kotási termék, hogy legalább annak átgondolására
ösztönözhet bennünket,
amit eddig is tudtunk, csak
éppen mára elszoktunk tudásunk rendszerezésétől.
Ehhez kívánok segítséget
nyújtani az új Btk. szankciórendszerének 23 ábrát felölelő vázlatszerű feldolgozásával, amelynek során
csupán a sajátos belső ös�s z e f üg gé s t né l k ü lö z ő
szankciók (elzárás, kitiltás,
kiutasítás, megrovás, elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tétele és a
kényszergyógykezelés) szabályozásának vizuális ábrázolásától tekintettem el. E
más szakterületeken már bevált módszer alkalmazása
ugyanis meggyőződésem szerint jelentősen megkön�nyítheti a törvényszöveg nyilvánvaló összefüggéseinek gyors felismerését és ezáltal egyszerűbbé teheti
a jogalkalmazás során is rendszerszemléletű megközelítést igénylő büntetéskiszabási kérdésekben való
eligazodást. Ezért merem ajánlani az általam nem titkoltan didaktikai szemlélettel összeállított vázlatok
tanulmányozását a gyakorlott jogalkalmazók számára
is, akiknek elsősorban az új és a hatályos Btk. szankciórendszerének összevetéséhez szolgálhat hasznos
segédeszközként.

Fázsi László PhD*

I.
Bevezető

1

A 2012. évi C. törvénnyel elfogadott új Büntető Törvénykönyv (a továbbiakban: Btk.) mérsékelt újszerűsége folytán aligha fogja megrengetni a magyar büntető ítélkezést, amiből azonban nem következik, hogy
nem is kell elmélyülnünk az új szabályok rendszerében, hiszen 2013 júliusától a többnyire változatlan
rendelkezéseket is más helyütt kell keresnünk. Annyiban tehát mindenképpen üdvözlendő ez az új jogal*

tanácselnök, Nyíreg yházi Törvényszék
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Az új Büntető
Törvénykönyv
szankciórendszerének
vázlatai

II.
Ábrák
1. sz. ábra

1. sz. ábra
A büntetőjogi
szankciók
[Btk.
63.bekezdései
§ (1) bekezdései]
33. §33.
(1)§és(1)
63.és
§ (1)
]
A büntetjogi
szankciókrendszere
rendszere [Btk.

BÜNTETJOGI SZANKCIÓ

BÜNTETÉS

MELLÉKBÜNTETÉS

INTÉZKEDÉS

13

2. sz. ábra
2. [sz.
A büntetések rendszere
Btk.ábra
33. § (1) bekezdés]

A büntetések rendszere [Btk. 33. § (1) bekezdés]
BÜNTETÉSI NEMEK
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Büntetések

Mellékbüntetés
szabadságvesztés

közügyektl eltiltás

elzárás
közérdek munka
pénzbüntetés
foglalkozástól eltiltás
jármvezetéstl eltiltás

kitiltás
sportrendezvények látogatásától való
eltiltás

való eltiltás
kiutasítás

14
3

új büntetések

3. sz. ábra
3.
sz. ábra
Vagylagos szankciók [Btk.
33. § (4)–(5) bekezdései]
Vagylagos szankciók [Btk. 33. § (4)–(5) bekezdései]
VAGYLAGOS SZANKCIÓK

legfeljebb 3 évi
szabadságvesztés
helyett

elzárás helyett vagy
mellett

közérdek munka

pénzbüntetés

foglalkozástól eltiltás

jármvezetéstl eltiltás
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elzárás

kitiltás

sportrendezvények látogatásától való
eltiltás

kiutasítás

15
4

4. sz. ábra
[Btk. 33. § (6) bekezdés]
A vagylagosság törvényi4.
korlátai
sz. ábra

A vagylagosság törvényi korlátai [Btk. 33. § (6) bekezdés]
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SZANKCIÓ

kiszabni kívánt

mellett

szabadságvesztés

kizárt

elzárás

közérdek munka

kiutasítás

pénzbüntetés

16
5

sz.ábra
ábra
5.5.sz.
A szabadságvesztés
törvényi
keretei 41. § (2) bekezdés]
A szabadságvesztés törvényi
keretei [Btk. 34. § és
35. § (1) bekezdés,
[Btk. 34. § és 35. § (1) bekezdés, 41. § (2) bekezdés]
SZABADSÁGVESZTÉS

tartó

fegyház

börtön

fogház

határozott ideig
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életfogytig

17

6

6. sz. ábra
A határozott ideig tartó szabadságvesztés
tartama [Btk. 36. §]
6. sz. ábra
A határozott ideig tartó szabadságvesztés tartama [Btk. 36. §]
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A BÜNTETÉS TARTAMA

3 hónap

20 év

25 év

törvényi minimum

törvényi maximum

kivételes törvényi
maximum

bnszervezetben
történ elkövetés
esetén

különös vagy
többszörös visszaes
esetében

halmazati vagy
összbüntetés esetén

18
7

7. sz. ábra
7. sz. ábravégrehajtási fokozatai
A határozott ideig tartó szabadságvesztés
37. §]
A határozott ideig tartó[Btk.
szabadságvesztés
szabadságvesztés

végrehajtási fokozatai [Btk. 37. §]
V

visszaes általi
elkövetés

B


É
T

fogház

szabadságvesztés

börtön

S

N
T
E

fegyház

T

G

T
3 évi, vagy ennél hosszabb
szabadságvesztés esetén

2 évi, vagy ennél hosszabb
szabadságvesztés esetén

HA

XIII., XIV. és XV. fejezetben
meghatározott bncselekmény miatt
kell kiszabni

az elkövet többszörös visszaes

életfogytig tartó szabadságvesztéssel is
büntethet katonai bncselekmény miatt
kell kiszabni
a bncselekményt
bnszervezetben követték el

terrorcselekmény miatt
kell kiszabni
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É

emberölés stb. súlyosabban minsül esetei
miatt
kell kiszabni

8

19
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8. sz. ábra
8. sz. ábra
A feltételes szabadságra bocsátás szabályai határozott ideig tartó szabadságvesztés esetén
A feltételes szabadságra bocsátás
határozott ideig tartó
[Btk. 38.szabályai
§]
szabadságvesztés esetén [Btk. 38. §]
különös méltánylást
érdeml esetben

kivételes eset: 1/2
kedvezmény

visszaesvel
szemben

tipikus eset: 2/3
kedvezmény

FELTÉTELES
SZABADSÁG

különös eset: 3/4
kedvezmény

kizárt

fegyház fokozatú
szabadságvesztésre
ítélt többszörös
visszaes

erszakos többszörös
visszaes

a bncselekményt
bnszervezetben
elkövet

esetében

20
9

a szabadságvesztésre
ítélése után
a végrehajtás
befejezése eltt
bncselekményt
elkövet

9. sz. ábra
A feltételes szabadság megszüntetésének szabályai határozott ideig tartó szabadságvesztés
9. sz. ábra
esetén [Btk. 40. §]
A feltételes szabadság megszüntetésének szabályai határozott ideig tartó
szabadságvesztés esetén [Btk. 40. §]
FELTÉTELES SZABADSÁG MEGSZÜNTETÉSE

kötelez

a feltételes
szabadság tartama
alatti elkövetés

más szankció
alkalmazása

esetén újabb
szabadságvesztésre ítéléskor
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a feltételes
szabadság tartama
alatti elítélés

mérlegelhet

21
10

10. sz. ábra
A feltételes szabadságra bocsátásra vonatkozóan hozható rendelkezések
10. sz. ábra
az életfogytig tartó szabadságvesztés
esetén [42–44. §§]
A feltételes szabadságra bocsátásra vonatkozóan hozható rendelkezések az életfogytig tartó
szabadságvesztés esetén [42–44. §§]
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A BÍRÓSÁG AZ ÍTÉLETÉBEN A FELTÉTELES SZABADSÁGRA BOCSÁTÁS

lehetségét kizárhatja

legkorábbi idpontját meghatározhatja

népirtás

e

emberiség elleni bncselekmény

l

apartheid

k

hadikövet elleni erszak minsített esete

ö

védett személyek elleni erszak

v

tiltott fegyver alkalmazása

e

egyéb háborús bntett

t

emberölés minsített esetei

é

emberrablás minsített esete

s

emberkereskedelem minsített esete

legalább 25

legfeljebb 40

e

alkotmányos rend erszakos megváltoztatása
évben

rombolás minsített esete
fogolyzendülés minsített esete

22

e

terrorcselekmény

s

járm hatalomba kerítésének minsített esete

e

közveszélyokozás minsített esete

t

zendülés minsített esete

é

elöljáró vagy szolg. közeg elleni erszak
minsített esete

n

11. sz. ábra
11. sz. ábra
A feltételes szabadságra bocsátással kapcsolatos szabályok az életfogytig
A feltételes szabadságra bocsátással kapcsolatos szabályok az életfogytig tartó
tartó
szabadságvesztésre
ítélt
ideig tartó
szabadságvesztésre
szabadságvesztésre
ítélt határozott
ideighatározott
tartó szabadságvesztésre
ítélése
esetén [Btk. 45. §]
ítélése esetén [Btk. 45. §]
A BÍRÓSÁG

az életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélése
eltt elkövetett bncselekmény miatt az elbbi
büntetés végrehajtása alatt határozott tartamú
végrehajtandó szabadságvesztésre ítélése esetén

a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi
idpontját az utóbbi szabadságvesztés tartamáig
elhalasztja

az életfogytig tartó szabadságvesztés alatt
elkövetett bncselekmény miatt az elbbi
büntetés végrehajtása során határozott tartamú
szabadságvesztésre ítélése esetén

a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi
idpontját a határozott tartamú
szabadságvesztés tartamáig, de legalább 5 és
legfeljebb 20 év közötti tartamra elhalasztja

az életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélése
eltt elkövetett bncselekmény miatt az elbbi
büntetésbl engedélyezett feltételes szabadság
tartama alatti határozott tartamú végrehajtandó
szabadságvesztésre ítélése esetén

a feltételes szabadságot megszünteti és a
feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi
idpontját a határozott tartamú szabadságvesztés
idtartamáig elhalasztja

az életfogytig tartó szabadságvesztés
végrehajtása alatt az elbbi büntetésbl
engedélyezett feltételes szabadság tartama alatti
határozott tartamú szabadságvesztésre ítélése
esetén

a feltételes szabadságot megszünteti és a feltételes
szabadságra bocsátás legkorábbi idpontját a
határozott tartamú szabadságvesztés tartamáig, de
legalább 5 és legfeljebb 20 év közötti idtartamra
elhalasztja
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AZ ÉLETFOGYTIG TARTÓ
SZABADSÁGVESZTÉSRE ÍTÉLT
ÁLTAL

az életfogytig tartó szabadságvesztésbl
engedélyezett feltételes szabadság tartama alatt
elkövetett bncselekmény miatti határozott
ideig tartó szabadságvesztésre ítélése esetén

23

12

12. sz. ábra
12.szabályai
sz. ábra [Btk. 47–49. §§]
A közérdek munka
A közérdekű munka szabályai [Btk. 47–49. §§]

KÖZÉRDEK MUNKA
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tartama órákban

minimálisan: 48

maximálisan: 312

átváltoztatás esetén:
4 óra/nap

24
13

13. sz. ábra
A pénzbüntetés mértéke [Btk. 50. §]
13. sz. ábra
A pénzbüntetés mértéke [Btk. 50. §]

30 000 forint

30

540

1000 forint

PÉNZBÜNTETÉS

egy napi tétel összege

maximum

500 000 forint

27 000 000 forint

Büntetőjogi Szemle 2013/3. szám

napi tételek száma

minimum

25
14

14.
14. sz.
sz.ábra
ábra
A foglalkozástól eltiltás szabályozása [Btk. 52–53. §§]
A foglalkozástól eltiltás szabályozása [Btk. 52–53. §§]

FOGLALKOZÁSTÓL ELTILTÁS
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alkalmazható

foglalkozása szabályainak
megszegésével

foglalkozásának felhasználásával
szándékosan

bncselekményt
elkövetvel szemben

idtartama
lehet

határozott

minimum 1 év

határozatlan

maximum 10 év

10 év után mentesíthet

26
15

15. sz. ábra
15. sz.
ábra
[Btk. 55–56. §§]
A jármvezetéstl eltiltás
szabályozása
A járművezetéstől eltiltás szabályozása [Btk. 55–56. §§]

JÁRMVEZETÉSTL ELTILTÁS

alkalmazása

bncselekmények
elkövetéséhez
jármvet használó
esetében

kötelez

engedélyhez kötött
jármvezetés
szabályainak
megszegésével
bncselekményt
elkövet esetében

ittas vagy bódult
állapotban való
jármvezetés esetén

kivéve
különös
méltánylást
érdeml
esetben

idtartama
lehet

határozott

minimum 1 hónap
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lehetséges

végleges hatályú

maximum 10 év

10 év után mentesíthet

27
16

16. sz. ábra
16. sz. ábra
A sportrendezvények látogatásától való eltiltás [Btk. 58. §]
A sportrendezvények látogatásától való eltiltás [Btk. 58. §]
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SPORTRENDEZVÉNY

28

odamenetel

részvétel

távozás

közben elkövetett
bncselekmény esetén

sportrendezvény
látogatásától

sportrendezvényen
való részvételtl

eltiltás

17. sz. ábra
Az intézkedések rendszere [Btk. 63. § (1) bekezdés]
17. sz. ábra
Az intézkedések rendszere [Btk. 63. § (1) bekezdés]

INTÉZKEDÉS
E
D

M
megrovás

D

G

S
próbára bocsátás
jóvátételi munka
B
pártfogó felügyelet

I
elkobzás
S
vagyonelkobzás

E

elektronikus adat végleges
hozzáférhetetlenné tétele

T

E
V
E

M

R

T

Z
E
T

kényszergyógykezelés
jogi személlyel szemben
alkalmazható szankciók
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I

O

E
T
T

29
18

18. sz. ábra
18.
ábra
A próbára
bocsátás szabályozása
szabályozása [Btk.
65. §65.
] §]
A próbára
bocsátás
[Btk.
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PRÓBÁRA BOCSÁTÁS

a büntetés
kiszabásának
elhalasztása

3 évi szabadságvesztésnél nem
súlyosabban büntetend bntett

vétség

elkövetése esetén, ha
alaposan feltehet a
büntetés céljának
intézkedés
alkalmazásával történ
elérése

kizárt

ha a vádlott

visszaes

30

a bncselekményt
bnszervezetben
követte el

a bncselekményt
végrehajtandó
szabadságvesztésre
ítélése után a
végrehajtás
befejezése eltt
követte el

a szabadságvesztés
felfüggesztésének
próbaideje alatt
követett el szándékos
bncselekményt

19. sz. ábra
19.
sz. ábra
[Btk. 67. §]
A jóvátételi munka szabályozása
A jóvátételi munka szabályozása [Btk. 67. §]

JÓVÁTÉTELI MUNKA

tartalma: a terhelt által
választott

önkormányzati
intézménynél

közhasznú
jogállású civil
szervezetnél
egyháznál

végzett karitatív
tevékenység

v
a
g
y
r
é
s
z
é
r
e

tartama

visszaes

e

a bncselekményt
bnszervezetben
elkövet

s

szándékos
bncselekményt
végrehajtandó
szabadságvesztésre
ítélése után végrehajtás
befejezése eltt elkövet

t

e

é
b
e

szándékos
bncselekményt
szabadságvesztés
végrehajtásának
próbaideje alatt elkövet

n

minimum:
24 óra

maximum:
150 óra
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állami
intézménynél

kizárt

31
20

20. sz. ábra
20.
sz.szabályai
ábra [Btk. 69. §]
A pártfogó felügyelet
A pártfogó felügyelet szabályai [Btk. 69. §]
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PÁRTFOGÓ FELÜGYELET

elrendelése

kötelez

mérlegelhet

vádemelés elhalasztásának tartamára
feltételes szabadság tartamára
próbára bocsátás idejére
életfogytig tartó
szabadságvesztésbl
történ feltételes
szabadságra
bocsátás esetén

felfüggesztett
szabadságvesztésre
ítélt visszaesvel
szemben

jóvátételi munka elírása mellett
szabadságvesztés felfüggesztésének
próbaidejére

32
21

21. sz. ábra
21.
ábra
A pártfogó
felügyelet tartama
[Btk.
70. §70.
] §]
A pártfogó
felügyelet
tartama
[Btk.

PÁRTFOGÓ FELÜGYELET

feltételes szabadság
tartamával

próbára bocsátás
próbaidejével

vádemelés
elhalasztásnak
tartamával

azonos ideig, de
legfeljebb 5 évig
tart

kivéve

életfogytig tartó szabadságvesztésbl
engedélyezett feltételes szabadság
esetén, amikor legfeljebb 15 év

tarthat

jóvátételi munka elírása melletti
elrendelés esetén, amikor
a jóvátételi munka elvégzésének
igazolásáig, de legfeljebb 1 évig
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szabadságvesztés
felfüggesztésének
próbaidejével

33

22.
22. sz.
sz.ábra
ábra
Az
elkobzás
szabályai
[Btk.
72. §72.
] §]
Az elkobzás szabályai
[Btk.
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AZ ELKOBZÁS

kötelez

kizárt

mérlegelhet

bncselekmény elkövetéséhez
eszközül használt vagy arra
szánt

nem az elkövet tulajdonában
álló és a tulajdonos tudta
nélkül felhasznált

bncselekmény elkövetése
útján létrejött

vagyonelkobzás alá es

bncselekmény tárgyát
képez vagy annak
elkövetésébl származó tárgy
elszállításához használt

nem az elkövet tulajdonában
álló és a tulajdonos tudta
nélkül felhasznált

ha 1. ha nemzetközi jogi
kötelezettség nem zárja ki;
2. az elkövet a
bncselekményt nem
bnszervezetben követte el;
3. a bncselekmény nincs
összefüggésben kábítószerkereskedelemmel stb. és
elkobzásával az elkövetre
vagy a tulajdonosra a
bncselekmény súlyával
arányban nem álló,
méltánytalan hátrányt
jelent

közbiztonságot veszélyeztet
vagy jogszabályba ütközen
birtokolt

legalább 5 év elteltével elévült
büntethetség
bncselekmény elkövetésével
összefüggésben egyébként
elkobzás alá es

sajtótermék formájában
bncselekmény megvalósító

dolog esetében
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23

23. sz.
23.
sz.ábra
ábra
[Btk.
74. §74.
] §]
A
vagyonelkobzás
szabályai
A vagyonelkobzás szabályai
[Btk.

VAGYONELKOBZÁS

elrendelése

kizárt

a bncselekménybl ered: az elkövet által
ennek elkövetése során vagy ezzel
összefüggésben szerzett vagyonra

a polgári jogi igény fedezetéül szolgáló
vagyonra

az elkövet által a bnszervezetben való
részvétel ideje alatt szerzett vagyonra

a bnszervezetben való részvétel vagy a
kábítószer-kereskedelem ideje alatt szerzett,
de bizonyítottan törvényes eredet vagyonra

a kábítószer-kereskedelem elkövetje által e
bncselekmény elkövetésének idején szerzett
vagyonra
a bncselekmény elkövetése során vagy
azzal összefüggésben szerzett vagyon
helyébe lépett vagyonra

jóhiszemen ellenérték fejében szerzett
vagyonra

Büntetőjogi Szemle 2013/3. szám

kötelez

a bncselekmény elkövetése céljából az
ehhez szükséges vagy ezt könnyít feltételek
biztosítása végett szolgáltatott vagy erre
szánt vagyonra
az adott vagy ígért vagyoni elny tárgyát
képez vagyonra

pénzösszegben
kifejezve

a vagyon fellelhetségének
hiányában

nem vagy csak aránytalan
nehézséggel elkülöníthet
vagyon esetén

harmadik személy által
jóhiszemen, ellenérték
fejében megszerzett
vagyonra
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