végrehajtása
utolsó alkalommal 1988 júliusában történt.)
A magyar Országgyűlés a római Emberjogi Egyezményhez csatolt nyolc kiegészítő jegyzőkönyvet – köztük
a halálbüntetés eltörlésére vonatkozó hatodik kiegészítő
jegyzőkönyvet is – az 1993. évi XXXI. számú törvénnyel
elfogadta és kihirdetésre is került. Az 1995. évi II. számú
törvénnyel pedig az ENSZ Egyezségokmányának a halálbüntetés eltörlésére irányuló második fakultatív jegyzőkönyvének a kihirdetése történt meg. Vagyis hazánk ezen
nemzetközi kötelezettségek elfogadásával és teljesítésével
is a halálbüntetés megszüntetése, illetve annak meg-erősítése mellett foglalt állást.
Az is megjegyezhető, hogy a volt szocialista országok
többsége nem csupán a büntetőjogi szabályozásból törölte
el a halálbüntetést, hanem alkotmányba is foglalták ezen
büntetési nem alkalmazásának a tilalmát (pl. a horvátoknál,
románoknál, szlovákoknál, szlovéneknél).

III. A magyar büntetőjog
főbüntetési nemeiről
1. Szabadságvesztés-büntetés
1.1. A szabadságvesztés-büntetés a hatályos rendelkezések értelmében és a jövőben is várhatóan változatlanul a
legáltalánosabb büntetési nem, továbbra is ez az általános
értékmérő. A büntető kódexben meghatározott összes
büntetési tétel nagy része kizárólagosan szabadságvesztést
ír elő, de alternatív büntetésként is szerepel. A szabadságvesztés egyik legfontosabb jellemzőjével, a tartam
meghatározásával kezdődik hatályos büntetőjogunkban,
de a legtöbb európai országban a szabadságvesztésbüntetésre vonatkozó törvényi szabályozás. E szerint
a szabadságvesztés vagy életfogytig tartó vagy pedig
határozott tartamú.
1.1.1. A rendszerváltozást, s a halálbüntetés kiiktatását
követően a hazai Btk. egyik legtöbbször és legtöbbet módosított rendelkezése az életfogytig tartó szabadságvesztés
és az ebből történő feltételes szabadságra bocsátás. Ez a
tény is jelzi, hogy itt elsősorban politikai megfontolások
a meghatározóak.
Nemzetközi kitekintés alapján a következő csoportosítás
adható.
a) Az országok egy csoportjában az életfogytig tartó sza-

badságvesztés, mint a második legsúlyosabb büntetés a
halálbüntetés mellett létezik, tehát a társadalom védelme, ill. az általános visszatartás követelményét kettősen
biztosítják. Ilyen megoldás található pl. az Egyesült Államokban, Japánban.
b) Vannak államok, amelyek a halálbüntetést ismerik
ugyan, de az életfogytig tartó szabadságvesztést nem. Ezt a
megoldást követte korábban több kelet-európai ország, de
ma már az ilyen szabályozás ritka, pl. az 1996. évi új orosz
Btk. szűkebb körben ugyan, de változatlanul fenntartotta
a halálbüntetést, az életfogytig tartó szabadságvesztés viszont csak a halálbüntetés átváltoztatásaként rendelhető el.
(Jelenleg Oroszországban a halálbüntetés végrehajtására
moratórium érvényesül.)
c) A halálbüntetés eltörlése és az életfogytig tartó szabadságvesztés alkalmazása jellemző az európai országok
többségére. Az utóbbi években ezt a megoldást követi a
volt szocialista országok többsége, így a cseh, a lengyel
Btk., s hazánk is.
d) A halálbüntetés és az életfogytig tartó szabadságvesztés nélküli, csak határozott idejű szabadságvesztési
rendszer érvényesül pl. a portugál, a spanyol, a norvég
vagy a szlovén Btk.-ban. Az 1998 januárjában hatályba
lépett új horvát Btk. sem rendelkezik életfogytiglani
szabadságvesztésről mint embertelen büntetésről, és csak
határozott ideig tartó szabadságvesztést ismer.
Összegzésként megállapítható, hogy az európai országok többségének büntetőjogi szabályozása ismeri az
életfogytig tartó szabadságvesztést, de az is megjegyezhető, hogy fokozatosan szaporodik azon államok száma
is, ahol – természetesen a halálbüntetés és – életfogytig
tartó szabadságvesztés nélkül csak határozott tartamú
szabadságvesztés alkalmazható. Ezen tendencia követése
lenne kívánatos a jövőben Magyarországon is, azonban
jelenleg és a közeljövőben is ilyen megoldás választása és
támogatása nem tűnik reálisan megvalósíthatónak, s – úgy
gondolom – a hazai politikai erők sem fogadnák el.
1.1.2. Az életfogytig tartó szabadságvesztés hatályos
magyar büntetőjogban mindig vagylagos büntetés a tíz
évtől tizenöt évig, illetve az öt évtől tizenöt évig terjedő
szabadságvesztés mellett. A vagylagos büntetéskénti meghatározásából következően kivételes jellegű büntetésnek
tekinthető, bár ezt a büntető törvényünk nem mondja ki.
Ezt a legsúlyosabb büntetéssel fenyegetést jelenleg harminc
bűncselekmény (állam elleni: 4, béke elleni és háborús
bűntettek: 7, köztörvényes: 9, katonai: 10) szankciójaként
szabályozza a Btk., de közülük gyakorlati jelentősége csak
a szándékos emberölés minősített eseteinek van, vagyis
csupán e bűntett miatt alkalmazzák a magyar bíróságok az
életfogytig tartó szabadságvesztést.
1.1.3. A Btk. ismételt módosításai újból és újból megváltoztatták az életfogytig tartó szabadságvesztésre ítéltek
feltételes szabadságra bocsátására vonatkozó korábbi
szabályozást.
Általánosnak tekinthető az a meggyőződés, hogy az
életfogytig tartó szabadságvesztésre ítéltnek is reális lehetőséget kell adni jövője tervezésére, a társadalomba történő
visszatérésére, és az emberiesség szempontja is ezt igényli.
Az életfogytig tartó szabadságvesztést ismerő országok
legtöbbje szintén lehetőséget ad a feltételes elbocsátásra,
amit vagy a bíróság, vagy más szerv engedélyez. A szabadon
bocsátás másik formája néhány államban a kegyelemben
részesítés. A feltételes szabadságra bocsátás lehetőségét
Európában az államok zöme már 15 év kitöltése után megadja. Nálunk a Btk. eredeti előírása szerint legalább húsz
év letöltése után nyílt meg ez a lehetőség, ha alaposan fel-
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tehető volt, hogy a büntetés célja további szabadságelvonás
nélkül is elérhető.
Az életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélt feltételes szabadságra bocsátására – a Btk. 1998. évi LXXXVII. törvénnyel
történt módosítása nyomán – új szabályozás született.
Eszerint a bíróság az ítéletében vagy lehetőséget ad a
feltételes szabadságra bocsátásra, vagy ezt a lehetőséget
eleve kizárja. Amennyiben lehetőséget ad a feltételes szabadságra bocsátásra, úgy a feltételes szabadságra bocsátás
legkorábbi időpontjának megállapítására két időtartam
szolgál. Egyrészt az életfogytig tartó szabadságvesztéssel
fenyegetett „elévülhető” bűncselekmények tekintetében
a bíróság az ítéletében „legalább húsz évben”, másrészt
az el nem évülő bűntettek esetében „legalább harminc
évben” határozhatja meg a minimálisan letöltendő időtartamot. Mivel azonban a bírói gyakorlat az életfogytig
tartó szabadságvesztést csak a legsúlyosabb élet elleni
bűncselekményeknél alkalmazza – amelyeknek a büntethetősége nem évül el –, így e legsúlyosabb büntetésből
történő feltételes szabadságra bocsátás gyakorlatilag főszabályként „legalább harminc év” kiállása után lehetséges.
Ennek folytán a legalább húsz év utáni feltételes szabadságra bocsátás, bár lehetőségként továbbra is megmarad,
ennek gyakorlati jelentősége elhanyagolható, így pl. az
életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendő állam
elleni bűntetteknél fordulhat elő.
A „legalább húsz, illetve legalább harminc évben” meghatározás nem pontosan meghatározott megfogalmazású.
Jelentheti egyrészt, hogy „csak” 20, illetve 30 évet kell
kitölteni, másrészt jelentheti azt is, hogy legalább 20, illetve
legalább 30 év, azaz lehet, hogy ezt követően 35 vagy 40 év,
avagy +X év letöltése után nyílik lehetőség az elítélt szabadulására. Ebben a formában, illetve törvényi felső határ
hiányában tehát ez a szabályozás a törvényesség elvének,
közelebbről a meghatározottság követelményének nem felel
meg, s így komoly alkotmányossági aggályokat kelt.
1.1.4. A Btk. 1998. évi LXXXVII. törvénnyel történt
módosítása a bíróság számára lehetővé teszi a feltételes
szabadságra bocsátás kizárását is. Az ezzel kapcsolatos
rendelkezés semmilyen szabályt nem ad a bírói mérlegelés
behatárolására. Ez a tényleges életfogytiglani megoldás
mind alkotmányossági, mind jogösszehasonlítási, mind
kiszabási, mind praktikus-végrehajtási okokból aggályosnak és kifogásolhatónak minősíthető. A Btk. új 47/A. §-a
ugyanis nem egyeztethető össze
a) a nulla poena sine lege certa elvvel;
b) az emberi méltóság elvével, illetve ebből következően;
c) az embertelen, a kegyetlen büntetés tilalmával;
d) az ezirányú fejlett európai büntetőjogi szabályozásokkal, illetve alkotmánybírósági döntésekkel;
e) a büntetéskiszabási aggályokkal;
f) a szabadságvesztés hatályos végrehajtási céljával, a
reszocializáció elősegítése gondolatával;
g) a praktikus, végrehajtási szempontokkal.
1.1.5. A Btk. 1998. évi módosítása jelentősen szigorította
az életfogytig tartó szabadságvesztés esetén a feltételes
szabadság tartamára vonatkozó rendelkezéseket. A Btk.
– módosított – 48. § (1) bekezdése értelmében a korábbi tíz
év helyett az életfogytig tartó szabadságvesztés esetén a
feltételes szabadság tartama tizenöt év. A korábbi szabályozás fenntartása lenne indokolt, a külföldi megoldások
is maximum 5 [pl. német Btk. 57/a. § (3) bek.], illetve 10
évet [pl. osztrák Btk. 48. § (1) bek.] írnak elő.
Az életfogytig tartó szabadságvesztésnek a – gyakorlatban tipikus a „csak” legalább harminc év – letöltése és utána a feltételes szabadság tartamának tíz évről tizenöt évre
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történő felemelése – tényleges kihatásait tekintve – szinte
a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés-büntetéssel
ér fel. Például a bűntettes szempontjából a legkorábbi
lehetséges esetet feltételezve, ha egy húsz éves bűntettest
ítélnek életfogytig tartó szabadságvesztésre és amennyiben
harminc év kitöltésével kerülhet feltételes szabadságra,
akkor a szabadságvesztés-büntetés végrehajtásának teljes
terhe alól hatvanöt évesen szabadulhat, ha addig még
egyáltalán él.
1.1.6. Az életfogytig tartó szabadságvesztésből történő
feltételes szabadságra bocsátásról a bv. bíró határoz. Ha a
bv. bíró az életfogytig tartó szabadságvesztésre ítéltet nem
bocsátotta feltételes szabadságra, a feltételes szabadságra
bocsátás lehetőségét legkésőbb két év múlva, azt követően
évente megvizsgálja (Bv. tvr. 8. §).
De lege ferenda a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés, mint nem alkotmánykonform és embertelen
büntetési forma kiiktatása, azaz a feltételes szabadságra
bocsátás ítéleti kizárásának eltörlése kívánatos. Indokoltnak látszik továbbá az európai trendnek megfelelően
a jelenlegi ténylegesen letöltendő – kirívóan magas, és a
meghatározottsági követelménynek nem megfelelően szabályozott – minimális büntetési idő, valamint a feltételes
szabadság tartamának a jövőbeni csökkentése.
1.2. A határozott ideig tartó szabadságvesztés hatályos
szabályozása szerinti felső határa változatlan, a legrövidebb tartamot illetően viszont a Btk. új módosítása a
korábbi egy napi minimum-tartamot két hónapra emelte
fel. A változtatás indokát az indokolás azzal magyarázta,
hogy az alsó határnak a korábbi három hónapról az egy
napra történő leszállítása nem váltotta be a hozzá fűzött
reményeket és a bíróságok nem alkalmazták az egészen
rövid tartamú szabadságvesztést. Ezzel egyet lehet érteni,
az viszont már kevésbé volt érthető, hogy egy napról miért
épp két hónapra emelkedett az alsó határ, miért nem pl. egy
hónapra, ami az európai országokban nem ritka megoldás,
avagy miért nem a korábban létezett három hónapra. A feltett kérdésre a választ feltehetően a szabálysértési törvény
módosítása jelentette az elzárás jogintézményének újbóli
bevezetésével, amely hatvan napig terjedhet.
Mindenesetre a rövid tartamú szabadságvesztés jelenlegi megítélése is vitatott lehet.
A rövid tartamú – végrehajtandó – szabadságvesztés
hátrányos vonásai régóta ismertek.
A rövid tartamú szabadságvesztés egyértelmű és
egyoldalú elutasítását az utóbbi időszakban mégis differenciáltabb megítélés követte. A veszélyek, a káros
hatások mellett a büntetési forma pozitív vonásait is
kiemelik, a káros hatások a végrehajtás reformja révén
is enyhíthetők.
Tehát a rövid tartamú szabadságvesztésnek a büntetések
köréből való száműzése, illetve az ilyen követelés hangoztatása indokolatlan; viszont kívánatos az alkalmazásának
a további visszaszorítása és mindenekelőtt a szabadságelvonással nem járó szankciókkal történő helyettesítése.
A rövid tartamú szabadságvesztés kiszabása kiváltképp
akkor látszik indokoltnak, ha az addig hosszabb tartamban
alkalmazott szabadságvesztés-büntetés helyébe lép.
Jónéhány nyugat-európai ország büntetéskiszabási
gyakorlatában reneszánszát éli a rövid tartamú szabadságvesztés (mint pl. Ausztriában, Svájcban, Hollandiában).
Egyet lehet érteni azzal a véleménnyel, miszerint ahhoz,
hogy a jelen tudománya és vitája megalapozza a büntetési
időtartam általános csökkentését és a humanizációs törekvéseknek megfeleljen, intenzívebb empirikus vizsgálódást
igényel a rövid tartamú szabadságvesztés (Günther Kaiser).
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A szabadságvesztés-büntetés tartamának és végrehajtási fokozatainak hazai alakulása
szabadságvesztés

1878:V. tc

1950:II.
törvény

1966. évi
20. tvr.

1971. évi
28. tvr.

1978:IV.
törvény

1993:
XVII. tv.

1998:
LXXXVII.
tv.

–

–

15 (20) év
15 (20) év
és életfogyt. és nincs
életfogyt.

–

életfogyt.
15 (20) év
15 (20) év
15 (20) év
újbóli beve- és életfogyt. és életfogyt. és életfogyt.
zetése
(tényleges
életfogytiglani is)

börtön

szig. bört.
börtön

fegyház
szig. bört.
börtön
fogház

generális
minimum

1 nap (fogház)

30 nap

generális
maximum

15 év
fegyház
életfogyt.

végrehajtási fegyház
fokozat
börtön
fogház
államfogh.
elzárás

1961:V.
törvény
30 nap

börtön

elzárás
bv.-i mh.

3 hónap

1 nap

2 hónap

fegyház

fegyház

fegyház

börtön
fogház

börtön
fogház

börtön
fogház

szig.bv.-i
munkah.
bv.-i mh.

1.3. A magyar bíróságok által elrendelt szabadságvesztés-büntetések tartamáról az alábbi táblázat tájékoztat.
A kiszabott szabadságvesztés-büntetések tartama (felnőttkorúak)
Év

Absz.
%

Összesen

6 hónapig

6–12 hónapig

1–2 év

2–5 év

1980

A
%

25.066
100

12.251
48.9

8.727
34.8

2.444
9.8

1.387
5.5

244
1.0

1983

A
%

27.295
100

11.438
41.9

10.699
39.2

2.956
10.9

1.809
6.6

387
1.4

1986

A
%

28.108
100

10.281
36.57

11.626
41.36

3.583
12.74

2.078
7.78

540
1.78

1987

A
%

26.780
100

8.716
32.54

11.742
43.84

37.599
14.03

2.085
7.78

478
1.78

1988

A
%

22.820
100

7.043
30.86

10.262
44.96

3.284
14.39

1.796
7.87

435
1.90

1989

A
%

19.893
100

6.173
31.03

8.621
43.33

3.115
15.65

1.614
8.11

370
1.85

1990

A
%

16.121
100

4.653
28.9

6.824
42.3

2.778
17.2

1.503
9.3

363
2.3

1991

A
%

20.589
100

6.666
32.4

8.202
39.8

3.622
17.6

1.753
8.5

346
1.7

1992

A
%

22.964
100

7.726
33.6

9.106
39.65

3.758
16.4

1.942
8.45

432
1.9

1993

A
%

21.042
100

8.213
39.0

7.625
36.2

3.237
15.4

1.616
7.7

351
1.7

1994

A
%

21.404
100

8.792
41.1

7.563
35.3

3.031
14.2

1.587
7.4

431
2.0

1995

A
%

22.969
100

10.169
44.3

7.848
34.2

2.908
12.7

1.646
7.2

398
1.7

1996

A
%

23.239
100

10.463
45.0

7.837
33.7

3.002
12.9

1.507
6.5

430
1.9

5 év fölött
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1997

A
%

25.526
100

11.634
45.6

8.407
32.9

3.384
13.3

1.605
6.3

496
1.9

1998

A
%

28.738
100

13.333
46.4

9.569
33.3

3.569
12.4

1.774
6.2

493
1.7

1999

A
%

29.474
100

12.491
42.4

10.679
36.2

4040
13.7

1758
6.0

506
1.71

aránya 1991-ig emelkedő tendenciát mutatott, az utóbbi
években viszont csökkenést jeleznek az adatok.
Az 5 év fölötti tartamú szabadságvesztés részesedése
az utóbbi másfél évtizedben az 1% (1980-ban) és a 2,3%
(1990-ben) között ingadozott. 1993-ban ez az arány 1,7%,
1996-ban 1,9%, 1999-ben pedig 1,7% volt.
Az 1980 és 1999 közötti 20 éves időszakban az életfogytig tartó szabadságvesztést a bíróságok összesen 219
esetben alkalmazták, így az évenkénti átlagos elrendelési
gyakoriság hazánkban az elmúlt két évtized során 11;
az utóbbi öt évben pedig 13,4 (1995: 9, 1996: 21, 1997:
16, 1998: 9, 1999: 12 = 67/5 = 13,4). Meglepő évenkénti
eltérések azonban kimutathatóak, míg pl. 1993-ban 3,
1996-ban viszont 21 esetben került sor az életfogytig tartó
szabadságvesztés kiszabására.
Tényként kell megállapítani továbbá azt is, hogy a hazai
szabadságvesztés-büntetések kiszabásának következményeként már most is a végrehajtási intézeteink megengedhetetlen
módon túlzsúfoltak (az ún. átlagtelítettség 156% volt a 2000.
évi Büntetés-végrehajtási Évkönyv adatai alapján).
A fogvatartottak összlétszámát az alábbi táblázat tekinti át:

(Forrás: Statisztikai Évkönyvek, KSH)
Megjegyzés: 1995–96-ban összesen 30 esetben (9+21); 1997–98ban összesen 25 esetben (16+9); 1999-ben pedig 12 esetben szabtak ki
életfogytiglant.

Az adatok alapján az állapítható meg, hogy az 1980-as évtizedben a 6 hónapig terjedő (végrehajtandó és felfüggesztett)
szabadságvesztés-büntetések együttes aránya 1988-ig fokozatosan és folyamatosan csökkent: az 1980. évi 48,9%-ról
1988-ban 30,86%-ra. 1990-et követően – úgy tűnik – ez
a csökkenést jelző folyamat megállt, sőt szembeötlően
újbóli emelkedés figyelhető meg 1999-ig, majd az 1998.
évi 46,8%-ról 1999-ben 42,4%-ra csökkent ez az arány.
A 6 és 12 hónap közötti tartam kiszabása tekintetében
változó a kép, de 1988-at követően fokozatosan csökken az
ilyen tartamú szabadságvesztés alkalmazási gyakorisága.
Az előbb említetteknek megfelelően a kiszabott szabadságvesztésen belül az egy évig terjedő tartam az utóbbi másfél
évtized során mindig meghaladta a 70%-ot; 1980-ban ez az
arány még 83,7% volt, 1990-ban 71,2%, 1996-ban 78,7%,
1999-ben hasonlóképp 78,6%.
Az 1 és 5 év közötti tartamú szabadságvesztés kiszabási

Fogvatartottak összlétszáma
Év
(dec. 31-i
állapot
szerint)

Előzetesen
letartóztatott

%

Kényszergyógykezelt

%

Elzárásra
beutalt

%

Összesen

%

1990

8897

72,2

146

1,2

30

0,2

12319

100

28,8

10326

69,7

152

1,0

68

0,5

14810

100

4272

26,8

11424

71,8

143

0,9

74

0,5

15913

100

1993

3557

26,9

9390

71,2

130

1,0

119

0,9

13196

100

1994

3433

26,1

9390

71,4

121

0,9

196

1,5

13143

100

1995

3183

25,6

8928

71,7

128

1,0

215

1,7

12455

100

1996

3455

27,2

8986

70,4

147

1,1

174

1,3

12763

100

1997

3660

27,3

9408

70,2

165

1,2

172

1,3

13405

100

1998

3909

27,2

10171

70,8

173

1,2

113

0,8

14366

100

1999

4114

27,2

10800

71,5

181

1,2

15

0,1

15110

100

2000

4105

26,4

11201

72,1

173

1,1

60

0,4

15539

100

%

Elítélt

3246

26,3

1991

4264

1992

2. A közérdekű munka
A közérdekű munka a bíróság által, az ítéletében meghatározott és a köz javára végzendő munkának ingyenes
teljesítését jelenti, hetenként legalább egy napon. A közérdekű munkavégzést – mint főbüntetést – a legújabb Btk.módosítás is fenntartja, és bár az eddigi hazai gyakorlati

alkalmazása nagyon szerény, bevezetésének és fenntartásának büntetőpolitikai koncepciója azonban helyeselhető.
Így nem véletlen, hogy a közérdekű munkavégzés a rövid
tartamú szabadságvesztés egyik leggyakrabban alkalmazott alternatívája sok nyugat-európai országban. Nemzetközi kitekintés alapján a közérdekű munka alkalmazásának
a következő típusai különböztethetők meg:
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– önálló szankció (büntetés) bűnösséget kimondó ítélet
alapján;
– a felfüggesztett szabadságvesztés, illetve az ún. próbaidős szankciók mellett „kísérő”/mellék-jogkövetkezmény;
– a rövid tartamú szabadságvesztés végrehajtási formája;
– a pénzbüntetés meg nem fizetésének eseteiben helyettesítő szankció.
Külföldön túlnyomórészt a közérdekű munkát önálló
szankcióként alkalmazzák, a magyar büntetőjogi helyzethez
hasonlóan. A külhoni és a magyar szabályozás között azonban lényeges különbség az, hogy a nyugati rendelkezések
a bűnelkövető hozzájárulásához, beleegyezéséhez kötik
a közérdekű munkavégzés alkalmazását. Az ítélethozatal
előtt az elkövető hozzájárulásának a magyar szabályozásba történő beépítése feltétlenül szükségesnek mutatkozik,
a nemzetközi dokumentumokban foglalt követelmények
(kényszer- és a kötelező munka tilalma, lásd pl. az Európai
Emberi Jogi Egyezmény 4. cikk) és a hatékonyság szempontjából is.
A közérdekű munka gyakoribb hazai alkalmazásának
lényegi feltétele egyrészt e büntetésnek megfelelő elkövetői
körrel szembeni elrendelése, másrészt a végrehajtás körülményeinek és a munkavégzés ellenőrzésének körültekintő
biztosítása.
A megfelelő elkövetői körrel szembeni alkalmazás
követelményénél abból kell kiindulni, hogy e büntetésnek
nem a munkára nevelés az elsődleges célja, sokkal inkább
arra kellene irányulnia, hogy az elkövető a köz ellen elkövetett bűnét jóvátegye a köz javára végzett munkával.
Vagyis nem szabadna a közérdekű munkát az alkoholista,
a munkakerülő, a meghatározott munkát egészségi vagy
más okból elvégezni képtelen személyek, a lumpen elemek
büntetésévé degradálni. Másik oldalról viszont erőteljes
lehet a közérdekű munka nemkívánatos diffamáló, szinte
megszégyenítő hatása.
A közérdekű munka végrehajtására vonatkozó részletes
joganyagot a Bv. tvr. V. fejezete tartalmazza. Ennek értelmében e főbüntetés végrehajtását a bv. bíró a hivatásos pártfogó
útján ellenőrzi. A kijelölt munkahellyel a közérdekű munkavégzés tartamára nem létesül munkaviszony. Ugyancsak
a Bv. tvr.-ben található az a rendelkezés, amely szerint a
megyékben és a fővárosban működő munkaügyi központok
rendszeresen tájékoztatják a megyei, fővárosi bíróságot azokról a munkahelyekről, amelyek közérdekű munka végzésére
elítéltek kijelölését igénylik. A gyakorlatban azonban a munkaügyi központok és a bíróságok közötti együttműködés nem
megfelelő, illetve nem is igen áll rendelkezésre elfogadható
minőségű és mennyiségű munkahely. Emellett a pártfogó
felügyelő végrehajtási jogköre, a munkavégzés ellenőrzése
háttérfeltételeinek a biztosítása sem kielégítő.
A Btk. 49. § (4) bekezdése a közérdekű munka tartamának generális minimumát (egy nap) és a maximumát
(ötven nap) határozza meg. A korábbi szabályozás maximumként a túlzottan magas száz napi tartamot jelölte meg
és a Btk. 1997. évi módosítása csökkentette e főbüntetés
leghosszabb tartamát a felére. A külföldi szabályozásoktól
eltérően a közérdekű munkára vonatkozó legújabb hazai
törvényi rendelkezés e főbüntetés tartamát változatlanul
napokban és nem órákban szabja meg.
A korábbi Btk. rendelkezés nem rögzítette azt, hogy
az egy napi közérdekű munkának hány óra munkavégzés
felel meg, erről a Bv. tvr. 61. § (2) bekezdésében található
olyan előírás, amely szerint a közérdekű munka végrehajtása során a napi munkaidő legalább négy óra, legfeljebb
nyolc óra. Ezt az igazságtalannak tekinthető szabályt, hisz
az azonos tartamú büntetés egyes esetekben kétszer annyi
munkavégzéssel teljesíthető – a Btk. 1997. évi módosítá-
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sával összefüggésben – meglepő módon – nem helyezték
hatályon kívül, így jelenleg az az igen furcsa és ellentmondásos helyzet állapítható meg, hogy az egy napi munkaidő
óraszámára vonatkozóan egyidejűleg két, ugyanakkor
egymástól eltérő rendelkezés van hatályban. A gyakorlatban – a lex posteriori derogat lex priori, a büntetőjogban
nem egyértelmű elvére is figyelemmel – feltehetőleg a 6
órás szabály kerül a jövőben alkalmazásra.
Az előző szabályozástól eltérően az 1997. évi Btk.-módosítás az egy napi közérdekű munkát hat óra időtartamban
rögzíti. A fentiekből következően a közérdekű munka
tartamának alsó határa egy nap, azaz hat óra, felső határa
pedig ötven nap, azaz háromszáz óra.
A bírói gyakorlat szerint a közérdekű munka kiszabásának, többek között a közlekedési bűncselekmények
elkövetőivel szemben is helye van, különösen azokban az
esetekben, amelyeknél ez a büntetési nem alternatív büntetésként szerepel. A közérdekű munka alkalmazásának nem
a rendszeres munkára szoktatás a fő célja, ezért ennek a
büntetésnek a kiszabása indokolt lehet a munkaviszonyban
álló elkövetők esetében is. Az átváltoztatás arányossága
azonban problematikusnak tekinthető, hiszen ha valaki a
törvényben rögzített napi hat órás munkakötelezettségének
nem tesz eleget, akkor ennek helyébe 24 óra tartamú szabadságvesztés lép.
Komoly problémát jelent az is, hogy kirívó módon nehézkes
és kevéssé hatékony a közérdekű munka végrehajtása.

3. A pénzbüntetés
A pénzbüntetés szabályozása a Btk. új módosításával
változott mind a napi tétel száma, mind az egy napi tétel
összege tekintetében. Míg az utóbbi módosítás támogatható, addig a napi tétel számának 360-ról 540-re emelése
indokolatlanul eltúlzott. Egyrészt a külföldi országok Btk.
szabályozásai is általában maximumként 360 napi tételt
írnak elő, másrészt a jelenlegi hazai gyakorlatban zömében
120 és 250 napi tétel között szabják ki a büntetést. A 250
fölötti napi tételszám alkalmazása viszont viszonylag ritka.
Ilyen helyzetben indokolatlannak és fölöslegesnek találom
a napi tételszám fölemelését, hisz a jelenlegi törvényi kereteket sem használja ki a jogalkalmazó.
Szintén új mozzanat, hogy tekintettel kellene lenni a
cselekménnyel elért vagy elérni kívánt anyagi előnyre
is. A problémát feltehetően majd a jogalkalmazónak
kell megoldania, és ki kell kerülnie a kétszeres értékelés tilalmát, ahol ugyanis a célzott anyagi előny eleve
tényállási elem.
A pénzbüntetés alkalmazási gyakoriságával kapcsolatban
azt is komolyan kell venni, hogy a kiszabott pénzbüntetések nem elhanyagolható arányát az elítéltek nem fizették,
illetve nem fizetik meg, és az átváltoztatás következtében
szabadságvesztést töltő elítéltek száma növekszik.
Ugyancsak megjegyzendő, hogy a kiszabott pénzbüntetések – állítólag – a bírósági költségvetésbe folynak be, s ott is
használódnak fel. Vagyis a bírósági szankcióalkalmazást nem
csupán a büntetőjog szabályai, elvei, de pénzügyi szempontok
is – nem megengedhető módon – befolyásolhatják.
Nemzetközi tekintetben a pénzbüntetés gyakorlati alkalmazása eléggé eltérő. A németeknél az összes kiszabott
büntetőjogi szankció 80%-át is meghaladja, míg Svájcban a
kiszabott büntetések kb. 30%-át teszi ki a pénzbüntetés. A
fejlett országok köréből az Egyesült Államokban leginkább
alárendelt a pénzbüntetés szerepe. Az USA-ban általában más
büntetés(ek) mellett alkalmazzák. A rövid tartamú szabadságvesztések alternatívájaként sem jellemző a pénzbüntetés alkalmazása, mint ahogy ez Nyugat-Európában elterjedt. Sőt,
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egyes tagállamok a törvénykönyveikből ki is iktatták a
pénzbüntetést, mint önálló büntetést. A bagatell bűncselekmények esetén sincs olyan megszorítás a bíróságok
számára, hogy ilyenkor ne szabadságvesztést szabjanak ki.
Tehát e tekintetben is megállapítható, hogy az USA példája
a hazai büntetőjogunk számára nem követésre méltó.

4. A büntetés végrehajtásának
felfüggesztése
Általánosan elfogadott álláspont szerint a büntetés
végrehajtásának felfüggesztése nem önálló büntetési nem,
hanem olyan sajátos reakció, amelyet a büntetéskiszabás
során alkalmaznak és amely a büntetés végrehajtásának a
módját változtatja meg.
Ezen intézmény jogi természetének vizsgálatakor – nézetünk szerint – különbséget kell tenni a dogmatikai és a
kriminálpolitikai megítélés és értékelés között. Dogmatikai
megközelítés alapján a büntetés végrehajtásának felfüggesztése – az előbb kifejtett általánosan elismert hazai
felfogásnak megfelelően – a büntetés végrehajtásának a
modifikációja és nem önálló szankcióforma.
A büntetés végrehajtásának felfüggesztése kriminálpolitikai aspektusból nézve önálló szankcióforma, amely
ambuláns reszocializálásként írható körül. A büntetés végrehajtásának felfüggesztése ugyanis önálló funkciót tölt be
– mindenekelőtt a szabadságvesztés-büntetés tekintetében
– a szabadságelvonás nélküli jogkövetkezmények és a zárt
jellegű, végrehajtandó szabadságvesztés között. Így nem
véletlen, hogy ez a szankcióforma önálló jogkövetkezményként kerül szabályozásra több ország büntetőjogában. A
büntetés végrehajtása felfüggesztéséhez különböző jellegű
meghagyások, utasítások előírása kapcsolható, továbbá
nagyon lényeges az a körülmény, hogy ezzel a jogkövetkezmény-típussal elkerülhetők azok a károk, hátrányos vonások, amelyek a szabadságvesztés végrehajtásával általában
egybekapcsolódnak. Mindezek ismeretében a korszerű
büntetőpolitikai törekvéseknek az felel meg, hogy a bíróság
csak akkor alkalmazzon végrehajtandó szabadságvesztést,
ha a büntetés célja csak ezáltal érhető el.
A büntetés végrehajtásának próbaidőre történő felfüggesztése, avagy a feltételes büntetés-végrehajtás a jelenkor
kriminálpolitikailag jelentős szankcionálási eszköze. Hazánkban és külföldön is vonatkozhat a szabadságvesztés-büntetés
és a pénzbüntetés végrehajtására is. Több országban ezt a
jogintézményt nem csupán büntetési formának, hanem sajátos
szankciónak, avagy a szankciórendszeren belül „harmadik
nyomú” szankciónak is tekintik.
A büntetés végrehajtása felfüggesztésének sikere,
hatékonysága általában a visszaesők és a visszahívottak
arányában mérhető. A siker- és sikertelenségi arány elkövetői körönként változó lehet, azonban a sikertelenségi
ráta a legtöbb nyugat-európai országban alig emelkedett. A
bírósági gyakorlatban az alkalmazási kritériumok nagyvonalúbbak lettek, s a visszahívási okok szűkebb körűek.
Meghatározott elkövetői körre a végrehajtás felfüggesztése
és a pártfogó felügyelet együttes alkalmazása hatékony szankció, tekintet nélkül a viszonylag csekély visszahívásra és a
megspórolt kiadásokra. A különböző vizsgálatok azt mutatják,
hogy elsősorban az idősebbeknél, az első bűntényeseknél,
illetve a nők körében a leginkább hatékony a végrehajtás felfüggesztése. A fiatalkorúaknál és a fiatal felnőtteknél azonban már
nagyobb a visszahívási arány. Több ország példája azt mutatja,
hogy a sikerhez a pártfogók nagyobb létszáma szükséges és
a jobb kiképzés, tekintettel a problematikusabb természetű
„próbaidősök” növekvő számára.

5. A főbüntetéseken kívüli egyéb
kiemelt szankciók
5.1. A mellékbüntetések eddigi Btk.-szabályozása
viszonylag stabilnak volt mondható, a vagyonelkobzás
kivételével. A mellékbüntetések körében a Btk. legújabb
módosításai érintették a vagyonelkobzás, a kiutasítás és a
pénzmellékbüntetés jogintézményeit.
A vagyonelkobzás lényegében új szabályozást kapott
és a változás iránya, hogy a bűncselekmény elkövetéséből
eredő, vagy ennek helyébe lépő, illetve az átruházott illegális vagyonra kötelező jelleggel kell akár a végrehajtandó,
akár a felfüggesztett szabadságvesztés kiszabása mellett
ezt a mellékbüntetést elrendelni. Az ezirányú rendelkezések feltehetően azt célozzák, hogy a bűnelkövetés, az
ebből származó vagyonszerzés nem éri meg, az érintett
személynek nem kifizetődő. Ez a feltételezés lényegében
a kriminálökonómiai teórián nyugszik, azaz a bűnösen
cselekvő embert is költség–haszon mérlegelés vezeti. Az új
törvényi szabályozás a nyugat-európai törvényhozási tendenciába beleillik, pl. a németeknél a vagyoni büntetés, az
osztrákoknál a gazdagodás lefölözése tekinthető hasonló
jogintézménynek. Azonban azt is meg kell jegyezni, hogy a
németeknél a vagyoni büntetés „messze az elvárások alatt”
kerül alkalmazásra, az osztrákoknál pedig a gazdagodás
lefölözése „az általános megítélés alapján nem vált be”.
A vagyonelkobzás új szabályozása előrelépésnek tekinthető a korábbihoz képest annyiban, hogy a bűncselekmény
elkövetéséből eredő vagyon és a mellékbüntetés alkalmazása között szoros összefüggést feltételez, vagyis elvileg az
új szabályok szerint nem lehet a legálisan szerzett vagyonra
ezt a jogkövetkezményt kiszabni. Változatlanul megmarad
viszont ezen büntetés relatíve határozatlan jellege, azaz
nincs alsó és felső határ megjelölés, még a pénzösszegben
kifejezett változatnál sem, vagyis önmagában az illegális
vagyon nagysága a „behatároló” tényező. További problémát vethet fel a bizonyítás kérdésköre.
Törvénytervezet szintjén a legújabb jogalkotói törekvés
szerint a vagyonelkobzás nem a mellékbüntetések, hanem
az intézkedések között kapna szabályozást.
5.2. Az intézkedések közül a változtatás a próbára bocsátás alkalmazási feltételeit a szándékos bűncselekményt
elkövetőknél szigorította, továbbá új rendelkezések vonatkoznak az elkobzásra. Sajnálatos módon az újragondolásra, illetve továbbfejlesztésre szoruló pártfogó felügyelet
jogintézménye eddig még nem került a törvényhozás
figyelmének homlokterébe.
Ismeretesen az 1974. évi 9. sz. tvr. vezette be büntetőjogunkba a szigorított őrizetet a különösen veszélyes visszaesőkkel
szemben. Az 1978. évi Btk. módosította a korábbi szabályozást
és a szigorított őrizetet az intézkedések rendszerébe építette be.
Végül az 1989. évi LIV. törvény a szigorított őrizetet hatályon
kívül helyezte a kedvezőtlen gyakorlati és végrehajtási tapasztalatok és az elméleti aggályok hatására.

IV. A hazai bírósági szankciókiszabási
gyakorlat jellemzői
A hazai szankciókiszabási gyakorlatban hosszú időn keresztül, egészen a rendszerváltozás időszakáig a szabadságvesztésbüntetés volt a meghatározó és a leggyakrabban kiszabott
szankciófajta. A szabadságvesztés-büntetésen belül pedig a
végrehajtandó változat aránya egészen 1993-ig meghaladta
a felfüggesztett szabadságvesztés részesedését.
Szintén 1993-tól kezdődően azonban az összes elítélésen
belül a szabadságvesztés-büntetés együttes aránya általában
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30–33% körül mozog, ez 1997-ben 31,7%, 1999-ben pedig
33,3% volt. Az is megjegyezhető, hogy az utóbbi években
a szabadságvesztés-büntetés részesedése növekvő tendenciát mutat. A szabadságvesztésen belül a felfüggesztett
változat folyamatosan emelkedő (az 1990. évi 14,1%-ról
1997-re 19,2%-ra nőtt, 1999-ben pedig meghaladta a
20%-ot). A végrehajtandó büntetési forma aránya viszont
az 1990. évi 23,8-ról 1998-ban 12,5%-ra csökkent úgy,
hogy az elmúlt években ez az arány nemigen változott
(1990: 12,05; 1996: 12,6; 1997: 12,7; 1999: 13%). A
Büntetés-végrehajtási Évkönyv által közzétett és 1997.
végére vonatkozó adatok már jobban elgondolkodtatóak:
a végrehajtási intézményeinkben fogva tartott elítéltek
40,3%-a első bűntényes, 30,7%-a visszaeső és 29%-a
többszörös visszaeső.
Az 1980-as évek végétől kezdődően a leggyakrabban
alkalmazott büntetőjogi jogkövetkezmény a pénzbüntetés,
amelynek aránya az elmúlt öt évben 46,5% (1999) és 49,9%

(1995) között, vagyis az 50%-hoz közeli értéken ingadozik. Azonban az is megjegyezhető, hogy a pénzbüntetés
kiszabási gyakorisága fokozatosan csökkenő: 1995-ben
csaknem 50% volt a kiszabási arány, míg 1999-ben csupán 46,5%.
A közérdekű munka kiszabási aránya lassan ugyan, de
emelkedik, ez 1994-ben 0,6%-ot, 1997-ben 2,1%-ot, míg
1999-ben 2,8%-ot tett ki, azonban ez is elhanyagolható,
nem számottevő.
Az egyéb, önállóan alkalmazott mellékbüntetéseknek és
intézkedéseknek az aránya az elmúlt öt évben a 20%-hoz közeli értéken mozog: 18,8% (1997) és 19,6% (1996) között. E
tekintetben is megfigyelhető, hogy e kategória részesedése
az elmúlt években fokozatosan csökkenő, 1999-ben 17,3%ra esett vissza. Ezen ún. egyéb jogkövetkezmények döntő
része a próbára bocsátás.
A bírósági szankciókiszabási adatokat az alábbi táblázat
tartalmazza:

Bírósági szankciókiszabási gyakorlat (felnőttkorúak)

Év

1975

1980

1985

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

Absz.
%

Elítélt
összesen

A

59.233

%

100

A

55.300

%

100

A

54.851

%

100

A

42.538

%

100

A

59.447

%

100

A

70.583

%

100

A

67.873

%

100

A

70.787

%

100

A

77.029

%

100

A

75.525

%

100

Halálbüntetés

3

5

2

–

–

–

–

–

–

–

Összes
szabadságvesztés

Felfügg.
szabadságvesztés

Végrehajtandó
szabadságvesztés

Javító
nevelő
(közérdekû)
munka

Pénzbüntetés

25.358

10.766

14.592

3.653

30.219

42,8

18,2

24,6

6,2

51,0

25.066

11.548

13.518

2.591

26.265

1,373

45,3

20,9

24,4

4,7

47,5

2,5

26.477

11.780

14.697

2.684

21.079

4.609

48,3

21,5

26,8

4,9

38,4

8,4

16.121

6.005

10.116

676

18.641

7.094

37,9

14,1

23,8

1,6

43,8

16,7

20.589

8.855

11.734

253

27.989

10.615

34,6

14,9

19,7

0,4

47,1

17,9

22.964

10.820

12.144

61

33.760

13.797

32,5

15,3

17,2

0,08

47,8

19,5

21.042

10.919

10.123

146

33.578

13.107

31,0

16,1

14,9

0,2

49,5

19,3

21.404

12.052

9.352

418

35.172

13.792

30,2

17,0

13,2

0,6

49,7

19,5

22.969

13.682

9.287

869

39.442

14.749

29,8

17,76

12,5

1,1

49,9

19,14

23.239

13,741

9,498

1.272

36.168

14.846

30,8

18,2

12,6

1,7

47,9

19,6

Egyéb

–
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Év

1997

1998*

1999

Absz.
%

Elítélt
összesen

A

80.624

%

100

A

89.249

%

100

A

88.436

%

100

Halálbüntetés

–

–

–

Összes
szabadságvesztés

Felfügg.
szabadságvesztés

Végrehajtandó
szabadságvesztés

Javító
nevelő
(közérdekû)
munka

Pénzbüntetés

Egyéb

25.526

15.272

10.254

1.700

38.204

15.194

31,7

18,9

12,7

2,1

47,4

18,8

28.738

17.565

11.173

1.850

42.093

16.568

32,2

19,7

12,5

2,1

47,2

18,5

29.474

17.936

11.538

2.490

41.129

15.343

33,3

20,3

13,0

2,8

46,5

17,3

[Forrás: A Statisztikai Évkönyvek (KSH) és az Igazságügyi Minisztérium adatai alapján]

V. A büntetőjogi szankciórendszer
továbbfejlesztésének
egyes lehetséges új változatairól
A jelenlegi egyoldalúan represszív büntetőpolitikai
iránynak megfelelően nagyon nehéz olyan, nem a szigorítás irányába mutató új, továbbfejlesztést szolgáló megoldásokat bemutatni és javasolni, amelynek reális esélye
lenne a közeljövőbeni bevezetésre. Ehelyütt egy-két olyan
külföldön alkalmazott, viszonylag új jogintézményről teszek említést, amelyeknek nem a hazai kopírozását, hanem
csupán a megvizsgálását és átgondolását javasolom.
1. Több országban alkalmazzák már a börtönök zsúfoltságának oldására az elektronikusan ellenőrzött házi
őrizetet (EEHÖ). Ezen új jogintézmény kiindulópontja
az USA, ahol már 1983-ban Floridában bevezették, főként a közlekedési deliktumok elkövetőivel szemben. Az
1990-es években az USA-ban már kb. 12 000 ember áll
ilyen kontroll alatt úgy, hogy az ellenőrzés költségének
nagy részét az érintetteknek kellett állnia (30–50 dollár
havonta). Angliában az EEHÖ-t – szintén a zsúfoltság
oldására – az előzetesen letartóztatottak számára 1989ben vezették be, ahol inkább negatív eredmény született,
mégis az 1991. évi Criminal Justice Act rendelkezik erről
a jogintézményről. A svédeknél és a hollandoknál az
1990-es évek közepén ún. kísérleti modellprojektek keretében alkalmazzák. Európában tehát azon országokban,
ahol gyakran és viszonylag nagy arányban rendelnek el
rövid tartamú szabadságvesztéseket. A svédeknél 1999
januárjától kezdődően az EEHÖ bevezetése véglegessé
vált és az ottani büntetés-végrehajtási törvényben kapott
szabályozást. A EEHÖ Svédországban tehát nem önálló
szankció, hanem a rövid (14 naptól 3 hónapig terjedő)
tartamú szabadságvesztés speciális végrehajtási formája.
Az EEHÖ megítélését illetően a támogató és az ellenző érvek egész sorával találkozhatunk, de többségben a
kritikai argumentáció fordul elő. Ezek között megemlítik,
hogy az EEHÖ valójában nem redukálja a börtönnépességet és nem takarít meg költségeket, továbbá lényegében
ellentmond az európai kontinentális országok alkotmányos
emberképének és az ember a technikai felügyeleti apparátus puszta tárgyává válik.
Az EEHÖ alkalmazásának nyilvánvalóan vannak nélkülözhetetlen feltételei, mint pl. technikai adottságok, la-

kás, telefonkapcsolat, a közös háztartásban élők egyetértése... Továbbá az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy
csak azon elkövetők esetében bizonyult eredményesnek az
új jogintézmény, akik pszichésen és szociálisan stabilak
és az elkövetett bűncselekményeik miatt egyébként csak
rövid tartamú szabadságvesztésre ítélnék. Ezen új jogintézmény előnye viszont, hogy az alkalmazása lehetséges akár
önálló szankcióként, akár a próbaidős jogkövetkezmények
ellenőrzésére, akár speciális végrehajtási formaként, akár
az előzetes letartóztatás, akár az átváltoztatott szabadságvesztés helyettesítésére. Az EEHÖ jövőjét illetően is az
egyes országokban megoszlanak a vélemények, a németeknél jellemző a szkeptikus felfogás, a kritikai elutasítás,
míg pl. az angolszászokon kívül a svédeknél is tipikus a
pozitív megközelítés. Egy ilyen vélemény szerint az EEHÖ
győzelmi menetét a jövőben nem lehet feltartóztatni.
Hazánkban ismeretesen az új – de még hatályba nem
lépett – büntetőeljárási törvény lehetőséget biztosít a
terhelt házi őrizetének elrendelésére a lakhelyelhagyási
tilalom keretében, amit a rendőrség ellenőriz. Az 1999.
évi CX. törvény új intézményként, a lakhelyelhagyási
tilalom speciális szigorúbb végrehajtási formájaként
rendelkezik a házi őrizetről. A hatályos Be. 99/B. §-a
lényegében átvette az érvényes Be.-nek a házi őrizetre
vonatkozó szabályozását. A házi őrizet elrendelésekor a
bíróság a házi őrizet végrehajtásáról szóló 2/2000. (II. 26.)
IM–BM együttes rendelet szerint a házi őrizet céljára azt
a lakást jelöli ki, amelyben a terhelt életvitelszerűen tartózkodik. A bíróság határoz arról, hogy a kijelölt lakást és
az ahhoz tartozó bekerített helyet csak a megjelölt célból,
a bírósági határozatban írt időben és távolságra, úticélra
hagyhatja el a terhelt. A házi őrizet általában nem jelenti
azt, hogy a terhelt nem hagyhatja el a lakását, hanem csak
azt, hogy általában ott kell tartózkodnia, de pl. munkavégzés
céljából a határozatban megjelölt időpontokban elhagyhatja
azt. Tehát hazánkban a házi őrizet az előzetes letartóztatás
helyettesítésére alkalmazható és nem elektronikusan, hanem
a rendőrség által ellenőrzött formában.
2. A büntetés-végrehajtásának részbeni felfüggesztése
tekintetében több európai országgal (pl. Hollandia, Dánia,
Belgium, Franciaország, Ausztria) ellentétben a magyar
büntetőjog nem ismeri a részbeni felfüggesztés intézményét, vagyis azt, amikor a kiszabott büntetés, elsősorban
szabadságvesztés, egy részét kell letölteni, míg a másik
részt próbaidőre felfüggesztik. E tekintetben célszerűnek
mutatkozik a külhoni beválási eredmények megismerése,
a külföldi tapasztalatok összegzése.
3. A diverziós, illetve a jóvátételi megoldások körében a
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fiatalkorúak büntetőjogában viszonylag új jogintézmény
az 1995. évi XLI. törvénnyel bevezetett vádemelés elhalasztása (Be. 303/A. §), és a beválásáról eddig kevés
publikáció számolt be. Az egyik ilyen beszámoló a Pest
megyei vizsgálati eredményekről tájékoztat, amelynek
végkövetkeztetése, hogy az ezzel kapcsolatos tapasztalatok
kedvezőek és a fiatalkorúak, s a törvényes képviselők is
kedvezően fogadták. Az érvényes új Be. is megtartotta
ezt a jogintézményt a 459. §-ban, bár az nem egészen
érthető, hogy az érintett fiatalkorúval szemben magatartási
szabályként miért ne lehetne előírni a köz javára teljesített
jóvátételt. Az új Be. a felnőttek körében szintén fenntartja
a vádemelés elhalasztását, különböző kötelezettségek előírását is – helyesen – lehetővé téve (222–228. §).
A korábban említett házi őrizetnek vagy a vádemelés
elhalasztásának eljárási törvényben történő szabályozása
azt is jelzi, hogy egyes újonnan bevezetett eljárási jogintézmények érintik, befolyásolják a büntetőjogi szankciórendszert is (pl. a vádemelés elhalasztásával a fiatalkorú
pártfogó felügyelet alá kerül).
Nemzetközi kitekintés alapján a jóvátételi gondolat
Európa-szerte elterjedt és ennek következtében nincs olyan
jogrend, amely e kérdéskörrel ne szembesülne. Természetesen különböző megoldások alakultak ki, amelyeket alapvetően három különböző irányba lehet összefoglalni:
a) a jóvátétel a büntetőeljárásban előrehozott informális
konfliktus-szabályozásként szolgál a szükségtelen további
eljárási cselekmények elkerülése érdekében;
b) a jóvátétel a büntetőeljárásnak nem önálló intézménye, hanem az eljárás megszüntetési és szankciódöntések
közvetett kihatásaiként jelentkezik;
c) a jóvátétel vagy önálló szankció, vagy a szankciórendszerben a büntetések és az intézkedések mellett
harmadik önálló „nyom”.
Ez a vázlatos áttekintés is mutatja, hogy általában a fenti
modellek egyike sem fordul elő tisztán, a jóvátétel figyelembevétele a bíróságon kívüli konfliktus-szabályozási
lehetőségtől a büntetés tényleges végrehajtásáig terjed.
Előrelépés történhetne viszont a sértettek (áldozatok)
érdekeit szolgáló további – jóvátételt, kártalanítást jelentő
– büntetőjogi és eljárásjogi, illetve külön törvénybe foglalt
megoldások hazai meghonosítására.

VI. A jövő büntetőjogának
szankciórendszeréről
1. A jövő büntetőjogának szankciórendszerében is a
büntető jogkövetkezmények –legalábbis – kettősségének
fenntartása látszik indokoltnak. Az elsődleges és meghatározott szankcióforma változatlanul a büntetés marad,
amely azonban nem mindig képes funkcióját ellátni. A
büntető szankciók rendszerébe ily módon a büntetésen
kívül az egyértelműen prevenciós célt követő büntetőjogi
intézkedések is beépítendők.
A büntetések és az intézkedések mellett a jövő büntetőjogába olyan szankcióformák is lépnek, amelyek a szó eredeti
értelmében már nem büntetések, nem is intézkedések, hanem
a büntetéshez közelítő speciális szankciótípusok, amelyek
az elkövetőkkel szemben kiszabásra kerülnek ugyan, de
a büntetés hagyományos hátrány és kényszer jellegét jobbára nélkülözik. Egyesek szerint ebbe a körbe tartozik a
közérdekű munka is, amely a legtöbb nyugat-európai állam
büntetőjogában csak az érintett elkövető hozzájárulásával
rendelhető el. Egyértelműbben sajátos jogkövetkezmény az
önkéntes jóvátétel, illetve a tettes–áldozat kiegyezés, amely

a büntetőjogban – többek véleménye szerint – nagy jövő elé
néz. Reális megközelítés alapján az előbb említett önkéntesség által orientált jogkövetkezmények a jövőben a büntetést
természetesen nem váltják fel, hanem inkább azt kiegészítik
és csak kis(ebb) részben helyettesítik.
A jövő büntetőjogában – a természetes személyek
szankcionálása mellett – nem lesznek nélkülözhetőek a jogi
személyekkel szemben alkalmazásra kerülő speciális – az
elkövetői bűnösségtől általában nem függő –, többnyire
közigazgatási, kisebb mértékben büntetőjogi jellegű jogkövetkezmények.
2. A büntetések körében a fő- és mellékbüntetések közötti
megkülönböztetés a jövőben is – az eddigi hagyományokra
és a nemzetközi helyzetképre figyelemmel – indokolt. A
hatályos büntetőjogunknak megfelelően a főbüntetések sorában sem a szabadságvesztés-büntetés, sem a pénzbüntetés,
sem a közérdekű munka önmagában a büntetőjogi eszköztárban nem kielégítő és nem elégséges. A hazai szankciókiszabási gyakorlatban is a leggyakrabban alkalmazott a
pénzbüntetés, amelynek alkalmazhatóságát és részesedését
kívánatos a jövőben növelni, de kiszabásának jelentős
mértékű növelésére nem igen lehet reálisan számítani (a
pénzbüntetés alkalmazási gyakoriságát befolyásolhatják –
nem jelentéktelen kihatású – büntetőjogon kívüli tényezők
is, mint pl. a lakosság, illetve a társadalom jóléti szintje, a
gazdasági növekedés, avagy a recesszió).
A jelenleg hatályos főbüntetések sorába új büntetés
bevezetése nem látszik valószínűnek. A régmúlt időszak
használaton kívül került büntetéseinek – mint pl. testi büntetések vagy száműzetés, avagy halálbüntetés – nincs sem
jelene, sem jövője. A szabadságvesztésnél enyhébb új büntetésként jöhet szóba az USA-ban és Európa-szerte divatos
házi őrizet, amelynek elektronikus biztonsági rendszerrel
történő felügyelete hazánkban sem tűnik megoldhatatlan
feladatnak, bár megítélése külföldön is igen vitatott. Eljárási
jogintézményként az előzetes letartóztatást helyettesítő házi
őrizet már jelenleg is létezik hazai jogunkban.
Megteremtendőnek, illetve megteremthetőnek tűnik viszont a fő- és mellékbüntetések közötti átjárhatóság, illetve a
kombinált alkalmazásuk lehetővé és rugalmasabbá tétele.
Kérdéses, hogy a jövő hazai büntetőjogában a szabadságvesztés-büntetés végrehajtási fokozatainak (azaz fegyházba, börtönbe, illetve fogházba milyen bűncselekmény
elkövetése miatt kik kerülhetnek) – a hatályos büntető
kódexnek megfelelő – részletes anyagi jogi szabályozása a
Btk.-ban, avagy a Bv. kódexben szükséges-e. Vagyis erről
a kérdésről a törvényhozó vagy a büntetés-végrehajtás[(i)
bíró] döntsön-e. Továbbá a fegyház végrehajtási fokozat
„kihalófélben” lévő intézmény Nyugat-Európában.
Az életfogytig tartó szabadságvesztés hatályos szabályozásának felülvizsgálata szükséges, főként a feltételes
szabadságra bocsátással, illetve annak kizárásával összefüggésben, a korábban írtak és javasoltak szellemében.
A közérdekű munka fenntartása esetén mindenképpen
indokolt az elrendelésének az elkövető hozzájárulásához, illetve beleegyezéséhez történő kötése. Továbbá a
közérdekű munka tartamának ellentmondásmentes és az
európai szabályozásokhoz hasonló szabályozása szükséges
a végrehajtási feltételek tényleges biztosítása mellett.
A közérdekű munka esetében indokolt ezen főbüntetés
nem teljesítése esetére a helyettesítő szabadságvesztés
mellé a pénzbüntetésre átváltoztatás lehetőségének is a
megteremtése. Hasonlóképp a pénzbüntetésnél a nem
teljesítés esetére a helyettesítő szabadságvesztés mellé a
közérdekű munkára történő átváltoztatás lehetőségének
megteremtése is kívánatos.
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3. Az intézkedések jövőbeni szabályozásával összefüggésben az valószínűsíthető, hogy a nevesített intézkedések
köre nem feltétlenül bővül, azonban az egyes intézkedések
szabályozása már változhat, módosulhat. Újból bevezetendő intézkedésként egyértelműen és határozottan nem
javallt a veszélyes visszaeső bűntettesekkel szemben a
korábban szabályozott és alkalmazott szigorított őrizet
(Sicherungsverwahrung) visszaállítása.
A meglévő intézkedések sora a megrovás szabályozásával kezdődik, amely jogintézménnyel kapcsolatban több
kérdés igényel megválaszolást. Ezen kérdések közé tartozik, hogy a bagatell bűncselekmény megítélése eljárásjogi
úton, avagy anyagi jogi szabályozás keretében történjen-e.
Ha a bagatell deliktumok jogkövetkezményeként anyagi
jogi megoldásként a megrovás kerül alkalmazásra, úgy az
egyik lehetséges „mintaként” az osztrák Btk. 42. §-ában
szabályozott „a cselekmény hiányzó büntetést érdemlősége” jöhet figyelembe.
A próbára bocsátás bevált szankciónak tekinthető, s a
hatályos szabályozással ellentétben inkább az alkalmazási
lehetőségének a szélesítése lenne kívánatos a szándékos
bűncselekmények tekintetében. (Megjegyezhető, hogy a
bűntett és a vétség hatályos szabályozása következményeként „alig maradt” vétség, a bűncselekmények döntő
többsége – indokolatlanul – bűntett.)
A gyógyító intézkedések köréből a kényszergyógykezelés tekintetében megfontolandó a meghatározottabb, a
behatároltabb tartamra vonatkozó szabályozás kialakítása.
A kényszergyógyítást illetően kérdés, hogy az alkoholisták
mellett a kábítószerfüggő elkövetőkre is kiterjedjen-e az
intézkedés hatálya a jövőben. Van olyan vélemény, amely
e tekintetben ellenzi a hatálybaléptetést, mert a kábítószerélvező számára az intézkedés kényszer eleme eleve lehetetlenné teszi a gyógyító munkát (Frech Ágnes). A másik
oldalon viszont fölvethető, hogy az államnak gondoskodnia
kell a végrehajtandó szabadságvesztésre ítélt kábítószerfüggő vagy a végrehajtás során azzá vált bűnelkövető gyógyításáról, legalábbis az ilyen személy veszélyességének,
biztonsági kockázatának a csökkentéséről.
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A további intézkedések közül most csupán a pártfogó
felügyelet jogintézményét kívánom érinteni.
A pártfogó felügyelettel kapcsolatos probléma lényegét
illetően egyet lehet érteni Vókó Györggyel, aki szerint a
jelenlegi jogi szabályozás nem alkalmas a pártfogó felügyelet hatékony végrehajtására, mert részben hiányosak
azok a rendelkezések, amelyek ténylegesen az általános és
a speciális bűnmegelőzési célokat szolgálnák, illetőleg a
reszocializációt elősegítenék, másrészt az intézményi háttér, a hatékony egységes igazgatás sem biztosított, ennek
következtében a pártfogó felügyeletet jelenlegi formájában
a tartalmi kiüresedés veszélyezteti. Továbbá a hivatásos
pártfogó lényegében a szükséges eszközök nélkül gyakorolják hivatásukat, a pártfogoltak részére a segélykeret
felhasználásán kívül a munkahely biztosításában, az eseti
lakhatásuk átmeneti megoldásában – a tanácsadáson kívül
– érdemi segítséget a lehetőségek hiányában nem tudnak
nyújtani.
Tehát a pártfogó felügyelet újragondolása és jelentős
továbbfejlesztése mindenképpen indokolt, annál is inkább,
mert ezen – az eddigiekben – elhanyagolt intézkedéssel jóval
kisebb költségráfordítás révén nagyobb és hatékonyabb
siker érhető el.
Az intézkedések jövőbeni szabályozásával összefüggésben mindenképpen ki kell térni az intézkedések behatároló
funkciójának a kérdésére, ugyanis a speciálpreventív célt
követő jogintézmények alkalmazása behatárolt kell legyen.
Ezt a behatároló funkciót több országban az arányosság
elvének elfogadása, illetve kifejezett törvényi szabályozása
tölti be. Így pl. a németeknél a Btk. 62. §-a rendelkezik az
arányosság elvéről, amelynek értelmében „büntetőjogi intézkedés nem rendelhető el, ha az elkövető által elkövetett és
a tőle jövőben várható cselekmény jelentőségéhez, valamint
az elkövető veszélyességének fokához képest aránytalan”.
Ez az elv egyébként nem csak az intézkedések elrendelésére,
hanem a végrehajtásukra is érvényes. Vagyis egy általános
és általánosan elismert – különösen az intézkedéseknél
érvényesülő – jogelv Btk.-beli megfogalmazásáról van szó,
amit a hazai büntetőjogunknak is érvényesíteni kellene.

Dr. Kerezsi Klára

Az alternatív szankciók helye és szerepe
A büntetőjog szankciórendszerében
I. A bűnügyi reform jelenlegi irányai
és hátterük
Napjainkban világszerte központi kérdéssé vált, hogy
milyen eszközök alkalmasak a bűnözés visszaszorítására
és az igazságszolgáltatás tehermentesítésére. A költségek
csökkentése és a hatékonyság fokozása érdekében a fejlett
európai államok a bűnözés kezelésében markánsan elkülönítik egymástól a súlyos, illetve a kis- és középsúlyú
kriminalitás befolyásolására alkalmas eszközeiket. Ez
utóbbi bűnözési forma kezelésére mindegyik európai
országban megtalálhatók:
– a büntető igazságszolgáltatás rendszerétől elterelő
eszközök (diverzió), illetve
– a büntető igazságszolgáltatás rendszerén belül a szabadságvesztés kiváltására alkalmas eszközök (alternatív
szankciók).
A jelenlegi büntetőpolitikai irányok trendje arra mutat,
hogy a világ fejlettebb része „egyszerre megy két irányba”:
(1.) a börtönépítési programok mellett hasonló hangsúl�lyal szerepelnek (2.) az alternatív szankciók (pl. pártfogó

felügyelet, közérdekű munka, kombinált szankciók stb.) a
bűnözéskontroll eszközei között.
Mindezzel együtt a jelenlegi bűnügyi reform-mozgalmak
mögött – legalább – két ellentétes felfogású ideológia vonulat
azonosítható. Nem tagadható ugyanis, hogy a büntető jogalkotással szemben megnyilvánuló különböző elvárások sokféle, sokszor egymásnak ellentmondó igényeket fogalmaznak
meg. Ha sorra vesszük ezeket, azt látjuk, hogy:
– a tudomány a különböző területek szabályozásának
szükségességét, szükségtelenségét, vagy éppen aránytalanságát veti fel;
– a közvélemény felől érkező elvárást nagymértékben a
bűnözési félelem generálja; és
– a büntető igazságszolgáltatás intézményrendszere felől
megfogalmazódó elvárás, hogy a jogi szabályozás hatékony,
a gyakorlatban is működőképes legyen.
Azaz a jogi szabályozást – jó esetben csak – három
oldalról megfogalmazódó elvárások között kialakuló
egyensúlyok alakítják, formálják. Nem kétséges, hogy a
büntetőpolitika alakításában közreműködő aktorok egymás
közötti viszonyát sokféle egyéb körülmény is alakítja, de a
közszféra mindig közvetítő rendszerként működik a szakértelem és a politikacsinálás között.1

Állampolgárok


Kriminológiai
szakismeret


Politika


Közszféra

Nyilván jó az, ha a közember akaratát ismeri a politikus, s a kriminálpolitika alakításakor figyel arra, hogy
mit gondol a „köz” a szabályozni szükséges irányokról,
emberi magatartásokról és a reakció mértékeiről. Abban
az esetben azonban, amikor a létező tudományos ismeretek – számos ok miatt – kevéssé képesek befolyásolni a
fenti hármas viszony alakulását, az egyensúly felborul, s
a kriminál-politika populista irányba tolódik.





Az aktuális kriminálpolitika meghatározásakor alapvetően két vezérelv működik a világban – melynek persze
számtalan variációja lehet –, s ezek azt is befolyásolják,
hogy mit gondolunk a büntető igazságszolgáltatásról, mit
gondolunk a büntetés céljáról. Ez egyik megközelítés a
jóléti elv, a másik a büntető paradigma. E két megközelítés
igen eltérő választ ad a felmerülő központi kérdésekre:

		 Jóléti paradigma				
Büntető paradigma
Alapkérdés		Miért követte el?				Mi a megfelelő büntetés?
Központi fogalom	Elkövető				Bűncselekmény/büntetés
Cél		Egyéni szükségletekre reagálás		Tettel arányos következmény
Perspektíva		Megelőzési = az okok meghatározása	Büntető = igazságos és megérdemelt büntetés 		Magatartásváltoztatás			Elrettentés
		Reintegráció				Megtorlás
A fentiekből az is kitűnik, hogy az adott vezérelv választása, nem csak eltérő válaszokat hoz, de eltérő kezelőrendszer
kialakítását is indukálja. Mindemellett arra is fel kell hívni
a figyelmet, hogy a büntetési célok elérését, és a bünteA szerző az Országos Kriminológiai Intézet osztályvezetője, kandidátus, egyetemi docens az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán

tési szankciók hatékonyságát mindig az informális társadalom
által teremtett kontroll biztosítja. Nagyon óvatosnak kell tehát
lennünk azzal, hogy mennyire „használjuk túl” a kriminális
szankciókat. A formális igazságszolgáltatás hatékonyságát, a
szankciók elfogadottságát, ugyanis nagyrészt a kisközösségi
kontroll léte vagy hiánya befolyásolja.
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Azaz, a változás folyamata talán úgy is megfogalmazható,
hogy a neokonzervatív büntetőpolitika paradigmaváltásának
tartalma nem csupán a bűncselekmény súlyához (az arányossághoz) való visszatérésben jelenik meg, hanem abban
is, hogy a lakosság bűnözési félelmét, mint új büntetőpolitikai racionalitást tételezi a szabályozás alapjául. A tendencia
ugyanis jól látható: a bűnözés problémája kap prioritást az
egyéb társadalmi problémákkal szemben. Valószínűleg a
bűnözés azért válhat központi problémává – akár még akkor
is, amikor a bűnözési adatok csökkenést mutattak, mint pl.
az USA-ban, a 90-es években –, mert a bűnözés minden
más társadalmi problémánál alkalmasabb arra, hogy tisztán artikulálja a különböző attitűdöket, felfogásokat, s jól
modellálja a megváltozott állami szerepet is.
A büntető igazságszolgáltatással kapcsolatos szabályozás elmúlt két évtizedben történt változásaiban
nagy valószínűséggel megjelenik a kriminológia és a
büntetőpolitika közötti viszony megváltozása is. Ezt a
viszonyt alapvetően az emberrel foglalkozó tudományok
eredményei befolyásolják. A neo-konzervatívizmus büntetőpolitikai térnyerését az embertani tudományterületek
eredményeinek relatív elmaradása is okozhatta, ha ezeket
az eredményeket a technikai, informatikai tudományterületek elképesztő eredményeivel hasonlítjuk össze. E relatív
elmaradásnak két következménye is volt: (1) erősítette a
deviáns magatartások megítélésében a morális megközelítést; (2) lehetővé tette olyan tudományterületek térnyerését, amelyek a bűnözéskezelés „technikáját” javítják
(pl. biztonságtechnika, technikai személyellenőrzés stb.).
A neokonzervatív kriminál-politika térnyerése következtében a büntető igazságszolgáltatási kontroll „felülírja” a
társadalmi kontroll határait, meghatározó mintát adva a
hagyományos társadalmi kontroll átalakulásának.
A neokonzervatív ideológia térnyerését két további új fejlemény is erősítette: (1.) a konzervatív ideológia kétségtelenül
„rugalmasabbá” vált, azaz erősödött a képessége a megváltozott társadalmi feltételekhez való igazodásra; (2.) a bűnözéskezelés alkalmas eszközeiről vallott liberális nézetek
jelentősen közeledtek a konzervatív megközelítéshez.
E mögött nagy valószínűséggel – s ez a fejlemény az
alternatív szankciók körében fontossággal bír – a közösség
fogalmának változása áll. Az elmúlt évtizedben – s ez mind
a Kontinensen, mind az Egyesült Államokban tapasztalható
fejlemény – a büntető igazságszolgáltatás „einstandolta” a
közösség fogalmát: él vele, hivatkozik rá, a büntető igazságszolgáltatásba korábban nem ismert szereplőket von be.
Mindez transzmissziós szíjként működik a büntető igazságszolgáltatás határainak kiterjesztésére. Erre igen meggyőző
példákat találhatunk – különösen az Egyesült Államokban.
Az olyan új fogalmak, mint a ,community policing’, a
,community prosecution’, a ,community justice’ vagy a
,community correction’, a közösség és a büntető igazságszolgáltatás viszonyának „átrendezését” célozzák.
Ugyanakkor a neokonzervatív felfogás mellett elindult
és virágzik egy másik vonulat, a helyreállító igazságszolgáltatás, ami mintha a korábbi pozitivista felfogás egyes
elemeit vinné tovább, de új köntösben, és új központi
figurával: a sértettel.
A helyreállító igazságszolgáltatás eredeti célja a sértett
és az elkövető közötti harmónia helyreállítása volt. A sértett számára ez az elveszett vagyontárgy pótlásának, vagy
az érzelmi kár helyreállításának lehetőségét jelentette. Az
elkövetőt a felelősség vállalására késztette, szégyenérzetét
erősítette, ugyanakkor az önbecsülése visszanyerésének
eszközéül is szolgált. Ezek az elvek jelentősen átalakultak, amikor a helyreállító igazságszolgáltatás elméletében
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megjelent a közösség fogalma. Az emberek többsége a
helyreállító igazságszolgáltatást még ma is a sértett–elkövető kiegyezésével, vagy még tágabban (de hibásan), a
sértett-orientált szolgáltatások kialakításával azonosítja.
A legújabb elméleti koncepció, amely háromdimenziós
értelmezési keretbe (sértett, közösség, elkövető) helyezi
a bűncselekményt, előbb-utóbb megváltoztatja a közfelfogást. A szakirodalom az alábbi hat módszerrel – mint
a helyreállító igazságszolgáltatás elemeivel – azonosítja
az új megközelítést: mediáció; reparáció; kompenzáció;
közérdekű munka (közösségért végzett munka); sértettekkel kapcsolatos oktatás (victim awareness education), és a
„megtartó” megszégyenítés.2
A fejlett országok egyre határozottabban érvényesítik
azt az elvet is, hogy a bűnözés kezelésére fordított költségek nem lehetnek magasabbak, mint a bűnözéssel okozott
kár. A szabadságvesztés kiváltására szolgáló megoldások
keresésében, s a végrehajtásra szolgáló szervezetrendszer
fejlesztésében igen fontos szerepet játszik a költségek
csökkentésének szándéka. Az adófizetők érdekében keresik,
támogatják a diverziós megoldásokat, törekszenek a rövid
tartamú szabadságvesztések kiváltására. Így értékelhetővé,
átláthatóvá és hatékonyabbá teszik a szabadságelvonással
nem járó szankciók végrehajtását.
A bűnözéskontroll hazai intézményrendszerére egyre
nagyobb nyomás nehezedik. Az igazságszolgáltatás működésével szemben támasztott fokozott elvárások (pl. az
eljárások időszerűségéhez, és a garanciális biztosítékok
érvényesüléséhez fűződő érdekek egyidejű biztosítása), és
a bűncselekmények számának emelkedése válság-helyzetbe
hozták a büntető igazságszolgáltatást. Ezt jelzi, hogy míg
1990–1999 között az ismertté vált bűnelkövetők száma 22
000 fővel emelkedett, addig a bíróság által elítéltek száma
ugyanezen időszakban majdnem 50 000 fővel szaporodott.3 Ennek következtében elhúzódik a büntetőeljárások
tartama: 1994-ben a nyomozás tartama 1–2 év között:
20,0%; 2 év fölött: 12,6%; 1999-ben a helyi bíróságokon
befejezett közvádas büntető ügyek4 17,3%-a ún. egy éven
túli ügy volt. Ez a helyzet közrejátszhat abban, hogy az
igazságszolgáltatásból kiábrándult polgárok maguk kívánják elvégezni az igazság szolgáltatásának feladatait, az
igazságszolgáltatáson kívüli eszközöket részesítve előnyben. Azaz nagy a veszélye annak, hogy a jog fokozatosan
elveszíti a rendet és a biztonságot garantáló képességét, s
egyre nagyobb diszkrepancia mutatkozik a bűncselekményekre adott adekvát reakció büntetőjogi modellje, illetve
a sértettek és a lakosság válaszmodellje között.5
Magyarországon az elmúlt 10 évben folyamatosan növekedett a börtönnépesség. 2000-ben a hazai bv. intézetek 156%-os
telítettséggel működtek.6 Mind az előzetes letartóztatottaknál,
mind a jogerősen elítélteknél növekedett az átlagos fogva tartási időtartam, és a szabadságelvonással nem járó szankciók
egy részét a feltételek hiánya miatt változtatták át szabadságvesztésre7 . A fogva tartottak 49%-a elsőbűntényes, és 40%-uk
Magyarország észak-keleti régiójából származik.
A szabadságvesztés alkalmazásának vannak nehezen
„forintosítható” következményei: a bebörtönzés bármely
formája csökkenti az elítélt önellátási képességét, ételt, ruházatot, fedelet biztosít anélkül, hogy a személynek bármit
is tennie kellene érte. Nem kell munkát, foglalkozást keresnie magának, és nem kell a családjáról sem gondoskodnia.
Amit viszont számolni lehet az az, hogy ez a függésben
tartás – meglehetősen magas ráfordítási költséggel történik: egy új börtönférőhely létesítése 10 Mft-ba kerül. A
szabadságvesztés költsége 1998. évben folyó árakon számolva naponta és elítéltenként 2999 Ft. A börtönbüntetés
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végrehajtására tehát elítéltenként évente 1 millió forintot
fordít az adófizető polgárok közössége.
Az alternatív szankciókkal kapcsolatos nemzetközi
tapasztalatok azt mutatják, hogy a szabadságelvonással
nem járó szankciók csak akkor csökkentik a börtönnépességet, ha egy átfogó, szélesebb büntetőpolitika keretei
közé szervesen illeszkednek. A törvényhozásnak világos
kereteket kell teremteni az alkalmazásukra. A bíráknak el
kell fogadniuk a jogalkotói szándékot. Hasonlóan fontos a
világos szervezeti feltételek megteremtése, a kormányzati
és civil szervezetek közötti együttműködés kereteinek
meghatározása. A közvélemény formálása, a kedvező
fogadtatás előkészítése pedig politikai feladat.
Számos kutatási eredmény mutatja, hogy például az amerikai polgárok messze nem fogalmaznak meg olyan egyértelmű
elvárásokat a szigorú büntetések kialakításával kapcsolatosan,
mint azt a politikusok feltételezik.8 Azt azonban igen egyértelműen bizonyítják, hogy a közösség az alábbiakat azonban
igenis elvárja a szankció alkalmazásától:9
– a bűnelkövetők értsék meg azokat a következményeket,
amelyet az általuk elkövetett cselekmény okozott;
– az elkövetők/elítéltek érezzenek felelősséget az általuk
okozott kárért;
– ismerjék el és be, hogy amit tettek, rossz volt;
– kérjenek bocsánatot;
– állítsák helyre azt a kárt, amit a bűncselekménnyel
okoztak, és
– javítsák meg, amit elrontottak.
Az alternatív szankciók és a diverziós megoldások körében a legkifejezettebb a civiljogi megoldások „beszivárgása” a büntetőjog, illetve az eljárásjog területére. Ez a hatás
jelentősen megerősödött a helyreállító igazságszolgáltatás
(restorative justice), mint megközelítési mód megjelenésével, s ennek segítségével számos – korábban a büntetőjog
területén nem ismert – megoldás került át a büntetőjogba.
Természetesen ez több vonatkozásban is „fellazította” a büntetőjog rendszerét, bár a „veszteséget” úgy tűnik, kiegyenlíti
a szankció-végrehajtás hatékonyságában megnyilvánuló
„nyereség”. Ezért nem véletlen, hogy a fejlett országok túlnyomó többsége a sértett jóvátételét, a bűncselekményben
megjelenő konfliktus feloldását eminens feladatának tekinti,
s erősen épít olyan eszközökre, mint a kompenzáció, a kisközösségi konfliktuskezelés, a mediáció.
Magyarországon az elmúlt évben a kiemelt vagyon elleni
bűncselekményekkel okozott 95 MdFt kárból csupán 6 MdFt
térült meg az eljárás során. A tavalyi kriminálsta-tisztikai
adatok azt jelzik – ahol adat van a sértett és az elkövető
közötti kapcsolatra –, hogy az ismertté vált bűnelkövetők
28%-a rokon, gondozó, barát, munkatárs, ismerős személy
sérelmére követte el a bűncselekményt.10
Ennek ellenére nyoma sincs annak, hogy a büntető
igazságszolgáltatás vagy a végrehajtás bármely szereplője
valóban reagálni kívánna a fenti problémákra (a létező, ám
kevéssé hatékony formális jogi megoldásokon túlmenően).
Azaz, hazai kriminálpolitikánk ma nem több mint büntető
igazságszolgáltatási politika – a szervezett bűnözés elleni
eszközökre kihegyezve. Így hiányzik belőle olyan alapvető
kérdések megválaszolása, hogy mely tényezőket tekinti a
bűnelkövetés társadalmi komponenseinek, és ezeket milyen
eszközökkel kívánja befolyásolni; igényli-e a döntések
következményeinek elemzését; szüksége van-e a jogszabályok
hatásosságát vizsgáló elemzésekre. Végül hiányzik belőle a
morális szempontú érvelés. Azaz annak a kérdésnek a megválaszolása, hogy befogadó vagy kirekesztő társadalomban
akarunk élni, akarunk-e egy olyan társadalmat, amelyben a
közösségi kontrollt a büntetőjogi kontroll váltja fel?
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A büntető igazságszolgáltatási rendszeren kívüli megelőzés
és a büntetőjogi szankcióalkalmazás több ponton is érintkezik
egymással. Nem tagadható ugyanis, hogy a szociálpolitikai
eszközrendszer elégtelenségének, vagy hiányosságainak
következményei megjelennek/megjelenhetnek a büntetőjog
területén. Jogállami keretben azonban a hibás szocializáció
következményeit orvosló állami beavatkozás lehetőségei
behatároltak. Ezért van szükség a büntetőpolitika és a szociálpolitika határterületeinek és együttműködésének garanciális
szempontok alapján történő kialakítására. Ezért szükséges
egyrészt az állami garanciák maradéktalan betartása mellett
az igazságszolgáltatási szervek alaptevékenységének hatékonyabbá tétele, másrészt – a büntető igazságszolgáltatáshoz
kapcsolódó területeken – a közösségi részvétel ösztönzése a
problémák megoldásában.

II. Közösségi büntetések vagy alternatív
szankciók?
A közösség életét zavaró cselekmények alapvetően
három kategóriába sorolhatók:11
1. A személy/vagyon ellen irányuló cselekmények köre.
E cselekmények többségét hosszú idő óta büntetni rendeli
a törvény, pl. emberölés, testi sértés, lopás, erőszakos
közösülés, rablás, betöréses lopás stb. Ezek azok a cselekmények, amelyek leginkább aggasztják az embereket,
és amelyek jelentős média figyelmet kapnak.
2. Az olyan magatartások, amelyek riaszthatnak,
bosszanthatnak vagy sérthetnek másokat. E magatartások többsége nem irányul konkrét sértett ellen, bár a
cselekmény veszélyeztető vagy olyan magatartás, amely
kívülálló sérelmével járhat.
3. Az „új bűncselekmények” csoportja, amelyek az
elmúlt években jelentek meg, s különösen a szervezett
bűnözéssel, a drogkereskedelemmel, a pénzmosással, a számítógépes bűncselekményekkel, vagy a környezetkárosító
cselekményekkel vannak összefüggésben.
De nem csak a bűncselekmények egy része új. Ha valaki
összehasonlítja a jelenlegi – akár csak az európai – szankciórendszert a 30–40 évvel ezelőttivel, azt kell látnia, hogy
az országok túlnyomó többségében a szabadságvesztésre, a
pénzbüntetésre és a feltételes elítélésre vagy felfüggesztett
szabadságvesztésre épülő „egyszerű” szankciórendszer
eltűnt. A szankciólista olyan szabadságelvonással nem
járó szankciókkal egészült ki, mint a pártfogás, a közérdekű munka, a kompenzáció, a helyreállítás, a mediáció
(sértett-elkövető kiegyezése) vagy a vezetői engedély
visszavonása. Ide sorolhatók a képzési kurzusok, a magatartás tudatos befolyásolásának megtanulását célzó
tréningprogramok – különösen a drogos és a szexuális
bűncselekményt elkövetőkkel kapcsolatosan. A szankciórendszer elemeivé váltak a felügyeletet és részvételt előíró
szankciók, a pártfogói szálláson és nappali foglalkoztatóban való részvétel, az intenzív vagy fokozott pártfogó
felügyelet, a kijárási tilalom, a házi őrizet, az elektronikus
felügyelet, az ítélethozatal elhalasztása felügyelet alá helyezéssel, a kombinált intézkedés (amely az előbbiek két
vagy több elemét együttesen tartalmazza), és számtalan
más megoldás.
E szankciófajták közös jellemzője, hogy csak akkor
működőképesek és hatékonyak, ha az elkövető hajlandó
alávetni magát a döntésnek és kooperálni a végrehajtás
során. Ebben az értelemben valóban lényegileg különböznek a hagyományos szankcióktól. Éppen erre a kooperatív
elemre tekintettel majdnem minden jogszabály az elkövető
beleegyezését kívánja meg. Egyes típusaik a közösségi
bevonódást is szükségessé teszi a végrehajtás során, pl. a
sértettel kapcsolatos szankciók.
Az Európa Tanács Ajánlása12 szerint olyan „büntetések
és intézkedések, amelyek az elkövetőt nem szakítják ki a
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közösségből, de szabadságkorlátozó elemeket tartalmaznak,
különböző feltételek vagy kötelezettségek előírása révén, és
amelyet egy erre feljogosított szervezet hajt végre.”
Az alternatív (közösségi) szankciók a közösségben végrehajtott, és különböző szintű szabadságkorlátozással kombinált felügyeletet jelentenek, amelyek a reintegrációhoz
szükséges támogatást is nyújtják az elkövetőnek. Az
alternatív szankció – mondhatni – a „minden” és a „semmi” között, azaz a szabadságvesztés és a próbára bocsátás
között elhelyezkedő büntetésfajta. A szerzők egy része a
pénzbüntetést is ebbe a körbe sorolja, amely besorolásnak
nyilvánvalóan akkor van értelme, ha a szabadságelvonás
elemre koncentrálunk. Lévay Miklós13 felosztása szerint
a közérdekű munka, a felfüggesztett szabadságvesztés, a
pénzbüntetés, az önálló mellékbüntetések és az intézkedések sorolhatók e körbe. Magam azonban jobban szeretem
az alternatív szankciókat szabadságvesztés és a pénzbüntetés közé elhelyezni – amelyből az is következik, hogy a
szabadságelvonással nem járó szankciók tartalmi elemeire
helyezem a hangsúlyt, azaz arra, hogy a végrehajtásba – a
hagyományostól – eltérő szereplők is bevonódnak.
Az Alkotmánybíróság 5/1992. (I. 30.) AB határozata
nagyon világosan fogalmazza meg a büntetőjogi szankció
tartalmát: „Az ítéletben meghatározott joghátrány ... a büntetés, illetve az intézkedés végrehajtása során érvényesül,
akkor, amikor valaki ténylegesen elveszíti szabadságát,
amikor kijelölt helyen kell laknia és/vagy dolgoznia,
amikor korlátozzák a mozgásszabadságát, stb.”
Az alternatív szankciók malum eleme a szabadságkorlá
tozás, a munkavégzés és a felügyelet, a speciális prevenciót
célzó rehabilitatív hatásuk pedig a közösség reintegráló
erején alapul. Ennek megfelelően a közösségi szankciók is a
társadalom védelmét szolgálják, céljuk az újabb bűnelkövetés
megelőzése: ennek érdekében a bíróság által meghatározott
körben és tartamban a pártfogó szolgálat közreműködik
abban, hogy az elítélt reintegrációja megvalósuljon. Minden
alternatív szankció mögött ott áll azonban a szabadság elvesztésének valódi lehetősége, azaz a feltételek nem teljesítése
esetén szabadságvesztésre változtathatók.
Tehát az alternatív szankciók lényegi sajátosságai:
– az elkövető/elítélt kooperativitására épül,
– az elítéltet nem szakítja ki eredeti környezetéből, nem
institucionalizálja,
– a végrehajtás nagymértékben függ annak a szervezetnek a sajátosságaitól, megfogalmazott céljaitól, amely e
szankciókat végrehajtja,
– a szabadságvesztés tényleges kiváltására az alternatív
szankciók különböző kombinációi, hibrid megoldásai is jogi
formát nyertek, bár az is tény, hogy főként a rövid tartamú
szabadságvesztés kiváltását célozzák.
A közösségi büntetések lehetséges alkalmazási körét
„alulról” is és „felülről” is többé-kevésbé be lehet határolni. A közösségi büntetések ún. közbenső szankcióként
a pénzbüntetés és a szabadságvesztés kategóriái között helyezkednek el. Az alkalmazás alsó határát talán a svéd Btk.
határozza meg a legplasztikusabban: „ha a pénzbüntetés
nem tűnik megfelelő büntetésnek a cselekmény szankcionálására”. A legenyhébb bűncselekményi kategóriákban
fel sem merül e szankció alkalmazásának lehetősége, mert
azok nem elég súlyosak a szabadságkorlátozó intézkedések alkalmazásához. De nem alkalmazhatók a közösségi
büntetések abban az esetben sem, ha a bűncselekmény
súlyához mérten csak a szabadságvesztés látszik megfelelő
kezelési módnak.
Vókó14 jól használható összefoglalása szerint az alternatíva – a szabadságvesztéssel nem járó szankciók fogalma

körében – valójában többértelmű. Hiszen jelentheti, az
adott ügy bíróság elé vitelét megelőző olyan eljárást,
amelynek célja a bírósági előtti eljárásban történő felelősségre vonás elkerülése. Jelentheti azonban a szabadságelvonás konkrét kiváltását, de a szabadságvesztés káros
hatásainak kiküszöbölését is.
Az elterelések és az alternatív szankciók megjelenése
jelentősen átalakította a büntetőeljárás „bemeneti”, „átmeneti” és „kimeneti” szakaszait:
1. „Bemeneti kapu”: Az itt alkalmazott megoldások két
külön csoportba sorolhatók: (a.) az előzetes letartóztatás
kiváltását célzó eszközök (pl. óvadék, házi őrizet, szabadságkorlátozás ellenőrzése elektronikus eszközökkel stb.), és
(b.) az eljárás „konstruktív” befejezésére szolgáló diverziós
megoldások (pl. mediáció, jóvátétel, kezelési elterelés, vádemelés elhalasztása stb.). Ez utóbbiak különösen azokban
az országokban váltak jelentőssé, ahol az ügyészségnek
diszkrecionális joga van az eljárás megindítására (s különösen ott, ahol még a rendőrségnek is van ilyen jogosítványa, pl. Hollandia és Málta). Azaz az átalakulás, amely
„kvázi-büntető” hatáskörrel ruházza fel az ügyészséget,
vagy a vizsgálóbírót – azaz azzal a hatáskörrel, amely
korábban csak a bíróságnak „dukált” – egyre erősebb:
pl. Ausztria, Belgium, Csehország, Finnország, Dánia,
Németország, Norvégia, Portugália, Hollandia, Skócia.
Többféle megoldás működik a különböző országokban a
tárgyalás előtt – eljárási érdekből szükséges – szabadságelvonás „kiváltására”.
Az eljárás bemeneti kapujánál található újszerű megoldások
vegyes jellegét erősíti, hogy nem csupán azok az eszközök
tartoznak ide, amelyek az eljárási érdekből történő szabadságelvonás kiváltására szolgálhatnak, hanem olyanok is, amelyek
már – sok vonatkozásban – magukon viselik a „klasszikus”
alternatív szankciók jellegzetességeit. Egyet kivéve: nem a
szabadságvesztés büntetés kiváltására szolgálnak.
2. „Átmeneti szakasz”: Itt jelennek meg az alternatív
szankciók, mint önálló büntetési lehetőségek. Bár a kérdés
távolról sem ilyen egyszerű, hiszen a különböző európai
rendszerek hol önálló szankcióként, hol a megszüntetés
feltételeként, hol magatartási szabályként stb. fogalmazzák
meg ezeket a lehetőségeket. Talán egyetlen olyan szankció van a közösségi büntetések rendszerében, amelynek
elfogadottságában csak erősödés – ennek megfelelően
önálló szankcióvá alakítására egyre nagyobb szándék –
tapasztalható: a közérdekű munka.
3. „Kimeneti kapu”: Az alternatív megoldások megjelentek a szankció végrehajtás területén, sokszor a korábban
is létezett megoldásokat szabva többé-kevésbé mássá: félzárt intézet, elektromos felügyelet, pártfogóhoz, szociális
szolgálathoz irányítás, börtönbeli programok. Bár látszik
egy lényeges különbség: ezeknek az elrendeléséhez már
nem kell az ítélő bíró, hanem a büntetés-végrehajtási intézet, vagy egy speciális bíró hozza meg a határozatot (pl.
Olaszország, Franciaország, Portugália, Spanyolország).
Hatáskörük olykor odáig terjed, hogy az eredetileg alkalmazott szabadságvesztést transzformálhatják át szabadság
elvonással nem járó szankcióvá.

III. A szabadságelvonás nélküli
szankciók jelenlegi szabályozása
A szabadságelvonás elemét vizsgálva, többféle szabadságelvonással nem járó szankciót találunk a hazai
szankciórendszerben. A továbbiakban azonban csak
azokkal foglalkozom, amelyek az alternatív szankciók
körébe illeszthetők.
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Az idők során a feltételes elítélésnek két formája alakult ki:
a próbára bocsátás és a felfüggesztett szabadságvesztés.
A Btk. 72. §-ának (1) bekezdése szerint a bíróság a kétévi szabadságvesztéssel fenyegetett – különös méltánylást
érdemlő esetekben a háromévi szabadságvesztésnél nem
súlyosabban büntetendő – bűncselekmény miatt a büntetés
kiszabását próbaidőre elhalaszthatja, ha alaposan feltehető, hogy a büntetés célja így is elérhető. Nem bocsátható
próbára a többszörös visszaeső [Btk. 72. § (2) bek.].
A próbaidő tartama egy évtől három évig terjedhet; a
tartamot években kell meghatározni [Btk. 72. § (3) bek.]. A
próbára bocsátott pártfogó felügyelet alá helyezhető, ha pedig
visszaeső, pártfogó felügyelet alatt áll [Btk. 72. § (4) bek.].
A büntetés végrehajtásának felfüggesztésénél a próbaidő
sikeres eltelte azzal a következménnyel jár, hogy a büntetést
nem hajtják végre, míg a próbaidő sikertelensége esetén
a már korábban kiszabott büntetés végrehajtását rendelik
el. E jogintézmény jelentősége fokozatosan erősödött, s
a jogalkotó mind szélesebb körben nyújtott lehetőséget a
jogintézmény alkalmazására. Jelenlegi szabályait a Btk.
89–91/A. §-ok tartalmazzák. A törvényhely további,
felfüggesztést lehetővé tevő rendelkezést tartalmaz, ezt
azonban már csak különös méltánylást érdemlő esetben
alkalmazható. A korábbiakban a jogalkalmazó belátására
volt bízva a különös méltánylást érdemlő körülmények
meghatározása. Az 1998. évi LXXXVII. törvény viszont
konkrétan meghatározta ezeket a körülményeket, és majdnem taxatív – bár valóban széles körű – felsorolást ad.

A pártfogó felügyelet a bűncselekményt elkövetők ellenőrzését, irányítását, a társadalomba beilleszkedésük segítését
és támogatását szolgáló olyan intézkedés, melyet önállóan
nem, hanem csak más jogintézményekhez kapcsolódva lehet – a bíróság mérlegelése alapján – vagy kell – a törvény
kötelező rendelkezéseiből következően – elrendelni.
A Btk. 82. § (1) és (3) bekezdés szerint a pártfogó
felügyelet kapcsolódhat a feltételes szabadság, a próbára
bocsátás, a vádemelés elhalasztása [Be. 147/A. § (2)],
illetve a szabadságvesztés végrehajtása felfüggesztésének
próbaidejéhez – tartama is azzal azonos – s ezen időszak
eredményes elteltét hivatott biztosítani. A (2) és (4) bekezdés a pártfogó felügyelet elrendelésének különleges
és kivételes esetét fogalmazza meg a szabadságvesztés
büntetését teljesen kitöltött elítélttel szemben a bűnismétlés megakadályozása, társadalomba való beilleszkedés
előmozdítása végett. Ilyen esetben az intézkedés tartama
legfeljebb két év lehet.
A pénzbüntetés sem jár szabadságelvonással, de még
az elkövető szabadságának korlátozásával sem. Eltekintve
természetesen a meg nem fizetés esetén történő átváltoztatásától, ez azonban nem immanens elem, csupán esetleges kö
vetkezmény. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy
a kiszabott pénzbüntetések nem elhanyagolható hányadában
az elítéltek nem tesznek eleget fizetési kötelezettségüknek,
és az átváltoztatás következtében szabadságvesztést töltő
elítéltek száma növekszik.

A pénzbüntetést meg nem fizetők aránya (%)

Nem jelent szabadságelvonást a közérdekű munka sem.
Az 1997. évi LXXIII. törvény alakította ki jelenleg is
hatályos formájában e munka-büntetés szabályait. A Btk.
38. § (1) bekezdésében megjelölt három főbüntetési nem
egyike, amely súly szerint középen helyezkedik el, vagyis
a szabadságvesztésnél enyhébb, de a pénzbüntetésnél súlyosabb főbüntetési nem. A Btk. 49. §-a szerint a közérdekű
munkára ítélt köteles a bíróság ítéletében meghatározott
munkát végezni, személyi szabadsága egyébként nem kor-

látozható. Az (1) és (2) bekezdés szövege az 1997. évi
LXXIII. törvénnyel történt módosítás eredménye, amely
korábbi gyakorlati nehézségek kiküszöbölését is célozta.
Korábban a bíróságok nem vizsgálták kellő alapossággal
az elítéltek egészségi állapotát, képzettségét, mindezekre
csak a bírósági pártfogó volt figyelemmel, amikor a büntetés-végrehajtási bírónak a munkahely kijelölésére irányuló
javaslatát megtette. A büntetés végrehajtása gyakran gondot okozott olyan esetekben, amikor az elítélt leszázalékolt
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volt, vagy egészségi állapota miatt nem tudott munkát
végezni. A módosítás eredményeként most már az ítélkező
bíróság feladata, hogy ítéletében az elvégzendő munka
jellegét meghatározza, és e körben az elítélt egészségi
állapotára és képzettségére is figyelemmel legyen. A
végrehajtásra vonatkozó részletes szabályozás az 1979.
évi 11. tvr.-ben (Bv. tvr.) található.
A jelenlegi szabályozás szerint egy, illetve kétévi szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekmények mellett
áll vagylagos büntetési nemként és 1–50 nap tartamban
lehet alkalmazni. Ha figyelembe vesszük, hogy a napi
munkáltatás időtartama 6 óra, ha órákra átszámítjuk a fenti
napokat 6-300 óra időtartamot kapunk. Európai tapasztalat,
hogy a közérdekű munkára ítélt, vagy irányított elkövetők
70–80%-a munkanélküli. Ez nagy valószínűséggel itthon
sincs másként. (Különösen, ha figyelembe vesszük, hogy
például 1999-ben a jogerősen elítélt felnőtt korúak 66,3%-a
csupán általános iskolai végzettséggel rendelkezett – s ez
a végzettség nem túl biztató a munkaerőpiaci lehetőségeket illetően…) A munka- és foglalkozásnélküli elkövetők
pénzbüntetéssel sújtása ennek következtében kevés sikerrel
kecsegtet. A munkabüntetés ezért – külországokban – azt a
célt szolgálja, hogy az elkövető az általa elvégzett munka
révén tegyen a közösségért, és önmaga is segítsen annak a
kárnak a helyreállításában, amely a közösséget érte.
A Btk. 1997. évi módosítása korlátozta a korábbi 100 napi
tartamot a jelenlegi mértékre, s határozta meg a napi munkaidő tartamát 6 órában. Ebből következően a közérdekű
munka tartamának alsó határa egy nap, azaz hat óra, felső
határa pedig ötven nap, azaz háromszáz óra. Ha a munkabüntetés átváltására kerül sor, akkor egynapi közérdekű
munkának egynapi szabadságvesztés felel meg. Ilyenkor a
szabadságvesztés két hónapnál rövidebb is lehet.
A közérdekű munka hazai szabályozása – legalább – egy
lényeges ponton eltér a külföldi szabályozástól, miszerint nem
köti az elkövető beleegyezéséhez, hozzájárulásához a bün-

tetés alkalmazhatóságát. Igaz ugyan – mondja a Kommentár
–, hogy a munkabüntetés végrehajtása nálunk sem kényszeríthető ki, a munka elvégzésére a szabadságvesztésre átváltoztatás lehetősége igyekszik az elkövetőt rászorítani.
A közérdekű munka alkalmazási aránya (1999: 2,8%;
2000: 3,0%) azonban azt mutatja, hogy e szankció még
mindig „idegen test” a jogkövetkezmények hazai rendszerében. Hazai formája nem is tükrözi a polgári államokban
alkalmazott modern munkabüntetések immanens elemét, a
jóvátételt, amely vagy a sértett, vagy a közösség számára
végzett munka révén reagál arra a konfliktusra, amelyet a
bűncselekmény okozott.
A Btk. 88. §-a szerint főbüntetés helyett önállóan
alkalmazott mellékbüntetés akkor szabható ki, ha a bűncselekmény büntetési tétele háromévi szabadságvesztésnél
nem súlyosabb, és a büntetés célja így is elérhető. Önálló
büntetésként csak egy mellékbüntetést lehet kiszabni.
A Btk. 1993. évi módosítása elhagyta a kivételes alkalmazásra utaló kitételt, és a három évi szabadságvesztésnél
nem súlyosabb büntetési tétel meghatározásával szélesítette a jogintézmény alkalmazási lehetőségeit. A jogszabályhely két, együttesen fennálló feltétel alkalmazását követeli
meg: (1) az elbírált bűncselekmény büntetési tétele három
évi szabadságvesztésnél nem lehet súlyosabb, és (2) a
büntetés célja így is elérhető kell legyen.
Az elmúlt években a főbüntetések kínálatának elszíntelenedése, az önállóan alkalmazható mellékbüntetések
– még inkább az intézkedések – szerepét erősítette. E
szankciócsoport értékének „megnövekedése” részben
orvosolta a főbüntetések kínálati hiányosságait: 1983ban a jogkövetkezmények 10%-át sem tette ki, 1994ben viszont több mint 20%-át képezte, s 2000-ben is
meghaladta a 16,6%-ot. Álláspontom szerint ugyancsak
a főbüntetések kínálatának elszíntelenedésére vezethető
vissza a felfüggesztett szabadságvesztések alkalmazási
gyakoriságának megnövekedése.

IV. Javaslatok az új Büntető
Törvénykönyv szankciórendszerére

a szankciók nagyobb variabilitásának megteremtése. Az
alternatív szankciók rendszerbe állítására a szabadságvesztés büntetés direkt kiváltása végett, illetve a jelenlegi
szabadságelvonással nem járó szankciók hatékonyságának
fokozása érdekében van szükség.
Az alábbiakban a Btk. szankciói közül csak azokkal
foglalkozom, amelyek az alternatív szankciók körébe sorolhatók, s ezen a körön belül is csak azokkal az elemekkel,
amelyek álláspontom szerint változtatásra szorulnak.

Megítélésem szerint a szankciórendszer átalakítása
során olyan skála kialakítására kell törekedni, amelyben a
szankció korlátozó elemei és az elkövető visszatartásához
szükséges kontroll/támogató elemek kombinációja is az
individualizációt szolgálja. Emellett szükségesnek látszik

20
Mint korábban említettem az alternatív szankciókat az
elkövető kooperatívitásának szükségessége jellemzi. Erre a
jellegzetességre tekintettel az alternatív szankciók külföldi
szabályozása a közérdekű munka és a pártfogó felügyelet
elrendeléséhez az elkövető beleegyezését kívánják meg.
Alapvető módosításra szorul tehát a közérdekű munkabüntetés és a pártfogó felügyelet elrendelésénél megjelenő
„kényszer-elem”. Az alternatív szankciók hatékony végrehajtása, és az elítéltek jogainak biztosítása érdekében a
szabadságkorlátozással járó speciális magatartási szabályok
elrendelését, és a közérdekű munka alkalmazását mindenképpen az elkövető hozzájárulásához, illetve beleegyezéséhez kell kötni. Tudnunk kell azonban azt, hogy minden
alternatív szankció mögött ott áll a szabadság elvesztésének
valódi lehetősége, azaz beleegyezés hiányában a bíróság
szabadságelvonással járó szankciót alkalmazhat, illetve
a végrehajtás során a feltételek nem teljesítése esetén e
szankciók szabadságvesztésre változtathatók át.
1. Feltételes elítélés
A próbára bocsátás és a szabadságvesztés büntetés végrehajtásának felfüggesztési lehetőségeit tartalmazó szabályozás jelenlegi feltételei változatlanul maradnának, pártfogó
felügyelet azonban nem kapcsolódhatna hozzájuk.
Az elkövető beleegyezése esetén a feltételes elítélés
40–60 óra közérdekű munkával is kombinálható lenne.
2. Közérdekű munka
A közérdekű munka-büntetést a rövid tartamú szabadságvesztések „kiváltására” alkalmas szankcióként célszerű
felfogni. Szabályozását az európai országok gyakorlatához
szükséges igazítani, és órákban meghatározni a szankció
tartamát.
Álláspontom szerint a jelenlegi szabályozással szemben, mind a közérdekű munka generális minimumának
mind maximumának emelése szükségesnek látszik, és
40–420 óra tartamban célszerű meghatározni a köz javára
végzett ingyenes munka tartamát. Felnőtt korú, illetve az
elkövetéskor 16. életévet betöltő fiatalkorú elkövetőkkel
szemben lehet alkalmazni. Fiatalkorúak esetében a maximális tartam 200 óra.
A szankció végrehajtását a bírósági határozat jogerőre
emelkedésétől számított 12 hónap alatt be kell fejezni.
Úgy vélem, hogy a nagyobb variabilitás megteremtése
érdekében az önállóan alkalmazott közérdekű munka-büntetést célszerű csak az 1 évig terjedő szabadságvesztéssel
fenyegetett bűncselekmények mellett megtartani. Ebben az
esetben egy „hipotetikus” egyenértékűségi táblázat segíthet
a szabadságvesztés és a közérdekű munka „egymáshoz
igazítására”– mind a közérdekű munka tartamának meghatározásakor, mind az esetleg szükséges átváltás esetén:15
140–100 óra közérdekű munka = 1–3 hónap szabadságvesztés
100–210 óra közérdekű munka = 3–6 hónap szabadságvesztés
210–320 óra közérdekű munka = 6–9 hónap szabadságvesztés
320–420 óra közérdekű munka = 9–12 hónap szabadságvesztés

A jelenlegi szabályozás szerint a 2 évi szabadságvesztés
mellett vagylagos büntetésként álló közérdekű munkát
célszerű csak ún. kombinált büntetés keretében alkalmazni,
és megteremteni a végrehajtásában felfüggesztett 1, illetve
2 évig terjedő szabadságvesztés összekapcsolhatóságát a
közérdekű munka elrendelésével. Azt a problémát, hogy a
hazai rendszerben a büntetőjogi büntetések nem kombinálhatók egymással talán az elnevezés változtatásával lehetséges megoldani. A szankciórendszerben van is már erre
példa: a pénzbüntetés, illetve a pénzmellékbüntetés rendszertani besorolása. Ezt a megoldást lehetne analógiaként
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használni, és a közérdekű munkát – esetleg más elnevezéssel, de mindenképpen rövidebb (felnőtt korúaknál: 40–240
óra; 16. életévüket betöltött fiatalkorúaknál: 20–120 óra)
tartamban alkalmazhatóan – a mellékbüntetések között
is elhelyezni.
3. Próbára bocsátás/felfüggesztett szabadságvesztés
és pártfogó felügyelet
A feltételes elítélés pártfogó felügyelettel kötelezően együtt
járó formája. Megfogalmazható önálló büntetési nemként is,
ekkor a próbára bocsátás átsorolását igényli az intézkedések
köréből a büntetések körébe [Lásd alább az (A) változatot].
Ez esetben a büntetés végrehajtásának felfüggesztése kiemelődne a büntetéskiszabási kérdések köréből.
A pártfogoltnak a végrehajtás során tanúsított magatartása, és körülményei változása esetén a pártfogó felügyelet
tartama lerövidíthető. Ez esetben a szankció a „sima” feltételes elítélés feltételeinek megfelelően alakulna, illetve a
feltételes szabadságra bocsátás esetén a pártfogó felügyelet
nélküli feltételes elítélés feltételeihez igazodna, azaz az
elkövetőt csak a bűncselekmény elkövetésétől tartózkodás
kötelezettsége terhelné.
4. Pártfogó felügyelet
A pártfogó felügyelet tartama a próbára bocsátás, illetve a
szabadságvesztés felfüggesztésének években meghatározott
időtartamához, illetve a feltételes szabadságra bocsátott személy esetén a feltételes szabadság tartamához igazodik.
Álláspontom szerint a pártfogó felügyelet két formájának
kialakítása szükséges: a) egyszerű pártfogó felügyelet, és
b) fokozott pártfogó felügyelet.
4.1. Egyszerű pártfogó felügyelet
Az elkövető a kialakítandó sztenderdeknek megfelelően
tart kapcsolatot a pártfogóval és teljesíti az előírt magatartási
szabályokat. A magatartási szabályok „összeállítása” a
bíróság feladata, amelyhez segítséget a Pártfogó Szolgálat
által készített pártfogói vélemény (PfV) nyújt.
Elengedhetetlenül szükséges annak a lehetőségnek a megteremtése, hogy a pártfogó felügyelet idejének hosszát, a végrehajtás eredményeinek, a szankció hatálya alatt álló személy
magatartásának és körülményei változásának megfelelően
csökkenteni lehessen. Jelenleg a Btk. 82. § (4) bek. alapján
csak a kitöltött szabadságvesztéssel szabadulóval szemben
elrendelt pártfogó felügyeletnél van rövidítésre mód.
A pártfogó felügyelet tartalmát adó magatartási szabályoknak a jelenleginél jóval konkrétabb formában történő, pontokba szedett megfogalmazása szükséges. A Btk.
82. § (6) bekezdése, amely igen általánosan fogalmazza
meg e kötelezettségeket, módosításra szorul. A Btk.-nak
konkrétan meg kell fogalmaznia a magatartási szabályok
egy részét, de továbbra is meg kell hagyni a bíróságnak
azt a lehetőséget, hogy a törvényben meghatározottól
eltérő, különleges magatartási szabályt írjon elő. Azaz, a
magatartási szabályokat a) tartalmazza a Btk., b) legyenek
pontosan megfogalmazva, és c) ne a jogszabály erejénél
fogva, hanem bírói döntés alapján váljanak kötelezővé. A
magatartási szabálynak nem megfelelő viselkedés természetesen szabályszegési eljárást von maga után.
A) Kapcsolattartás
A kapcsolattartás többféle elemből álló kötelezettség, így:
– a pártfogó ellenőrzése alatt állás,
– a szabályozásnak megfelelő kapcsolattartás teljesítése,
a pártfogó családlátogatásának biztosítása,
– a munkahely és a lakóhely változásáról előzetes értesítés
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A kapcsolattartás minimumai:
– hetente 1 × a próbaidő első 3 hónapjában
– kéthetente 1 × a próbaidő második 3 hónapjában
– havonta 1 × a próbaidő további részében
Többféle magatartási szabály alkalmazása esetén a
kapcsolattartások száma emelkedik, de nem helyettesíti a
kijelölt pártfogóval való kapcsolattartást.
B) Pártfogói foglalkoztatóban való részvétel
A pártfogói foglalkoztatók munkaformája a csoportmunka. A foglalkoztatóknak alapvetően kétfajta programcsomagot kell kidolgozniuk:
– az egyszerű pártfogó felügyelet magatartási szabályait
tartalommal megtöltő programcsomagot, ill.
– a fokozott pártfogó felügyelet intenzív programját.
Ez természetesen nem zárja ki az egyes programrészek
átfedését, pl. az alkoholedukáció lehet integráns része az
intenzív programnak, ugyanakkor önálló kurzusként is
szerepelhet párhuzamosan azon elkövetők számára, akiknél
a bűncselekmény jellegzetességei ilyen tartalmú magatartási
szabály előírását indokolják.
A bíróság többfajta programon való részvételt is előírhat
különleges magatartási szabályként.
A foglalkoztatók programját a pártfogó szolgálat
dolgozza ki, s az alábbi jellegzetes problémákra reagáló
problémamegoldó csoportfoglalkozás keretében: bűnelkövetői magatartás; önértékelés és személyközi kapcsolatok;
konfliktuskezelés; függőség okozta szerekkel visszaélés
(alkohol, drog, vegyszerek) gyakorlati életvezetés és
hasznos szabadidő eltöltés.
A pártfogói foglalkoztatóban dolgozó pártfogók párhuzamosan dolgoznak a területi pártfogó felügyelővel. A
területi pártfogó felügyelő minden pártfogói foglalkoztatóban lezajlott program félidejénél és végén – az esetleges
problémák felmerültekor azonnal (pl. hiányzás) – értesítést
kap az elkövető előmeneteléről.
C) Meghatározott helyen tartózkodás kötelezettsége
Ez lehet:
– kijelölt szálláshelyen tartózkodás, amely csak a fokozott
pártfogó felügyelet magatartási szabályaként írható elő;
– egyéb szálláson, vagy gondozó intézményben tartózkodás;
– lakáson, megjelölt címen tartózkodás.
A kijelölt szálláshelynél az éjszakai benntartózkodási
kötelezettség mellett nincsenek más korlátozások, illetve
az egyéb korlátozásokat csak a bíróság mondhat ki úgy,
hogy egyéb jellegű magatartási szabályt is csatol a kijelölt
szálláshelyen tartózkodás kötelezettsége mellé.
A meghatározott helyen tartózkodás egyéb esetei a jelenlegi gyakorlatban is alkalmazott magatartási szabályokat
jelentik.
D) Meghatározott helyen meghatározott tevékenység
végzése, vagy meghatározott tevékenységtől való
tartózkodás
Elrendelhetőségének leghosszabb tartama: 60 nap
A meghatározott tevékenység végzését biztosító szervezetek, intézmények projektjeit (ha ez nem pártfogói
foglalkoztatóban történik) a megyei pártfogó hivatal fogadja
el, mint alkalmasat a különleges magatartási szabály feltételeinek teljesítésére.
Lehetnek:
– meghatározott tanfolyamon részvétel (pl. alkoholfogyasztással kapcsolatos képzési kurzus);
– az elkövető szükségleteinek megfelelő aktivitás kifej-
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tése (pl. feszültségkezelő kurzus, bűnelkövető magatartás
értékelése kurzus, bódulatkeltő anyagokkal való visszaélők
számára indított kurzus stb.);
– a meghatározott tevékenységtől való tartózkodás lehet
pl. nyilvános helyek látogatásának tilalma, labdarúgó mérkőzések, koncertek látogatásától való eltiltás stb.
E) Pszichológiai, pszichiátriai kezelés igénybevétele
A pártfogó felügyelet teljes tartamára elrendelhető. Csak
akkor alkalmazható, ha konkrét lehetőség is van az elkövető
kezelésére. A konkrét kezelés helyét és az azt végző orvos/
pszichiáter nevét is tartalmaznia kell a pártfogói véleménynek.
F) Alkoholbetegség vagy kábítószer függőség kezelése
A pártfogó felügyelet teljes tartamára elrendelhető. A
teljes tartamra, vagy a büntetés egy részének idejére történő
elrendelésről a határozathozatalkor kell dönteni.
G) Sértetti jóvátétel, kompenzáció, illetve mediáció
Az elkövető mellett a sértett beleegyezése is szükséges.
A magatartási szabálykénti megfogalmazásán túlmenően (vagy inkább azt megelőzve) felmerülhet a jóvátétel/
kompenzáció, illetve a mediáció a diverzió lehetséges
előfeltételeként is.
H) Iskolalátogatási, szervezett oktatásban részvételi
kötelezettség
Tanköteles fiatalkorú esetében kötelezően elrendelendő
magatartási szabály. Egyéb esetekben – így nem csak fiatalkorúakkal kapcsolatosan is – az elkövető beleegyezése
esetén alkalmazható.
4.2. Fokozott pártfogó felügyelet
A fokozott felügyeletet is 1–3 éves időtartamban,
években meghatározottan rendelheti el a bíróság. (Csak
a bíróság hatáskörébe célszerű utalni, kizárva a diverziós
eljárásban történő alkalmazását).
A felügyelet fokozott volta abban nyilvánul meg, hogy
a bíróság:
– a felügyelet 1–3 éves időtartamának első évében 3 hónapig terjedő időtartamban ún. Pártfogói Foglalkoztató intenzív
programjain való részvételt írhatna elő az elkövetőnek,
– felügyeletet igénylő és szállás vagy lakásproblémával
küzdő elkövetők esetében a fokozott felügyelet tartamának
egy idejére kijelölt szálláshelyen16 tartózkodást írna elő.
Emellett természetesen egyéb természetű magatartási szabály
határozatba foglalása (szenvedélybetegségek, vagy személyiségproblémák kezelése, stb.) is segíthetné a végrehajtást.
5. Az alternatív szankciók alkalmazási köre
Az alternatív szankciók alkalmazási körét a szabadságvesztés büntetési nem alapulvételével két módon lehet
meghatározni:
1. a bűncselekmények absztrakt súlyát kifejező szabadságvesztés büntetési tételekhez igazítottan:
– a 2 évi szabadságvesztés büntetéssel fenyegetett
cselekmények körében
– a 3 évi szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekmények körében
2. a bűncselekmény súlyához igazodóan a várhatóan
alkalmazandó szabadságvesztés tartamához igazítottan:
– 6 hónapig terjedő szabadságvesztés helyett
– 12 hónapig terjedő szabadságvesztés helyett
A „hipotetikus” büntetéskiszabásra a jelenlegi rendszerben is találunk példát a kényszergyógykezelés alkalmazási
feltételei meghatározásánál. A kényszergyógykezelés elren-

22

BÜNTETÕJOGI KODIFIKÁCIÓ B 2001. 2. szám

delésének egyik feltétele ugyanis, hogy a bíróság a vádlottat, beszámíthatósága esetén legalább egy évig terjedő
szabadságvesztéssel sújtaná.
A közösségi szankciók rendszerbe illesztésére lehetséges két megoldásból a leginkább járható útnak a kiszabott
szabadságvesztések tartamához igazodó megoldás tűnik:
a 12 hónapig terjedő végrehajtandó szabadságvesztés
büntetés helyett alkalmazott közösségi szankció, mely a
középkriminalitás hatékonyabb kezelését célozza meg. E
megoldás csökkentheti a börtönnépességet azáltal, hogy
a felügyelet és a támogatás igényeihez alakított közösségi
szankciók kombinálásával, megnyugtató módon válthatja
ki a rövid tartamú szabadságvesztések jelentős részét.
E változat bevezetése esetén az intézkedések körébe sorolódik mindegyik közösségi szankció [Lásd alább (B) változat],
s alkalmazásuk a szabadságvesztés szankcióhoz kapcsolódva
büntetéskiszabási kérdéssé válik. A bíróság ugyanis az általa
szükségesnek vélt maximum 12 hónapi szabadságvesztés
büntetést helyettesíthetné – a vádlott beleegyezésével – a közösségi szankciók valamelyikével, vagy azok kombinációjával
az alábbi lehetséges variációk szerint:
Közérdekű munka
Közérdekű munka önállóan = 6 hónapig terjedő tartamú
szabadságvesztés helyett
3–6 hónapi szabadságvesztés

Közérdekű munka + Egyszerű pártfogó felügyelet = 8
hónapig terjedő tartamú szabadságvesztés helyett
Közérdekű munka + Fokozott pártfogó felügyelet =
6–12 hónapig terjedő tartamú szabadságvesztés helyett
Próbára bocsátás
Próbára bocsátás önállóan = az alkalmazás feltételei
változatlanul maradnak
Próbára bocsátás + Egyszerű pártfogó felügyelet = 6
hónapig terjedő tartamú szabadságvesztés helyett
Próbára bocsátás + Fokozott pártfogó felügyelet = 6–12
hónapig terjedő tartamú szabadságvesztés helyett
Egyszerű pártfogó felügyelet
Egyszerű pártfogó felügyelet + próbára bocsátás = 6
hónapi szabadságvesztés helyett
Egyszerű pártfogó felügyelet + próbára bocsátás + közérdekű munka = 8 hónapi szabadságvesztés helyett
Fokozott pártfogó felügyelet
Fokozott pártfogó felügyelet + próbára bocsátás = 6–12
hónapi szabadságvesztés helyett
Fokozott pártfogó felügyelet + közérdekű munka = 6–12
hónapi szabadságvesztés helyett

6–8 hónapi szabadságvesztés

6–12 hónapi szabadságvesztés

Közérdekû munka önállóan
Próba + egyszerû Pf.
Közérd.munka + Egyszerû Pf.
Próba + Egyszerû Pf + Közérd.munka
Próba + Fokozott Pf
Próba + Közérd.munka + Fokozott Pf.

A Btk. szankciórendszere az alábbi módon épülhetne fel:
(A) változat

(B) változat

(C) változat

FŐBÜNTETÉS
1. Szabadságvesztés
– végrehajtandó
– felfüggesztett

FŐBÜNTETÉS:
1. Szabadságvesztés

FŐBÜNTETÉS
1. Szabadságvesztés

2. Pénzbüntetés
– végrehajtandó
– felfüggesztett

2. Közérdekû munka
2. Pénzbüntetés

3. Pénzbüntetés

INTÉZKEDÉS:
1. Megrovás
2. Kényszergyógykezelés
3. Alk. kényszergyógyítása
4. Elkobzás
5. Közérdekû munka
6. Próbára bocsátás
7. Pártfogó felügyelet
8. Fokozott pf felügyelet
9. Javítóintézeti nevelés

INTÉZKEDÉS:
1. Megrovás
2. Kényszergyógykezelés
3. Alk. kényszergyógyítása
4. Elkobzás
5. Próbára bocsátás
6. Pártfogó felügyelet formái:
– Egyszerû pf felügyelet
– Fokozott pf felügyelet
7. Javítóintézeti nevelés

KÖZÖSSÉGI BÜNTETÉS
1. Feltételes elítélés
(próbára bocsátás; szv./pb.
végrehajtásának felfügg.)
2. Közérdekű munka
3. Próbára bocsátás
vagy felfüggesztett szab.veszt.
+ Fokozott pf felügyelet
4. Próbára bocsátás vagy
felfüggesztett szab.veszt.
+ Pártfogó felügyelet
INTÉZKEDÉS
1. Megrovás
2. Kényszergyógykezelés
3. Alkoh. kényszergyógyítása
4. Elkobzás
5. Pártfogó felügyelet
6. Fokozott pf felügyelet
7. Javítóintézeti nevelés
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V. Diverziós megoldások
A bűnözéskontroll eszközeinek differenciálása és az
igazságszolgáltatási szervek tehermentesítése érdekében
nem csupán a szankciórendszer tartalmának átalakítása,
hanem a különböző diverziós lehetőségek megteremtése is
szükségesnek látszik. Az ügyészi vádemelés elhalasztásának jelenlegi formája – a pártfogó szolgálat modernizálása
nélkül – csupán eljárás rövidítő hatása van a rendszerre (bár
ez sem kevés!). Félő azonban, hogy ez csupán formalizált
eszköz arra, hogy ne történjék semmi, s ez a veszély még
inkább fenyeget a felnőtt korúak esetében.
Itt látom a legnagyobb veszélyt arra, hogy a „kiszélesedés” (net-widening) hatására azok az elkövetők kerülnek
vádhalasztás alá, akik ezen eszköz hiányában megrovásban
részesültek volna. Erre vannak már jelek a fiatalkorúak
esetében.
A) Vádemelés elhalasztása és pártfogó felügyelet
A jelenlegi megoldással szemben a vádhalasztásos pártfogó felügyeletnél a felügyelet tartamát minimum 6 hónap
– maximum 1 évben célszerű meghatározni. Végrehajtása
során az ügyész a pártfogó szolgálat által közvetített (de nem
feltétlenül általa működtetett) programokban való részvételre kötelezi – beleegyezésével – a pártfogoltat.
B) Jóvátételi/Mediációs elterelés
Az eljárás – ügyészi, illetve bírósági szakaszban – 3 hónapra feltételesen felfüggeszthető, ha van remény arra, hogy
az elkövető a sértettnek okozott kárt megtéríti. A jóvátétel
történhet pénzfizetés vagy munkavégzés formájában. Az
eltereléshez az ügyész a pártfogó szolgálat segítségét veszi
igénybe. Meghatározza egyben, hogy milyen formában kell
az elkövetőnek helyreállítani a kárt, illetve azt, hogy ezt
egészében, vagy részben kell tennie.
Feltételei:
– ügyészi/bírói jóváhagyás
– sértett beleegyezése
– a bűncselekmény csekély súlyú és az elterelés közérdeket nem sért

VI. Az alternatív szankciókat
végrehajtó szervezet,
a Pártfogó Szolgálat
Az alternatív szankciók hatékony végrehajtásához a hazai pártfogó szolgálat átszervezése szükséges. A jogalkotó
ugyanis úgy építette be a szabadságelvonással nem járó
szankciókat a hazai büntetési rendszerbe és úgy presszionálta
egyre szélesebb körű alkalmazásukat, hogy nem teremtette meg a működés szakmai, gazdasági, infrastrukturális
hátterét. Ezért a hazai pártfogó szolgálat újjászervezése és
modernizálása szükséges. A pártfogó szolgálat reformja
során tekintetbe kell venni azt, hogy a bűnözés olyan közösségi probléma, amely rendszerszemléletű megközelítést
igényel.
A pártfogó szolgálat elzárkózása, befelé fordulása helyett
a közösségi, a kifelé forduló, a szervezetet és tevékenységet egyaránt szisztematikusan és sikeresen menedzselő
pártfogó szolgálat lehet az, amely a tevékenységét a közösség biztonsága érdekében végzi. A pártfogó szolgálatot
a bűnözés csökkentését elérni kívánó büntetőpolitikai
erőfeszítések központi szereplőjévé kell tenni, meg kell
erősíteni a szankció-végrehajtási gyakorlat hatékonyságát
és az elkövetők reintegrációját segítő eszközrendszert. A
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pártfogó szolgálatnak biztosítania kell, hogy a bíróság által
alkalmazott büntetőjogi jogkövetkezmény hatékony megoldás legyen; valóban csökkentse a bűnismétlés veszélyét;
a lehetséges eszközökkel segítse az elkövető társadalmi
integrációját és járuljon hozzá a bűncselekménnyel okozott
károk és következmények mérsékléséhez.
A büntetőpolitikai célok megvalósítása érdekében
– szabályozni kell a pártfogó szolgálatok gyakorlati
tevékenységét,
– át kell alakítani a szervezeti irányítás rendszerét, és
– ki kell dolgozni a pártfogók szakmai képzésének elemeit.
Javítani kell a pártfogó szolgálat reakcióképességét,
reakció-idejét, ki kell alakítani a pártfogói munka egységes
gyakorlatát. A pártfogó szolgálat különböző tevékenységi
formáival kapcsolatos szakmai sztenderdek kidolgozására
van szükség, amelyek az egyes tevékenységek minimumszabályait tartalmazzák. A szakmai sztenderdek egyik
fontos feladata a közvélemény befolyásolása, amelyet a
szabadságelvonással nem járó szankciók végrehajtási menetének világos és átlátható szabályozásával, a szankció
felügyeleti és büntetési elemeinek erősítésével, és a végrehajtásban közreműködő szervezetek tevékenységének
értékelhetőségével érik el. Ezért jelentős szerepük van a
pártfogó szolgálatok – s közvetve a büntető igazságszolgáltatás – hitelességének növelésében is.
A pártfogó munka alábbi szakmai részterületeit kell
kialakítani és a pártfogó szolgálat szervezeti felépítését
ehhez igazítani: (A.) pártfogói vélemény készítése; (B.)
a pártfogó felügyelet végrehajtása /a bíróság által elrendelt magatartási szabályok érvényesítésére pártfogói
szálláshely és pártfogói foglalkoztató működtetése/, (C.)
a közérdekű munka szervezése és végrehajtása, és (D.) a
büntetés-végrehajtási intézetben végzett munka, illetve
az utógondozás.
Az egyéniesítés és a megelőzés szempontjainak érvényesítése érdekében meg kell teremteni annak a feltételeit,
hogy a pártfogó szaktudása és ismeretei is hasznosuljanak
a büntetéskiszabás körében. A pártfogó szolgálattól el kell
várni, hogy szakmai sztenderdekkel szabályozott formában, ún. Pártfogói Vélemény (PfV) készítésével segítse a
bíróság tevékenységét.
Meg kell törni a pártfogó felügyelet speciális magatartási szabályainak alkalmazásával kapcsolatosan kialakult
„ördögi kört”, hogy a bíróság/ügyészség azért nem ír elő
speciális magatartási szabályokat, mert a pártfogó szolgálat
képtelen ezek végrehajtására, a pártfogó szolgálat viszont
azért nem innovatív és nem kínál speciális magatartási
szabályok végrehajtására alkalmas programokat, mert a
jogalkalmazók nem igénylik. A pártfogó szolgálatoktól el
kell várni, hogy a pártfogói foglalkoztatók programjának
kidolgozásával segítsék a bíróságot/ügyészséget abban,
hogy – az arányosság szempontjának érvényesítése mellett – személyre szabott speciális magatartási szabályokat
alkalmazhasson, elsősorban azokkal a bűnelkövetőkkel
kapcsolatosan, akiknek bűnismétlési kockázatát képzettségi hiányosságaik, személyiség-problémáik vagy szenvedélybetegségük fokozza. Ha bíróság a pártfogó felügyelet
alá helyezett szorosabb felügyeletét és magatartásának
fokozottabb figyelemmel kísérését látja indokoltnak,
speciális magatartási szabályként pártfogói szálláson tartózkodást rendelhet el, amelynek végrehajtási feltételeit
a pártfogó szolgálat biztosítja.
Tekintettel arra, hogy a közérdekű munka szankció
világszerte az egyik legjobban működő új típusú szankció,
eminens érdek fűződik ahhoz, hogy a hazai rendszer is befogadja. A hazai viszonyok között kirívó módon nehézkes
és kevéssé hatékony a közérdekű munka végrehajtása. A
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pártfogó szolgálat szervezeti kereteit és munkamódszereit
úgy kell átalakítani, hogy az megfelelő feltételeket biztosítson a közérdekű munka végrehajtására és arra, hogy
az ingyenes munkavégzés előnyei a helyi közösségnél
jelentkezzenek.
Az európai országok többségében a pártfogó szolgálatok alapfeladatának tartják a büntetés-végrehajtási
intézetekben végzett tevékenységet. A szabadulás hatékonyabb előkészítésére, a felügyelet és a gondozás
folyamatosságának biztosítására, illetve az önkéntes
utógondozás feltéte-leinek javítására meg kell teremteni
a büntetés-végrehajtási intézetek és a pártfogó szolgálatok
intézményesített együttműködését.
A pártfogók tevékenységét országosan azonos színvonalú szolgáltatást nyújtó, szisztematikusan menedzselt
szervezetté kell átalakítani, annak érdekében, hogy megteremtődjék a szervezet értékelhetősége és átláthatósága,
mind a szakmai irányítás, mind a közösség számára. A
szakmai minőség biztosítása érdekében a tevékenységnek
költség-hatékonynak és mérhetőnek kell lennie, hogy a
felelősségek is világossá és számon kérhetővé váljanak.
Az egységes szakmai irányítás megteremtése érdekében
szervezetileg is egységesíteni kell a felnőtt korú és a fiatalkorú elkövetőkkel foglalkozó pártfogói tevékenységet
és szervezetet az Igazságügyi Minisztériumhoz kell kapcsolni. Az irányítás rendszerének átalakítása lehetővé teszi,
hogy a büntetőpolitika végrehajtásáért viselt kormányzati
(igazságügyi minisztériumi) felelősség érvényesüljön. A
fiatalkorú bűnelkövetőket megillető garanciák érvényesülése, illetve az életkori sajátosságaihoz igazodó eltérő
kezelés, valamint a gyermekvédelem rendszerével fenntartott együttműködés a pártfogó szolgálat belső szervezeti/
szakmai területeinek kialakításával biztosítandó. A fiatalkorú és a felnőtt korú bűnelkövetőkkel kapcsolatosan megfogalmazott eltérő büntetési célok a szakmai sztenderdek
megfogalmazásában is megjelennek.
A szakmailag elavult pártfogói gyakorlat megerősítése
érdekében lépéseket kell tenni a pártfogók szakmai alapképzettségét biztosító felsőoktatási lehetőségek kialakítására, és
ki kell dolgozni a pártfogó szolgálat munkatársainak intézményen belüli folyamatos továbbképzési rendszerét.
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Dr. Csordás Sándor, Csóti András, Garami Lajos, Dr. Müller Anikó

Szabadságvesztés
végrehajtási fokozatok nélkül?
(Gondolatok az új Btk. kodifikációjához)

Történeti áttekintés
A szabadságvesztés közvetlen előzményei közé a fogság, a várfogság, a fenyítőházak és a dologházak tartoztak.
Magyarországon a XVIII. század végén megértek a társadalmi feltételek a feudális büntetőjog és igazságszolgáltatás gyökeres átalakítására. Az országgyûlés bizottságot
hozott létre a büntetőjog és az igazságszolgáltatás megreformálására. A bizottság munkájának eredményeként
született meg az 1795. évi kodifikációs javaslat, amely
uralkodó büntetési nemmé a szabadságvesztést emelte. A
szabadságvesztésnek három nemét állapította meg:
– a szigorúbb és
– az enyhébb börtönt, valamint
– a fiatalkorúak számára a javítóházat.
Az 1795. évi kódex tervezet minden felemássága és
fogyatékossága ellenére a magyar büntetőjogi gondolkodás
jelentős állomása volt. A kódex tervezet nem lépett ugyan
hatályba, de eszméi nyomán született meg 1827-ben az az
országgyûlési bizottsági javaslat, amely kerületi és országos
börtönök létrehozását javasolta.
A XIX. század első harmadától egyre inkább általánossá vált a szabadságvesztés, a börtönök helyzete
azonban siralmas képet mutatott. Nem véletlen, hogy
Kölcsey Ferenc és Kossuth Lajos is lesújtóan nyilatkoztak
a magyar börtönviszonyokról. A börtönök, tömlöcök, fogházak zömét ugyanis a XIX. század 30-as, 40-es éveiben
is középkori állapotok jellemezték.
A XIX. század 30-as, 40-es éveiben a társadalmi
haladásért vívott harc egyik kulcskérdése az igazságszolgáltatás reformja volt. Az 1840. évi országgyûlés
Deák Ferenc elnökletével bizottságot hozott létre, amely
1843-ban beterjesztette az országgyûlésnek a büntető
törvénykönyv tervezetét, külön törvényjavaslat készült
a szabadságvesztés-büntetés végrehajtásának szabályozására. A törvényjavaslatban az uralkodó büntetési nem a
szabadságvesztés lett, amelynek két formáját jelölte meg:
– a rabságot, amely életfogytig vagy határozott ideig
tartott, és
– a fogságot, melynek leghosszabb tartama egy év.
A javaslat a magánelzárás rendszerét fogadta el mindkét
forma tekintetében. A javaslat kétféle szabadságvesztési
intézet létesítését irányozta elő, úgymint:
– a törvényhatósági (megyei, városi) fogházakat és
börtönöket,
– a kerületi, azaz országos börtönöket.
Az 1843. évi büntetőjogi és börtönügyi javaslatok a konzervatív erők ellenállása következtében megbuktak ugyan,
de így is rendkívüli jelentős hatásuk volt a magyar büntetőjogi és börtönügyi gondolkodás fejlődésére. Progresszív
elveiket a bírói gyakorlat többé-kevésbé megvalósította.
Dr. Csordás Sándor főosztályvezető, Igazságügyi Minisztérium
Dr. Csóti András, a büntetés-végrehajtás országos parancsnokának
általános helyettese
Garami Lajos főosztályvezető, Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
Dr. Müller Anikó osztályvezető, Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága

Az 1848–49-es szabadságharc leverését követően az osztrák kormányzat 1852-ben Magyarországon is bevezette
az osztrák büntető törvénykönyvet, melynek következtében a szabadságvesztés általánosan alkalmazott büntetési
nemmé vált. Az osztrák büntetési rendszer azonban fejlettségében elmaradt az 1843. évi törvényjavaslattól.
Az 1867-es kiegyezés után az igazságszolgáltatás reformja ismét napirendre tûzte a büntetőjog kodifikációját,
melynek eredményeként hosszas előkészítés után született
meg az 1878. évi V. törvénnyel elfogadott első magyar
büntető törvénykönyv, amelyet a szakirodalom
Csemegi-kódex néven ismer.
A Csemegi-kódex teremtette meg a valóban modern,
polgári szellemû büntetés-végrehajtási rendszert. A kódex
a szabadság-vesztés büntetésnek öt különálló nemét
határozta meg, úgymint:
– a fegyházat,
– az államfogházat,
– a börtönt,
– a fogházat és
– az elzárást.
A kódex az Európában már általánosan elfogadott fokozatos rendszert vezette be, annak részben az angol, részben
az ír változatait.
A fegyházbüntetés végrehajtása az ír fokozatos rendszer
szabályai alapján az országos fegyintézetekben történt
(Illaván, Lipótvárott, Vácott, Sopronban, Nagyenyeden,
a nők részére Márianosztrán). A fegyházakat a közvetítő
intézetek (Kisharta, Lipótvár, Vác) egészítették ki.
A börtönbüntetés végrehajtása kerületi börtönökben vagy
törvényszéki fogházakban történt (Szeged, Kőbánya, nők
részére Márianosztra).
Az államfogház kedvezményezett szabadságvesztési
büntetőnem volt az uralkodó osztály tagjai által elkövetett
ún. „bocsánatos” bûncselekményekre (pl. párbaj).
A fogház büntetés végrehajtására 65 törvényszéki fogház
és 315 járásbírósági fogház mûködött.
Az elzárás a kihágási cselekmények büntetése volt, végrehajtása járásbírósági fogházakban történt.
A századfordulón a tettes büntetőjogi irányzat kezdett
tért hódítani, amely a szabadságvesztés mellett az ún.
„veszélyes elemek” tekintetében biztonsági intézkedések
bevezetését szorgalmazta. Ennek szellemében került
bevezetésre a közveszélyes munkakerülőkkel szemben
a dologház (1913. évi XXI. törvénycikk) és a szigorított
dologház (1928. évi X. törvény).
Az 1945-ben létrehozott népbíróságok mûködésével
bevezetésre került a „népbírósági büntetőjog”, amely
többszöri változáson keresztülmenve, részben fenntartotta
a Csemegi-kódex büntetési rendszerét. A népbírósági büntetőjog eredetileg a következő szabadságvesztési nemeket
alkalmazta:
– fegyház,
– államfogház,
– börtön,
– fogház,
– internálás.
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Az 1140/1945. ME rendelet eltörölte a fogházat és az
internálást és bevezette a kényszermunka büntetést. Az 1946.
évi XIV. törvény eltörölte az államfogházat, így 1946-tól
– a fegyház,
– a börtön és
– a kényszermunka funkcionált.
A büntetés-végrehajtás fejlődése szempontjából leglényegesebb a büntető törvénykönyv általános részének újjáalkotásáról szóló 1950. évi II. törvény (Btá.)
volt, amely teljesen eltörölte a Csemegi-kódex büntetési
rendszerét, és bevezette az egységes szabadságvesztés
büntetést. A Btá. csak egyféle szabadságvesztést ismert,
a börtönt. Emellett a kihágások miatt az elzárást alkalmazta. A Btá. indokolása szerint azért nem szükséges a
szabadságvesztés különböző végrehajtási nemeit, illetve
fokozatait meghatározni, mert a szabadságvesztés végrehajtását önálló büntetés-végrehajtási törvénynek kell
szabályoznia. A büntetés-végrehajtási törvény azonban
nem került megalkotásra. A törvényi szabályozás hiányát
különböző utasításokkal igyekeztek pótolni, így 1955-ben
kiadásra került az első büntetés-végrehajtási szabályzat. A
103/1958. számú BM-IM–LÜ közös utasítás bevezette az
elítéltek kategorizálását. A 8/1959. számú BM utasítás
megteremtette a végrehajtás differenciáltságát
– a szigorúbb és
– az enyhébb rezsimû
intézetek létrehozásával. Emellett az utasítás előírta a
fokozatosság követelményeit is:
– kötelező zárka,
– munkakötelezettség,
– a büntetési idő letöltésének figyelembevétele a kedvezményeknél,
– az elítélt szabadulásra felkészítése,
– a feltételes szabadságra bocsátás.
A szabadságvesztés végrehajtásában jelentős állomás
volt az 1961. évi V. törvény (Btk.), amely a szabadságvesztés-büntetés két végrehajtási módját különböztette meg,
– a börtönt és
– a büntetés-végrehajtási munkahelyet.
A Btk. 1966. évi módosítása (1966. évi 20. tvr.) tovább
differenciálta a szabadságvesztés végrehajtását, létrehozta a
szabadságvesztés-büntetés négy végrehajtási fokozatát
– a szigorított börtönt,
– a börtönt,
– a szigorított büntetés-végrehajtási munkahelyet és
– a büntetés-végrehajtási munkahelyet.
Jelentős fejlődésként értékelhető, hogy ebben az időszakban szabályozta első ízben a szabadságvesztés végrehajtását
magas szintû jogszabály, az 1966. évi 21. sz. tvr.
Az 1971. évi Btk. novella (1971. évi 28. tvr.) szakított
az addigi végrehajtási fokozatokkal és a szabadságvesztés
új végrehajtási fokozataiként meghatározta:
– a fegyházat,
– a szigorított börtönt,
– a börtönt és
– a fogházat.
Az 1970-es években kezdtek visszatérni a századeleji
megoldásokhoz. A különösen veszélyes visszaesőkkel
szemben az 1974. évi 9. sz. tvr. bevezette a szigorított
őrizetet, amelyet az 1978. évi Btk. az intézkedések közé
helyezett, és így maradt az 1989-es megszüntetéséig. Az
alkoholistákkal szemben pedig, az 1974. évi 10. sz. tvr.
bevezette a munkaterápiás intézeti kezelést, amelyet az
1978. évi Btk. az intézkedések közé helyezett. Az intézkedés 1990-ben megszûnt.
E korszak terméke a büntetések és az intézkedések
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végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. sz. tvr. (Bv. tvr.),
amely első ízben szabályozta kódexszerûen a büntetések, az intézkedések, a büntetőeljárási kényszerintézkedések és az elzárás végrehajtását. A Bv. kódexet az 1993.
évi XXXII. törvény jelentősen módosította, megteremtvén
a jogállamiság követelményeit.
A Bv. tvr. a fegyház és a börtön fokozatokban bevezette
az átmeneti csoport jogintézményét, az öt évnél hosszabb
szabadságvesztést töltők esetében. Az 1993. évi novella
pedig a börtön és a fogház fokozatokban megteremtette az
enyhébb végrehajtási szabályok jogintézményét.
A fejlődés következő állomását az 1978. évi IV. törvénnyel hatályba lépő büntető törvénykönyv jelentette.
Az 1978. évi Btk. a szabadságvesztés három fokozatát
határozta meg
– a fegyházat
– a börtönt és
– a fogházat.
A büntetési rendszert az 1984. évi 19. sz. tvr. módosította,
új büntetési nemként bevezetve a szigorított javító-nevelő
munkát, amely 1990-ben szintén megszûnt.
Az 1978. évi Btk. 41. §-a meghatározza, hogy a szabadságvesztést büntetés-végrehajtási intézetben, fegyház,
börtön vagy fogház fokozatban kell végrehajtani. A 42–44.
§-ok meghatározzák, hogy mely esetekben kell az egyes fokozatokat alkalmazni. A szabadságvesztés végrehajtási fokozatot a bíró az ítéletben határozza meg (45. §). A bírónak
lehetősége van arra, hogy a büntetés kiszabásánál irányadó
körülményekre tekintettel a törvényben előírtnál eggyel
szigorúbb vagy enyhébb végrehajtási fokozatot határozzon
meg. A büntetés végrehajtása során a büntetés-végrehajtási
bíró – az elítélt magatartására tekintettel – akként rendelkezhet, hogy az elítélt a büntetés hátralévő részét eggyel
enyhébb vagy súlyosabb fokozatban töltse.
A Btk. meghatározza a feltételes szabadságra bocsátás
lehetőségeit. Feltételes szabadságra bocsátásnak akkor lehet
helye, ha az elítélt
– fegyházban végrehajtandó büntetésének legalább
négyötöd részét,
– börtönben végrehajtandó büntetésének legalább háromnegyed részét,
– fogházban végrehajtandó büntetésének legalább kétharmad részét kitöltötte.
Három évet meg nem haladó szabadságvesztés kiszabása
esetén – különös méltánylást érdemlő esetben – a bíróság
ítéletében akként rendelkezhet, hogy az elítélt a büntetése
fele részének letöltése után feltételes szabadságra bocsátható.
A Btk. meghatározza, hogy az elítélt mely esetekben nem
bocsátható feltételes szabadságra.
Az életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabása esetén
a bíróság az ítéletében meghatározza a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi időpontját, vagy a feltételes
szabadságra bocsátás lehetőségét kizárja. A feltételes
szabadságra bocsátás legkorábbi időpontja 20 év, az olyan
bûncselekmények esetében, amelyek büntethetősége nem
évül el, legalább 30 év.
A feltételes szabadság tartama azonos a szabadságvesztés
hátralévő részével, de legalább egy év, életfogytig tartó
szabadságvesztés esetén tizenöt év.
A feltételes szabadság tartamára, de legkevesebb egy évre
az elítélt pártfogó felügyelet alá helyezhető.
A bíróság a feltételes szabadságot megszünteti, ha az elítéltet a feltételes szabadság alatt elkövetett bûncselekmény
miatt végrehajtandó szabadságvesztésre ítélik. Ha az
elítéltet egyéb büntetésre ítélik, vagy ha a magatartási sza-
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bályokat megszegi, a bíróság a feltételes szabadságot megszüntetheti. A feltételes szabadság megszüntetése esetén
a feltételes szabadságon töltött idő a szabadságvesztésbe
nem számít be.
Ha az elítélttel szemben több határozott ideig tartó,
összbüntetésbe nem foglalható szabadságvesztést kell végrehajtani, és a szabadságvesztések folyamatos végrehajtása
során a bíróság az elítéltet bármely szabadságvesztésből
feltételes szabadságra bocsátotta, a feltételes szabadság
mindaddig nem kezdhető meg, amíg az elítélt más szabadságvesztést tölt.
Ha a bíróság az elítéltet több szabadságvesztésből bocsátotta feltételes szabadságra, az elítélt a több feltételes
szabadságot egyidejûleg párhuzamosan tölti. A feltételes
szabadság megszüntetése esetén a párhuzamosan töltött
feltételes szabadságok mindegyikénél külön kell vizsgálni,
hogy a feltételes szabadság megszüntetésének feltételei
fennállnak-e.
Összegzés: a modernnek tekinthető szabadságvesztés a
Csemegi-kódex hatálybalépése óta sajátos fejlődési folyamaton ment keresztül. A Csemegi-kódex a szabadságvesztés-büntetés különálló nemeit teremtette meg. A kódex
büntetési rendszere lényegében a Btá. hatálybalépéséig
(1951.) funkcionált. A Btá. gyökeresen szakított az addigi
büntetési rendszerrel és bevezette az egységes (nemek
és fokozatok nélküli) szabadságvesztést. Az egységes
szabadságvesztés napjainkig fennmaradt, de kialakultak
(és az idő folyamán többször változtak) annak végrehajtási fokozatai. A szabadságvesztés végrehajtási fokozatait
mindvégig a büntető törvénykönyv határozta meg. A büntetés-végrehajtási jog és a büntetés-végrehajtási gyakorlat
fejlődése azonban szükségszerûen felveti a kérdést, hogy a
Btk.-ban szükséges-e meghatározni a szabadságvesztés
végrehajtási fokozatait, avagy a fokozatok nélküli,
egységes szabadságvesztés végrehajtását a büntetésvégrehajtási törvény önállóan szabályozza.

A szabadságvesztés végrehajtásának
jelenlegi rendje
A szabadságvesztés végrehajtásának egyes fokozataiban eltérő az elítélt elkülönítése a külvilágtól, őrzése,
felügyelete és ellenőrzése, büntetés-végrehajtási intézeten belüli mozgása, életrendje, személyes szükségleteire
fordítható összeg, jutalmazása és fenyítése, részvétele az
elítéltek öntevékeny szervezeteiben.
A Bv. tvr. a következőképpen szabályozza a fegyház,
börtön és fogház fokozat szabályait.
Fegyházban az elítélt életrendje részleteiben is meghatározott, állandó irányítás és ellenőrzés alatt áll, a büntetésvégrehajtási intézeten belül is csak engedéllyel és felügyelet
mellett járhat, külső munkában kivételesen részt vehet, ha a
külvilágtól a munkavégzés alatt is elkülöníthető.
Börtönben az elítélt rövid tartamú eltávozása kivételesen engedélyezhető, külső munkában kivételesen vehet
részt, életrendje meghatározott, irányítás és ellenőrzés
alatt áll, a büntetés-végrehajtási intézet kijelölt területén
szabadon járhat.
Fogházban az elítélt rövid tartamú eltávozásra mehet,
külső munkában részt vehet, életrendje részben meghatározott, szabad idejét belátása szerint használhatja fel, a
büntetés-végrehajtási intézet területén szabadon járhat.
Emellett gyakorlatilag egyfajta rezsimnek tekinthetjük
az átmeneti csoportot (mely fegyház és börtön fokozatban
alkalmazható, a várható szabadulás előtt 2 évvel, ha az
elítélt legalább 5 évet letöltött), továbbá az enyhébb végre-

hajtási szabályokat (mely börtön és fogház fokozatban
alkalmazható, meghatározott feltételek esetében).
Meg kell még említeni a fegyház fokozat „enyhítésének”
speciális esetét, amely akkor alkalmazható, ha az elítélt a
szabadságvesztéséből legalább egy évet kitöltött. [Bv. tvr.
26. § (3) bek.]
A Bv. tvr. rendelkezik a végrehajtás sorrendjéről is,
mégpedig oly módon, hogy ha több szabadságvesztést kell
végrehajtani, előbb mindig a legszigorúbb fokozatút, az
azonos végrehajtási fokozatban lévő szabadságvesztések
közül pedig azt kell végrehajtani, amelyikből az elítélt nem
bocsátható feltételes szabadságra.

A jelenlegi rendszer ellentmondásai
A történeti áttekintésből kiolvasható, hogy a különböző
korokban a szabadságvesztésre vonatkozó büntető politikai
koncepciók fontosnak tartották a büntetés differenciált kiszabását. Hangsúlyozandó azonban, hogy a büntetés-végrehajtási jog ezekben az időkben fejletlen, kidolgozatlan
volt, mára azonban a helyzet jelentősen megváltozott.
Ismertek, és a hazai jogszabályokban is megjelentek
azok a korszerû nemzetközi követelmények, amelyeket
már az ítélet meghozatalánál is mérlegelni kell.
A Btk.-ban tételesen meghatározhatók azok a cselekmények, amelyeket a jogalkotó társadalmi veszélyességük
miatt büntetendőnek tart.
Sokkal nehezebb kérdés annak eldöntése, hogy
szabadságvesztés büntetés esetén a büntetés mértékét, amely a szabadságelvonás időbeni tartamában
nyilvánul meg, vagy emellett még a büntetés módját
is szükséges-e meghatározni. A jelenlegi Btk.-ban
mindkét törekvés felismerhető, de az esetek túlnyomó
többségében a végrehajtás módját meghatározó fokozat a
szabadságelvonás mértékéhez kötődik. Ezen nem változtat
az sem, hogy a bírónak lehetősége van eggyel enyhébb
vagy súlyosabb fokozat meghatározására, különleges
személyi körülmények mérlegelése esetén. A végrehajtás
során intézeti előterjesztésre, ugyancsak különlegesen
méltányolható esetekben a büntetés-végrehajtási bíró is
egy alkalommal dönthet a fokozatváltásról.
A büntetés kiszabásakor a bíró értékeli ugyan az elítélt
személyi körülményeit, de a törvény erős kötöttségeket
tartalmaz.
A büntetés alapvetően a tetthez igazodik, a végrehajtás pedig a személyhez.
Anélkül, hogy a büntetés céljával, hatékonyságával
kapcsolatos elméleti vitákban állást kívánnánk foglalni,
mindenképpen tisztázni kell azt, hogy mit értünk szabadságvesztés büntetésen. Azóta, hogy a testi büntetéseket felváltotta a szabadság elvonása, a végrehajtás során három
egymás mellett élő tendencia figyelhető meg:
– egyre kevesebb testi, pszichikai malum okozása,
– törekvés a progresszív végrehajtásra,
– az emberi, állampolgári jogok felértékelődése.
A szabadság, mint meghatározó emberi érték felértékelődött, a bebörtönzés a szabadságtól való megfosztás
által már önmagában véve büntetés. Indokolatlan
további büntetésekkel tetézni, amelyeket a végrehajtási
fokozatok jelenthetnek.
A progresszivitás igénye már az angol és ír fokozatos
rendszer bevezetésénél jelentkezett. A bíróság nem eleve
valamelyik végrehajtási fokozatra ítélte az elítéltet, hanem egységes szabadságvesztést szabott ki, amelyben az
elítélt aktivitását, érdekeltségét értékelve egyre enyhülő
rezsimeket tett lehetővé.
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Érdekes, hogy az idők folyamán a progresszivitás és a
végrehajtási fokozat alkalmazása szétvált, ezzel a fokozat
meghatározása az ítéletben sok tekintetben elvesztette
eredeti funkcióját, pedig nem az ítéletnek, hanem a végrehajtásnak kell progresszívnak lennie.
Az emberi és állampolgári jogok alapvetően olyan
szabadságjogok, amelyek a szabadságelvonás során sajátosan érvényesülnek. A szabadságvesztés büntetés nem az
összes szabadságjogtól foszt meg.
Ezek a jogok gyakorlatilag négy csoportba oszthatók
(Kabódi 1994. nyomán):
– a büntetés-végrehajtás által nem érintett jogok, pl.
élethez, testi épséghez, emberi méltósághoz, vallásgyakorláshoz stb.
– munkához, tanuláshoz kapcsolódó jogok, melyek gyakorlásának módját a büntetés-végrehajtás határozza meg,
– az ún. büntetés-végrehajtási jogok, amelyek a fogvatartás tényéből fakadnak (ruha, csomag, levél, élelmezés,
elhelyezés), amelyeket a büntetés-végrehajtás engedélyez,
illetve biztosít,
– a szabadságvesztés büntetés által kizárt emberi jogok,
mint a személyi szabadság, mozgásszabadság, tartózkodási
hely megválasztása, továbbá az ún. politikai jogok.
A felsorolt jogok minden elítéltre egységesen vonatkoznak, végrehajtási fokozattól függetlenül mindenkit
megilletnek. A végrehajtási fokozat meghatározásának az
ítéletben csak akkor van értelme, ha a joghátrány különböző
mértékû volna az egyes fokozatokban.
Végső soron a feltételes kedvezmény mértéke maradt az
egyetlen olyan joghátrány szerinti különbség, amely eltér a
különböző végrehajtási fokozatokban.
Összefoglalva az eddigieket: a jelenlegi szabályozástól eltérően már nem indokolt a Btk.-ban meghatározni
a büntetés-végrehajtásának módját, elégséges csak a
szabadságelvonás időbeni és az ezzel összefüggő feltételes szabadság lehetőségét szabályozni. Ezzel egy időben
azonban indokolt a büntetés-végrehajtási törvényben
részletesen szabályozni a végrehajtás módját; azaz az
egységes szabadságvesztés büntetés progresszív és differenciált végrehajtását, mivel a büntetés nem az ítélettel
fejeződik be, hanem azzal kezdődik, a valóságos büntetést
az elítélt számára a végrehajtás kiállása jelenti.
Több praktikus, a kodifikáció során megfontolásra
méltó szempont is megerősíti azt az igényt, hogy a bíróság
csak a szabadságvesztés mértékét határozza meg:
– A tettarányosság elve tisztábban érvényesíthető – a
büntetési idő egyértelmûbben arányosítható az elkövetett
cselekményhez.
– A jelenlegi modell az egy cselekmény egy ítélet elvére
épül, a valóságban azonban az elítéltek mintegy 70%ának több, sorban álló ítélete van, amelyek különböző
hosszúságú és fokozatú szabadságvesztést tartalmaznak.
Sokuk számára ez egyszerûen átláthatatlan, követhetetlen.
Ez a körülmény lerontja a büntetés hatékonyságát.
– A büntetést függetlenül a végrehajtási fokozatokban
meghatározottaktól, ugyanazon a személyen kell végrehajtani. Pl. hosszú fegyházbüntetést követően a továbbra
is veszélyes elítéltet fogházban kell fogvatartani.
– Miután az egységes szabadságvesztés büntetés az
alapjogokat minden elítélt részére garantálja, a végrehajtási fokozatok fenntartása csak az elérhető kedvezmények mértékében tehetne különbséget. A büntetőjogi
büntetés nem szólhat elérhető kedvezmények mértékéről,
mivel azok alkalmazása már a pszichológiai, pedagógiai
jutalmazás – büntetés fogalomkörébe tartozik.
– A jelenlegi rendszer az ítélet kimondásakor olyan helyzetbe kényszeríti a bíróságot, hogy sokszor hosszú évekre
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előre meghatározza az elítélt körülményeit, amelyeket
nem láthat előre, illetve nem tudhatja, hogy az elítélt
személyisége milyen változásokon megy keresztül. A
büntetés-végrehajtási törvény feladata a korlátozások
és kedvezmények meghatározása. A korlátozások és kedvezmények alapjogokat nem érinthetnek, kizárólag csak
biztonsági és kezelési szempontok érvényesíthetők.
– Az elítélt „börtönkarrierjét”, perspektíváit, alkalmazkodásának lehetőségeit előre beszûkíti az a körülmény, hogy a
legjobb esetekben is csak egyszer válthat fokozatot.
– A szabadságvesztés büntetés alkalmazásának lehetőségeit alapvetően meghatározza a rendelkezésre álló
intézményrendszer. A végrehajtási fokozatok fenntartása
esetén az érvényesítendő differenciálási szempontok csak
a fokozaton belüli differenciálással valósíthatók meg.
Minimálisan szükséges a fiatalkorúak, felnőtt korúak, nők
és férfiak elkülönítése. Ez önmagában 10 féle különböző
rezsimet jelent. Minden egyes további kriminológiai,
biztonsági és kezelési szempont érvényesítése esetén ez
hatványozódna. Pl. a négy biztonsági csoport alkalmazása
már 40 rezsimtípust jelent. Ha ehhez még hozzávesszük a
legegyszerûbb kriminológia osztályozást (első bûntényes
– visszaeső), már 80 különböző rezsimet kapunk. Indokolatlan és kivitelezhetetlen a jelenlegi és belátható időben az
ehhez szükséges feltételek biztosítása. A kodifikáció során
ezt a körülményt mindenképpen figyelembe kell venni.

Nemzetközi kitekintés
Mindenekelőtt hangsúlyozni szükséges, hogy „egységes
nemzetközi börtönügy” nincs, az egyes országok földrajzi,
gazdasági, kulturális és történeti adottságai és fejlődése
között olyan jelentős különbségek vannak, amelyek kizárják, hogy homogén börtönrendszerről beszélhessünk.
A szabadságvesztés végrehajtását egyébként sem célszerû
önállóan vizsgálni, ugyanis az szorosan kapcsolódik a
büntető igazságszolgáltatás szankciórendszeréhez, az adott
ország kriminálpolitikai felfogásához.
Természetes azonban, hogy vannak olyan közös jellemzők, amelyek szinte valamennyi – modern értelemben
vett – végrehajtó szervezetet jellemzik.
Ilyenek különösen:
– szabadságelvonást csak bíróság ítélete vagy határozata
alapján foganatosítanak,
– jól szervezett, szabályozott mûködésû közösségek,
amelyekben különös hangsúlyt kap a biztonság, amely
kiterjed a társadalom, a fogvatartott és a személyzet védelmére;
– tilos megkülönböztető bánásmódot alkalmazni, biztosítani kell a fogvatartottak alapvető emberi jogait;
– az intézményekben folytatott tevékenységeknek arra
kell irányulniuk, hogy a büntetés letöltése után a szabadultak
képesek legyenek visszailleszkedni a társadalomba;
– a mûködés alapja az egyéniesítés és a differenciálás.
Témánk szempontjából kiemelkedő jelentőségû a differenciálás, amelynek lényege a büntetést töltő személyek
mindenkori szükségletére alkalmazott különböző büntetésvégrehajtási intézetek és végrehajtási formák létesítése
és mûködtetése. A differenciáláshoz nélkülözhetetlen az
elítéltek osztályozása, amelynek csak akkor van értelme,
ha az így képzett csoportok befogadására és kezelésére
különböző típusú intézetek állnak rendelkezésre.
Alapvető kérdés, hogy a büntetés tartamának meghatározása mellett az elsődleges differenciálást ki jelöli meg,
nevezetesen, hogy a végrehajtási fokozatot a bíróság vagy
a büntetés-végrehajtási szervezet jelöli-e ki.
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Ismeretes, hogy Magyarországon a végrehajtási fokozatot
a bíróság ítéletben határozza meg. Így a bíró behatárolja,
sok esetben közvetve meg is határozza, hogy mely intézetbe
helyezheti el a büntetés-végrehajtás az elítéltet.
Az általunk ismert büntetés-végrehajtási rendszerek többségében viszont a fokozatot (pontosabban az elhelyezés konkrét
körülményeit) a büntetés-végrehajtási szervezet jelöli ki.
Finnországban specialitás az ún. Börtönbíróságok
mûködése. A Börtönbíróság a bíróságok és börtönadminisztráció között álló felső szintû döntéshozó szerv,
5 tagú, melynek tagja – s egyben elnöke – az országos
parancsnok, akinek jogában áll dönteni az ismételten erőszakos bûncselekményt elkövetők fogdába helyezéséről, a
fogvatartottak börtönbe irányításáról, amennyiben az ítélet
6 hónap és 4 év közötti. A tagokat a köztársasági elnök 5
évre nevezheti ki.
Lengyelországban a bíróság csak a büntetés időtartamát határozza meg. Az előzetes házakban ún. penitenciáris
bizottságok mûködnek, amelyek a jogerős ítéletek meghozatala után határozzák meg azt, hogy az elítélt milyen
jellegû intézetben töltse le büntetését.
Olaszországban a bírói ítélet csak a büntetés idejét
tartalmazza. Azt, hogy ki milyen fokozatban tölti le
büntetését, az országos parancsnokság, illetve speciális
esetekben, pl. terroristák, maffiaszerû bûnözés esetén –
egy a szervezett bûnözés visszaszorítását célzó törvény
értelmében – az igazságügyi miniszter dönti el.
Svédországban a fokozat kijelölése nem a bíróság, hanem a büntetés-végrehajtás hatáskörébe tartozik. A jogerős
ítélet meghozatalát követően az előzetes letartóztatást foganatosító intézet határozza meg a végrehajtás helyét.
Horvátországban ismeretlenek a hazánkban alkalmazott végrehajtási fokozatok. A fogvatartottak kétféle
rezsimbe vannak sorolva, így
– előzetesen letartóztatottak, nem jogerősen elítéltek,
pénzbüntetés helyébe lépő szabadságvesztés, valamint hat
hónap tartamú szabadságvesztésre ítéltek;
– jogerősen elítéltek.
Sajátos megoldás létezik Dániában, ahol minden elítéltnek
joga van a nyitott börtönhöz, s amennyiben e jogát a börtönhatóságok korlátozzák, azt külön meg kell indokolni.
Szlovéniában a bíró ítéletben meghatározhatja, hogy
az elítélt nyitott-, félig nyitott vagy zárt intézetben töltse
a büntetését, azonban ha erről nem határoz, az elhelyezés
kérdésében a bv. szervezet dönt.
Az országok döntő többségében a különböző rezsimek
közötti „átjárhatóság” jól szabályozott, átlátható, alapja a
progresszivitás.
Ahol a fogvatartási fokozat kijelöléséről a bv. szervezet
dönt, igen nagy hangsúlyt helyeznek a fogvatartottak
megismerésére, kategorizálására.
Ez egy széleskörû tevékenység, amely kiterjed a nevelésre/kezelésre, a biztonságra, az egészségügyi ellátásra, a
várható hatásokra. Erre alapozva határozzák meg a konkrét
elhelyezést, a személyre szabott programot. Ilyen feladatra
létrehozott speciális intézeteket gyûjtőfogalomként központi kivizsgáló központoknak nevezhetjük.
Hollandiában minden börtönbe került fogvatartottal – általában már az előzetes letartóztatás alatt is – foglalkoznak, és
ajánlásokat tesznek további kezelésükre vonatkozóan. Minden elítélt a kivizsgálás során minimum 4–6 hetes programban vesz részt. Két szempont szerint csoportosítják őket:
– személyiségük alapján három – A, B, C – kategóriába
sorolják;
– a végrehajtási – rezsim – szempont szerint hat kategória.
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Horvátországban a fogvatartottak befogadásuk után a
zágrábi Diagnosztikai Központba kerülnek, ahol elkövetett
bûncselekményük szerint differenciáltan helyezik el őket.
Általában 15–30 nap közötti időtartamig tartózkodnak
ott, ahol orvosi, pszichológiai és szociális vizsgálatnak
vetik alá őket, komplex összegzés készül egészségügyi,
szociális és kriminális állapotukról. A központ a vizsgálati
eredmények alapján javaslatot állít össze, hogy mely típusú
intézetbe javasolják a fogvatartottat elhelyezni.
A kanadai büntetés-végrehajtás nemzetközi sikere
– elsősorban a „risk assessment” (kockázat, rizikó értékelés) rendszerének is köszönhető. Ez egy olyan központi
vizsgáló rendszer, amelyen minden befogadott átesik. A
sztenderd eljárással nyert információk két csoportra oszlanak: rizikófaktorokra és szükségletekre. Az előbbiek a
fogvatartás alatti viselkedés problémáira és a visszaesés
statisztikai valószínûségén alapulnak, az utóbbiak az ún.
dinamikus kriminogén faktorok számbavételén. Az értékelések rendszere viszonylag objektív adatokat szolgáltat a
fogvatartottakról, és javítja a célzott kezelések esélyeit. A
bonyolult eljárás viszonylag egyszerû klasszifikációs sémát
eredményez: alacsony, közepes és magas szükségleti-,
illetve rizikócsoportokat képezve a különböző dimenziók
(biztonság, drog, szexuális viselkedés, stb.) mentén. Ez az
értékelési szisztéma kétségkívül nagy apparátust mozgat,
idő-, papír- és szakemberigényes, ennek következtében
nem olcsó. A tudományos igényû módszertan alkalmazását
azonban éppen az a – szintén tudományos eszközökkel
bizonyított – felismerés tette szükségessé, hogy a büntetés-végrehajtási programok csak célzottan hatékonyak,
s a nem megfelelően kiválogatott csoportoknak nyújtott
szolgáltatások a pénzkidobással egyenlők.
Olaszországban az újonnan befogadottak vizsgálata
nem csak orvosi, hanem pszichológiai és más szakértői
vizsgálatokból áll. A vizsgálat alapvető célja, hogy felmérjék az öngyilkosságra és szándékos egészségkárosításra
való hajlamot.
Szlovákiában szintén rendelkeznek központi diagnosztikai részleggel. A jogerőssé vált elítéltek (függetlenül attól,
hogy első bûntényesek-e vagy visszaesők) haladéktalanul
erre a részlegre kerülnek. Itt kb. 10–12 nap alatt megtörténik
a kivizsgálásuk, kezelésükről javaslat készül. A cél, hogy a
személyiségjegyek alapján meghatározzák azt az intézetet
és rezsimtípust, ahol az elítélt a büntetését fogja tölteni.
Általánosítható következtetésként lehet tehát levonni,
hogy a végrehajtási fokozatok nélküli szabadságvesztés
rendszere több országban jól mûködik. A büntetés-végrehajtási jog és a büntetés-végrehajtási szervezet képes
a fokozatok nélküli szabadságvesztés differenciált és
progresszív végrehajtására.

A végrehajtási fokozatok nélküli,
egységes szabadságvesztés főbb elvei
Az eddig kifejtettek figyelembevételével álláspontunk
szerint nem indokolt a Btk.-ban meghatározni a szabadságvesztés végrehajtási fokozatait.
A Btk.-nak a szabadságvesztést egységes büntetésként
kellene kezelnie, azaz nem határozna meg végrehajtási
fokozatokat. Csupán arról rendelkezne, hogy a szabadságvesztés határozott tartamú vagy életfogytig tartó lehet.
Meghatározná a határozott tartamú szabadságvesztés
általános minimumát és maximumát, továbbá a feltételes
szabadságra bocsátás lehetőségét, illetve fő szabályait.
A törvény meghatározná, hogy a szabadságvesztés
hányad része után kérhetné az elítélt a feltételes szabadságra
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bocsátást, illetve azt, hogy erre mikor kell a bv. intézetnek
hivatalból előterjesztést tennie. Elképzelhetőnek tartunk olyan
megoldást, hogy a szabadságvesztés 2/3 részének kitöltésekor
az elítélt kérelmet terjeszthetne elő a büntetés-végrehajtási
bíróhoz, melyet a büntetés-végrehajtási intézet véleményével
ellátva továbbítana. Ha abban az időpontban a büntetés-végrehajtási bíró nem bocsátaná feltételes szabadságra az elítéltet, a
büntetés-végrehajtási intézet a szabadságvesztés 3/4 részének
kitöltése előtt hivatalból tenne előterjesztést.
Fiatalkorúak esetében kedvezőbb rendelkezést tartanánk
kívánatosnak.
A szabadságvesztés végrehajtását a büntető törvények
egymásra épültségének elvét követve a büntetés-végrehajtási törvény szabályozná.
A büntető felelősségre vonás folyamatában az anyagi
jognak, az eljárásjognak és a végrehajtási jognak szerves
egységet kell alkotniuk, mindvégig egyaránt figyelemmel
kell lenniük a „tettre” és a „tettesre” is. A végrehajtás
szakaszában viszont a hangsúly a tettesre helyeződik,
aki elkövette ugyan a bûncselekményt, de a cél éppen
az, hogy újabbat ne kövessen el. Ennek szellemében a
szabadságvesztés végrehajtásának vezérelvévé az elítélt
társadalomba való visszavezetését kell tenni. Ezt pedig a
leghatékonyabban csak egy minden elemében progres�szív büntetés-végrehajtási rendszer képes biztosítani.
Az új büntetés-végrehajtási törvényben a szabadságvesztés végrehajtásának kriminálpolitikai vezérelvévé, stratégiai célkitûzésévé, a progresszivitást és a
differenciálást kell tenni. A jogi szabályozás csak így
képes úgy rövid, mint hosszú távon rugalmasan reagálni
a bûnözés szerkezetében bekövetkező változásokra, és
csak ekként képes eleget tenni a társadalomba való vis�szavezetés célkitûzésének, továbbá csak így érvényesítheti
a törvényben és az ítéletben meghatározott joghátrányt,
valamint ekként szolgálhatja megfelelően a társadalom
védelmét.
A szabadságvesztés végrehajtásának alapelveit illetően,
a jelenlegi alapelvek megtartása mellett, az új büntetésvégrehajtási törvénybe be kell építeni a nemzetközileg
elfogadott, a fejlett büntetés-végrehajtási rendszerrel
rendelkező országokban meghonosodott, a progresszivitást elősegítő, korszerû büntetés-végrehajtási alapelveket. Úgymint a normalizáció, a nyitottság, a felelősség,
az együttmûködés és az individualizáció elveit.
Mindezen alapelvek segítik áthidalni, illetve csökkenteni a börtön, mint mesterséges környezet és a szabad
élet közötti ellentmondásokat, ellensúlyozandó ezáltal a
börtön káros hatásait, és segítve az elítélt társadalomba
való beilleszkedését.
A normalizáció elve értelmében a szabadságvesztés
végrehajtása során a elítélt életkörülményeit, a börtönkörülmények között is, amennyire lehetséges, közelíteni
kell a szabad élet körülményeihez, ezzel is ellensúlyozni
kell a börtön káros hatásait.
A nyitottság elvének megfelelően az elítéltet csak a
társadalomra való veszélyességének megfelelően szükséges mértékben szabad elszigetelni a társadalomtól, amely
elsősorban fizikai elszigetelést jelent. Egyéb tekintetben a
börtönnek nyitottnak kell lennie a társadalom felé.
Az elítélt részére biztosítani kell, hogy a büntetés céljával nem ellentétes kapcsolatokat tartson fenn és rendszeresen tájékozódhasson a „külvilág” eseményeiről.
A felelősség elve kifejezésre juttatja, hogy az elítélt nem
tárgya, hanem alanya a szabadságvesztés végrehajtásának.
Az elítélt szabadságvesztés alatti életét a végrehajtó szerveknek csak a szükséges mértékben szabad irányítaniuk.
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Segíteni kell az elítéltet abban, hogy a börtönbeli életének
alakulásában és a szabadulása utáni társadalomba való
beilleszkedéséhez történő felkészülésében kialakuljon a
saját sorsa iránti felelősségérzete, maga is aktívan részt
vegyen életének alakításában.
Az együttmûködés elve szorosan kapcsolódik a felelősség elvéhez. A progresszív szellemû végrehajtást a leghatékonyabban az segíti elő, ha az elítélt szabadságvesztés
alatti életét a vele történő együttmûködéssel tervezik és
alakítják. Az elítélttel való foglalkozás terén a kényszerelemeket háttérbe kell szorítani.
Az individualizáció elve érvényre juttatja, hogy a
szabadságvesztést differenciáltan és egyéniesítve kell
végrehajtani. A szabadságvesztés végrehajtásának rendjét
úgy kell kialakítani, hogy a végrehajtás folyamatát az elítélt egyéni körülményeinek figyelembevételével lehessen
megszervezni. Ennek érdekében differenciált büntetésvégrehajtási rendszert kell kialakítani.
A szabadságvesztés végrehajtása során, a bírói ítélet
alapján az elítélt és a büntetés-végrehajtási szervezet között
büntetés-végrehajtási jogviszony keletkezik, amely – jellegét tekintve – hatalmi viszony, de nem jelenti az elítélt
jogfosztottságát, alárendeltségét és kiszolgáltatottságát. Az
elítélt a büntetés-végrehajtásnak nem tárgya, hanem alanya,
akit a szabadságvesztés végrehajtása alatt jogok illetnek
meg és kötelezettségek terhelnek. A büntetés-végrehajtási
szervezetet – mint a jogviszony másik alanyát – szintén
meghatározott jogok illetik meg és kötelezettségek terhelik,
ezek érvényesítésével hajtja végre a szabadságvesztést. A
szabadságvesztés végrehajtása folyamán különösen érvényesülnie kell annak, hogy az elítélt és a büntetés-végrehajtási szervezet között minden érintkezés csak e jogviszony
alapján, a jog által szabályozottan történhet.
Az elítélés tényéből fakadóan az elítélt egyes állampolgári jogai szünetelnek, illetve korlátozottan érvényesülnek, valamint sajátos, büntetés-végrehajtási jogok és
kötelezettségek alanyává válik. Mindez azonban csak olyan
mértékû lehet, amely a szabadságvesztés végrehajtásához
feltétlenül szükséges.
A szabadságvesztés végrehajtása alatt az elítélt elveszti
személyi szabadságát. Az állampolgári jogai és kötelességei annyiban szünetelnek, illetve korlátozottak, amennyiben erről az ítélet vagy törvény rendelkezik.
A szabadságvesztés végrehajtása alatt az elítélt azon
jogainak is szünetelniük kellene, amelyekre az ítéletben
meghatározott mellékbüntetések (a foglalkozástól eltiltás,
a jármûvezetéstől eltiltás és a kitiltás) kiterjednek. E rendelkezést amiatt szükséges beiktatni az új büntetés-végrehajtási törvénybe, mert a mellékbüntetések hatálya csak a
szabadságvesztés végrehajtása után kezdődik, a büntetés
céljával viszont ellentétes lenne, ha e jogokat az elítélt a
szabadságvesztés végrehajtása alatt gyakorolhatná.
A büntetés-végrehajtási jogok körében szükséges meghatározni azokat az alapvető jogokat, amelyek minden
elítéltet egyaránt megilletnek. Ezeket a jogokat bármikor
biztosítani kell, elvonni még biztonsági intézkedésként és
fenyítésként sem szabad. A jogok gyakorlásának módja
viszont a differenciált rezsim rendszeren belül változhat.
A progresszív végrehajtás szellemében, az alapvető
jogokon túl az enyhébb rezsimekben többletjogokat is
lehet biztosítani.
A büntetés-végrehajtási törvényben szabályozni szükséges a jogok gyakorlásának módját, valamint a jogorvoslati
lehetőségeket is. E téren koncepcionálisan változást jelent,
hogy az elítélt az alapvető jogainak megsértése esetén
keresettel fordulhatna a bírósághoz.

BÜNTETÕJOGI KODIFIKÁCIÓ B 2001. 2. szám
A progresszív végrehajtás vezérelvének a legmarkánsabban a szabadságvesztés végrehajtási rendjében kell érvényesülnie. A szabadságvesztés végrehajtásának rendje teremti
meg ugyanis a differenciált végrehajtás lehetőségeit.
A progresszivitást, vagyis az elítélt fokozatos fejlődésének, előrejutásának lehetőségeit akként lehet a legjobban
elősegíteni, ha az egységes szabadságvesztés végrehajtása differenciált rezsim-rendszerben történik, valamint
az elítéltnek lehetősége van a differenciált rendszerben
való előrehaladásra.
A kellően differenciált végrehajtás szempontjából négy
különböző zártságú és rezsimû végrehajtási rendet
indokolt kialakítani, úgymint szigorúan zárt, zárt, félig
zárt és nyitott rezsimeket. Ennek megfelelően különböző
zártságú büntetés-végrehajtási intézetek, illetve egy-egy
bv. intézeten belül különböző zártságú részlegek alakíthatók ki. A jelenlegi intézményrendszer erre részben már
most is alkalmas.
A négy rezsim közül az általánosan alkalmazandó a zárt
és a félig zárt rezsim lenne. A szigorúan zárt rezsimbe csak
a magas biztonsági kockázatú fogvatartottak kerülhetnének
a szükséges időtartamra. A nyitott rezsim szintén kivételes
jellegû lenne, ide a legminimálisabb biztonsági kockázatú
fogvatartottak kerülhetnének.
Az egyes rezsimek végrehajtási szabályait a büntetésvégrehajtási törvényben részletesen szükséges meghatározni, garanciát teremtve ezzel az „önkényes” megoldásokkal szemben.
Az elítélt végrehajtási rezsimbe helyezéséről, valamint
annak megváltoztatásáról a büntetés-végrehajtási intézet
döntene, melynek során figyelembe kell vennie különösen
az elítélt személyiségét, előéletét, életvitelét, családi körülményeit, kapcsolatait, a szabadságvesztés során tanúsított
magatartását, a társadalomba való beilleszkedése érdekében
kifejtett aktivitását, az elkövetett bûncselekményt és a szabadságvesztés tartamát. A bv. intézet döntése ellen az elítélt az
általános panaszjog keretében jogorvoslattal élhetne.
Természetesen arra is lehetőséget kell biztosítani, hogy
enyhébb rezsimbe helyezését az elítélt is kérhesse.
A büntetés-végrehajtási törvényben meg kellene határozni, hogy a büntetés-végrehajtási intézetnek az elítélt
befogadásakor és a szabadságvesztés végrehajtása során
is folyamatosan vizsgálnia kell, hogy az elítélt enyhébb
rezsimbe helyezhető-e. Ez akként érhető el, ha az elítélt
szigorúbb rezsimbe helyezésének, illetve tartásának szükségességét rendszeres időközönként a bv. intézetnek felül
kellene vizsgálnia.
A nemzetközi tapasztalatokra figyelemmel olyan megoldás is elképzelhető, hogy az elítéltek befogadáskori
kategorizálását és meghatározott rezsimbe, bv. intézetbe
helyezését egy központi szervezet végezné.
A büntetés-végrehajtási törvényben szabályozni szükséges az általánostól eltérő elítélt kategóriákra vonatkozó
külön rendelkezéseket is. Az Európa Tanács ajánlásaiban
is egyre nagyobb teret nyernek a speciális kategóriákkal
kapcsolatos ajánlások. A különös szabályok meghatározásával a szabadságvesztés végrehajtását tovább lehet
differenciálni, jobban lehet érvényesíteni az individualizáció elvét, vagyis az egyéniesített végrehajtást. E kategóriák
körében külön szabályokat szükséges alkotni
– a személyiségzavarban szenvedő, a kábítószerfüggő,
az alkoholbeteg,
– a kóros elmeállapotúvá vált, valamint a korlátozott
beszámítási képességű,
– a HIV-pozitív, az AIDS-es és más fertőző betegségben
szenvedő,
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– a feltételes szabadságra bocsátásból kizárt életfogytig
tartó szabadságvesztésre ítélt,
– a védelem alatt álló,
– a fokozott őrzés és felügyelet alatt álló,
– a szervezett bûncselekmények elkövetésében résztvevő,
– a nem magyar állampolgárságú,
– a közérdekû munkát és a pénzbüntetést szabadságvesztésre átváltoztatott büntetést töltő, valamint
– a kisgyermekes női
elítéltek szabadságvesztése végrehajtásának sajátosságaival kapcsolatban.
A fiatalkorúak szabadságvesztésének végrehajtásakor nagyobb figyelmet kell fordítani az életkori sajátosságaikból fakadó eltérésekre.
A fiatalkorúak kapcsolattartásának gyakoriságát kedvezőbbé kell tenni. Mozgásigényeik kielégítésére lehetővé kell
tenni, hogy hosszabb időt tölthessenek szabad levegőn.
A javítóintézeti neveléshez hasonlóan kell szabályozni,
hogy a fiatalkorú elítélt általános iskolai tanulmányait a
tanköteles koron túl is köteles legyen folytatni.
A szabadságvesztés végrehajtása során különös gondot
kell fordítani a fiatalkorú nevelésére, oktatására, szakképzésére. Biztosítani kell, hogy hiányzó általános iskolai
tanulmányait elvégezhesse, szakmunkás, illetve betanított
munkás képzésben vegyen részt, valamint középfokú
tanulmányokat folytasson.
Különös gondot kell fordítani a gyógypedagógiai
nevelésre szoruló, a személyiségzavarban szenvedő, az
alkoholbeteg, a kábítószerfüggő fiatalkorúak gyógyítására,
sajátos nevelésére és oktatására. Az ilyen programokban
a fiatalkorú köteles legyen részt venni.
A fiatalkorú részére lehetőleg olyan munkát kell biztosítani, amely elősegíti szakképzését.
A fiatalkorúak szabadságvesztését a fiatalkorúak bv.
intézetében kell végrehajtani. Az ezzel kapcsolatos jogi
szabályozást úgy kell kialakítani, hogy a fiatalkorúak bv.
intézetének minősülhessen a más bv. intézeten belül az
e célra elkülönített részleg is, annak érdekében, hogy a
fiatalkorúak részére az ország különböző területein több
bv. intézetben lehessen elhelyezést biztosítani.
Összefoglalás: a végrehajtási fokozatok nélküli, egységes szabadságvesztés már az 1950. évi II. törvénnyel (Btá.)
megteremtődött azzal, hogy a szabadságvesztés végrehajtását külön törvénynek (Büntetés-végrehajtási törvény)
kell szabályoznia. A Btá. hatálybalépését követő politikai
helyzet azonban nem kedvezett a büntetés-végrehajtási
jog fejlődésének, így a büntetés-végrehajtási törvény nem
került megalkotásra.
A büntetés-végrehajtási jog az 1960-as évek közepétől,
de különösen az 1970-es évek elejétől erőteljes fejlődésnek indult, amely 1979-ben az első büntetés-végrehajtási
kódex (Bv. tvr.) megalkotásához vezetett. Az azóta eltelt
időben több olyan tudományos mû született, és a jogi
szabályozás is olyan fejlődésen ment keresztül, melynek
eredményeként napjainkra a büntetés-végrehajtási jog
önálló jogterületnek, jogágnak tekinthető.
A jogfejlődés eredményeként megszûnt tehát annak
szükségessége, hogy az anyagi jog (Btk.) bábáskodjék a
végrehajtási jog felett. Az önálló büntetés-végrehajtási
jog mára már önmaga is képessé vált arra, hogy a büntetések és az intézkedések végrehajtását önállóan szabályozza. Így a Btk.-nak az egyes büntetési nemek tekintetében csak a legalapvetőbb kérdéseket szükséges szabályoznia. A szabadságvesztés progresszív és differenciált
végrehajtásában a jelenlegi végrehajtási fokozatok gátat jelentenek. Ennek feloldása akként lehetséges, hogy a
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Btk. nem határoz meg végrehajtási fokozatokat, hanem
az egységes szabadságvesztés végrehajtását a büntetésvégrehajtási törvény önállóan szabályozza.
Természetesen az itt leírtak csak a végrehajtási rendszer
főbb elveit tartalmazzák, az ezzel kapcsolatos gondolatok
további csiszolásra, finomításra szorulnak.
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B
TÁJÉKOZTATÓ
A KODIFIKÁCIÓS BIZOTTSÁG ÜLÉSEIRŐL

A Kodifikációs Bizottság a 2001. szeptember 7. napján megtartott ülésén folytatta a büntethetőségi akadályok
rendszerének taglalását. A vita középpontjában a büntethetőségi akadályok rendszerének – azon belül is a csoportosítás szempontjainak – kialakítása állt. A Bizottság
az akadályrenszer hármas felosztása mellet foglalt állást,
dr. Nagy Ferenc által kidolgozott problematika alapján,
mégpedig büntethetőséget kizáró okok, büntethetőséget
megszüntető okok és egyéb, a büntethetőség és a büntetőeljárás akadályát képező okok közötti megkülönböztetéssel.
Az akadályok törvényi megfogalmazásánál lényeges,
hogy az akadály megléte a bûncselekményi jelleget kizárja-e, avagy sem, s alapvető jelentőséggel bír ennek a
kifejezésre juttatása már a törvényi szóhasználatban is, a
Bizottság azonban a terminológia tekintetében még nem
tartotta szükségesnek a végleges döntést. Az egyik javaslat
a büntetendőség és a büntethetőség megkülönböztetést
tartotta indokoltnak, a büntetendőség a jogellenességet,
a büntethetőség a bûnösséget jelentené; míg más javaslat a büntethetőséget kizáró vagy korlátozó okoknál a
„nem büntethető a cselekmény” és a „nem büntethető
az elkövető” megfogalmazások különtartását tekintette
megfelelőnek.
Ezt követően a Bizottság azt vitatta meg, részletesen
szükséges e fenntartani a kizáró és megszüntető okok
hatályos rendszerének egyes kategóriáit, illetve azok
igényelnek-e tartalmi változtatást. A kizáró okok köréből
a jogos védelem volt a legkardinálisabb kérdés, kiemelten
a szükségesség mellett esetlegesen az arányosság megjelenítése a törvény szövegében. Az általánosan elfogadott
vélemény szerint a gyakorlat jelenleg a szükségességbe
az arányosságot is beleérti, mindazonáltal nincs akadálya
annak, hogy az arányosság beiktatásra kerüljön a szövegbe. Egyetértés volt a tekintetben is a Bizottság tagjai
között, hogy az új szabályozásnak egyértelmûen védekezés-pártinak kell lennie. A végszükség témakörében
a vizsgálódás arra irányult, hogy valóban a felismerési
képesség korlátozott voltáról, vagy az elvárhatóságról
van szó ilyen esetekben. E kérdésben olyan álláspontra
jutott a Bizottság, hogy a törvény szövegében a felismerés
megfogalmazása mellett szükséges az elvárhatóságra is
kitérni.
A Bizottság úgy foglalt állást, hogy az eddig nem
nevesített, de a tudomány által kimunkált és a gyakorlat
által alkalmazott büntethetőségi akadályok közül a hivatali, hatósági jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése
kerüljön szabályozásra az új kódexben, ugyanis igen
nagy számban vannak olyan törvények, amelyek olyan
feladatokat adnak a hatóságoknak, amelyek önmagukban
a Btk. rendelkezéseivel nem férnének össze, mint például
a tanúvédelemről szóló törvény. Ez a döntés kiegészült egy
további javaslat alapján azzal, hogy a szabályozás tartal-

mazzon utalást a jogszabály alapján gyakorolt, illetőleg
előírt hivatásbeli kötelezettségre is. A bagatell-kriminalitás
tárgyalásakor a Bizottság tagjai között eltérő álláspont
alakult ki arról, hogy vajon a büntethetőségi akadályok keretében kerüljön megoldásra a jogtárgysértés teljes hiánya
és annak elenyészően csekély foka, és hogy ténylegesen
büntetőjog-ellenes cselekményről van-e szó. A Bizottság
tagjai többségükben azon az állásponton voltak, hogy a
jogi tárgyat elenyészően csekély mértékben veszélyeztető
cselekményeket az eljárásjogban kellene szabályozni,
viszont a jogtárgysértés teljes hiánya bûncselekménytani
kérdés.
A formális bûncselekmény-fogalom elfogadása révén
a tévedés megfogalmazásakor nem a társadalomra veszélyesség lesz az irányadó, hanem a cselekmény tilalmazottságában való tévedés. A Bizottság egyetértett abban,
hogy a tizennegyedik életév a gyermekkor tekintetében
megfelelő. A kóros elmeállapot terén a személyiségzavar
értékelése jelenthet problémát, amely kérdés eldöntésére
tanulmány elkészítését tûzte ki a Bizottság. A kényszer és
fenyegetés kategóriát illetően a Bizottság akként foglalt
állást, hogy az Általános Részben történő meghatározásakor, illetőleg a Különös Részben az erőszak megfogalmazásakor a kényszerítés gyûjtőfogalmából kell kiindulni.
Az ittas állapotban elkövetés hatályos szabályozását a
Bizottság megfelelőnek találta azzal, hogy az „ittas vagy
bódult állapot” fordulat nem tartható meg az élénkítő
szerek, kábulatot keltő egyéb készítmények használatával
előidézett állapot megjelölésére. A büntethetőséget és a
büntetőeljárást akadályozó okok tekintetében olyan álláspont alakult ki, hogy azok kettős természetére figyelemmel
mind a büntető kódexnek, mind az eljárási törvénynek ki
kell térnie azokra rendelkezéseiben, így például a magánindítvány és a feljelentés hiánya esetében.
A Bizottság a 2001. október 5-i ülésén a szankciórendszer tárgyalását kezdte meg, amely témakörben dr.
Nagy Ferenc és dr. Kerezsi Klára készítettek megalapozó
tanulmányokat. Az ülésen dr. Kerezsi Klára kriminológus
és dr. Csordás Sándor, a Büntetés-végrehajtási Felügyeleti
Főosztály vezetője szakértőként vett részt, a Bizottság
felkérésére. Dr. Nagy Ferenc vezette fel a problematikát,
kiemelten a monista és dualista rendszer közötti választást,
a büntetés céljának meghatározását, a büntetési nemek
megtartását és esetleges bővítését, a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés fenntartását és az ebből való
feltételes szabadulás feltételeinek szabályait, a határozott
ideig tartó szabadságvesztés alsó és felső tételhatárát,
a felfüggesztett szabadságvesztésnek önálló büntetési
nemként történő megjelenítését, a fő- és mellékbüntetések
rugalmasabb kombinálásának a lehetővé tételét, az intézkedések körében a bagatell cselekmények mikénti megíté-
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lését, és a kényszergyógykezelés határozatlan mivoltát és
a pártfogó felügyelet továbbfejlesztésének irányát jelölte
meg, mint a Bizottság döntését igénylő kérdéseket.
A büntetés célját illetően hosszas vita előzte meg a
döntést, amelynek lényege akként foglalható össze, hogy
a büntetés célját és a büntetés kiszabásának elveit, bár
azok összefüggnek, indokolt egymástól külön választani.
Összességében a Bizottság afelé hajlott, hogy egyrészt
maradjon meg a jelenlegi 37. § azonos tartalommal, másrészt a megtorlás része legyen a célnak. Az életfogytig tartó
szabadságvesztést a Bizottság mindenképpen átgondolásra
javasolja, különösen a feltételes szabadságra bocsátás
szabályozását illetően.
A határozott ideig tartó szabadságvesztés témakörben a
Bizottság kitért arra, a Bv. tvr. újrakodifikálását érintően
felmerült lehetőségre, miszerint a szabadságvesztés büntetés-végrehajtási fokozatának megállapítása a büntetésvégrehajtási apparátus jogkörébe kerülhetne. A Bizottság
álláspontja szerint nem engedhető meg, hogy a fokozat
megállapításkor teljesen a büntetés-végrehajtási szerve-
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zet szempontjait vegyék figyelembe. Indokolt, hogy a
bûncselekmény súlya is döntő ismérv maradjon, és hogy
a döntést az ítélkező bíró hozza meg a fokozatot illetően,
és csak a rezsim tekintetében illesse meg döntési jogkör
a büntetés-végrehajtási bírót. A különös részi büntetési
tételkeretek újragondolása is felmerült, mint olyan kérdés,
amelyre vissza kell térni. A Bizottság nagy többséggel
egyetértett azzal, hogy a részben felfüggesztett szabadságvesztés önálló büntetési nemként kerüljön meghatározásra,
ezzel is bővítendő a bíróságok általi differenciálás lehetőségét. Mindazonáltal az intézmény bevezetése - amelynek
célja elsősorban a végrehajtandó szabadságvesztésre
ítélések kiváltása – további vizsgálódást igényel, elkerülendő az esetleges kedvezőtlen hatásokat, mint például
a felfüggesztett szabadságvesztések számának esetleges
csökkenése, és ennek következtében a börtönnépesség
létszámának a növekedése. A Bizottság következő ülésén
folytatja az egyes büntetési nemek tárgyalását.
							
Dr. Pázsit Veronika
vezető tanácsos
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