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1. Bevezetés 

A bűn valamely erkölcsi előírás megszegését jelöli. A bűn olyan cselekedet, kijelentés, 

gondolat vagy éppen mulasztás, amit az adott erkölcsi norma tiltottnak, hibásnak, 

rossznak, vagy elmarasztalandónak tart. A legsúlyosabb cselekedetek a Büntető 

törvénykönyvbe ütköző magatartások, melyek közül egyesek jóvátehetetlenek.  A bűn 

következménye pedig a bűnhődés.  

A büntetés az állami kényszer megnyilvánulásának egyik legélesebb formája, a bűnözés 

elleni küzdelem egyik fontos és nélkülözhetetlen eszköze, s mint ilyen, alapintézménye 

minden volt és létező büntetőjogi rendszernek. Valójában a büntetőjogi büntetés a 

legsúlyosabb állami beavatkozás az egyén magánéletébe: szabadságát, javait és jogait 

érinti. Erre tekintettel általános az a felfogás, hogy a büntetést – mint állami 

kényszerintézkedést – csak az alkotmány által arra felhatalmazott szerv: a bíróság 

alkalmazhat. A bíróság, mint az államigazgatás és az államhatalom szerveitől 

elválasztott és sajátos feladataira tekintettel kialakított külön szervezet, e minőségénél 

és eljárási módjánál fogva biztosítékot jelent a büntetéssel való visszaélésekkel 

szemben. A büntetés tulajdonképpen az elkövetett bűncselekmény rosszal való 

viszonzása. Lényeges, immanens tulajdonsága az a személyes hátrány, rossz, amelyet az 

elítéltnek elkövetett bűncselekménye viszonzásaként el kell szenvednie.
1
 

A dolgozatom témájául az életfogytig tartó szabadságvesztés büntetést választottam.  

Rendkívül sok érdekes kérdés merül fel ezzel a témával kapcsolatban. Érdeklődéssel 

tanulmányoztam, hogy milyen kanyargós utat járt be a törvényhozás addig ameddig 

eljutott a Büntető Törvénykönyv hatályos szabályozásához. A legtöbb európai ország 

büntetőjoga az életfogytig tartó szabadságvesztés-büntetést szabályozza, vagy a 

halálbüntetés eltörlését követően bevezette. Ez utóbbi a jellemző számos volt szocialista 

ország, mint például Bulgária, Lengyelország, Csehország büntetőjogára. Szlovénia 

2008-ban vezette be az életfogytig tartó szabadságvesztést. Magyarországon ennek a 

büntetési formának hagyománya volt és van, rendelkezett róla az 1843-ik évi büntető 

javaslat után az 1878-ik évi Csemegi kódex is. Hasonlóképp fenntartotta a Btá. is a 

halálbüntetés mellett. Az 1961. évi Btk. eredetileg mellőzte, de az 1971. évi 28. sz. tvr. 

                                                             
1
 Kandinszky: Az elhallgatott igazság – ami a rácsok mögött van. Németh J. Kandinszky kiadó 2008. 10. 

oldal 
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újból bevezette ezt a büntetési változatot, amelyet az 1978-ik évi Btk., de a jelenleg 

hatályos 2012. évi új Btk. is átvette. 
2
   

A különböző törvénytervezetekkel összehasonlítva rájövünk, hogy a feltételes 

szabadságra bocsátás legkorábbi időpontjával, a feltételes szabadság tartamával, 

valamint magával a TÉSZ-el kapcsolatban is más koncepciók születtek, mint amit a 

2012. évi C. törvény tartalmaz. 2012-ben szigorú, de nem kegyetlen törvény született. A 

legnagyobb vita a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztéssel kapcsolatban alakult 

ki az elmúlt években, amikor az elítélt élete végéig a rácsok mögött marad, mivel a 

bíróság a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségét ítéletében kizárta.  Sokan 

Alaptörvény ellenesnek tartják, az emberi méltóságot sértő büntetésnek, amely 

összeegyeztethetetlen például az embertelen büntetés tilalmával, az alkotmánybírósági 

döntésekkel, az európai országok szabályozásával, a humanista szemlélettel, a 

reszocializáció elősegítésével. Ezzel ellentétben sok támogatója is akad, sőt akadnak 

olyanok is, akik még a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztést is enyhe 

büntetésnek tartják bizonyos súlyos bűncselekmények elkövetése esetén, és a 

halálbüntetés visszaállítása mellett foglalnak állást. 

Dolgozatomban részletesen foglalkozom a legaktuálisabb kérdésekkel, melyek közé 

tartozik a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztésre ítéltekre vonatkozó kötelező 

kegyelmi eljárás, melyet a 2014. évi LXXII. törvény a büntetések, az intézkedések, 

egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi 

CCXI. törvény és ehhez kapcsolódóan más törvények módosításáról iktatta be. Ennek 

következtében az úgynevezett tészesekben fellobbanhatott a szabadulásuk 

reménysugara. Azokban az életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélt elítéltekben pedig, 

- akiket a „három csapás” halmazati büntetés súlyosításával összefüggő jogszabályi 

rendelkezések alapján ítélték el - a közelebbi szabadulásnak nemcsak a reménysugara, 

hanem biztos bekövetkezése rajzolódott ki a 23/2014 (VII. 15) Alkotmánybírósági 

határozatot olvasva. 

A dolgozatom utolsó nagy fejezetében betekintek a börtönfalak közé, bemutatom az 

elítéltek mindennapi életét, azt a „kis falut”, ahol éppen úgy gyötrődnek, terveznek, 

vitatkoznak, dolgoznak, orvoshoz járnak, fájós fogukra panaszkodnak, sírnak és 

nevetnek az emberek, mint a szabad világ polgárai. Megvizsgálom, hogy mi vezet el 

egy embert az emberölésig, hogyan lehet túlélni egy életfogytig tartó szabadságvesztést, 

                                                             
2
Nagy Ferenc: Gondolatok a hosszú tartamú szabadságvesztésről és az európai börtönnépességről 

Börtönügyi szemle 2013. 1. szám 9. oldal 
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miként alakul át a lelkük, érzelmi világuk mindazoknak, akik évtizedekre, vagy úgy 

tűnik, valóban életük végéig arra ítéltettek, hogy az alig másfél hektáros területen 

mozogva próbáljanak teret találni vágyaiknak.
3
 Ezen vizsgálatban segítségemre volt két 

tényleges életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélt férfi, akikkel készített interjúmat 

elemezve próbálok választ keresni a kérdéseimre. Ezen elítéltek az emberiség egyik 

legnagyobb bűnét követték el, mely Isten tízparancsolatában is szerepel. 

 

„Ne ölj” 

Minden ember élete szent. Az egészség is Isten ajándéka, így kell őriznünk magunk és 

mások életét.
4
 

  

                                                             
3 Arató László-Bátyi Zoltán: Életfogytiglan. Az apró kortyokban fogyasztott halál. Quintus kiadó Szeged, 
2009. 18. oldal 
4
 uj.katolikus.hu/lelkiseg.php?h=20 
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2. Az életfogytig tartó szabadságvesztés kialakulásának története 

2.1.Kialakulásának kezdetei 

A hosszú tartamú szabadságvesztés megkérdőjelezhetetlenül jelen van a büntetőjog és a 

büntetés-végrehajtás történetében. Az első nyomokat a történészek és jogtörténészek 

rendre Rómában lelik fel, a római antik birodalom jogrendszerében. Rómában azt 

tapasztalhatjuk, hogy nem elsősorban szabadokra, hanem rabszolgákra vonatkoztatva 

alakult ki a szabadság elvonása, mint büntetés. A rabszolga, mint afféle „beszélő 

szerszám”, dolog, nem rendelkezik magával, így szabadsága sincsen. A rabszolgatartói 

mégis képesek a szabadságfosztást fokozni, amikor a renitens rabszolgákat 

bányamunkára ítélik. Ez a büntetés szabály szerint életfogytiglan tartott. 

Megjegyezendő, hogy az idők folyamán a büntető rabszolgaság a nem rabszolgákra is 

kiróható volt, miként a polgárjog és a teljes vagyon elvesztésével járó opus publicu 

perpetuum vagy az életfogytiglani száműzés kényszerlakhelyre. Létezett a carcer, az 

egyszerű börtön is, amelybe azonban nem életfogytiglan zártak elítélteket.  A 

börtönszerű elzárások kategóriájába esett a már Rómában is, ámde valójában az újkor 

számára a franciák által a 15. században 

felfejlesztett gályarabság. A gályarabság, mint 

büntetési nem, a szárazföldi államokban is 

fölbukkanhatott. Háromszoros hasznos 

eszközként jelent meg: az állam bevételhez jutott, 

miután rabját jó pénzért eladta egy tengeri 

hatalomnak, megspórolhatta a tartás, őrzés, egyszóval büntetés-végrehajtás költségeit, s 

végül egyszer s mindenkorra megszabadulhatott bűnözőjétől, kit egy idegen állam 

gályájára transzportált. Ebből s a meglehetősen csekély túlélési esélyből életfogytiglan 

büntetés következett. (Magyarországon Mária 

Terézia 1769-ben tiltotta meg a gályarabság 

alkalmazását.) Magyarországon sajátos, hosszú 

távra szóló szabadságfosztásként jelent meg a II. 

József által halálos bűnökre bevezetett 

hajóvontatás, melyet a halálbüntetés eltörlése 

után intézményesítettek. Ez a hajóvontatás, mint 

büntetés Magyarországon összesen hat esztendeig volt hatályban, 1783-tól 1789-ig. Ez 

idő alatt 1100 elítéltből 721 halálesetet regisztráltak. Gyakorlatilag tehát szinte 
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egyenértékű volt a halálbüntetéssel: halálig, vagy életfogytiglan szóló szabadságfosztó 

büntetésként funkcionált. 
5
 

A tipikus börtönbüntetések, tehát már a mai büntetés-végrehajtási intézetre emlékeztető 

bezárások a középkorban jelentek meg az európai jogtörténetben. A klasszikus 

életfogytiglani börtön is megjelenik, első ízben a Bambergensis-ben, a Constitutio 

Criminalis Carolina alapjául szolgáló büntető törvénykönyvben. A Carolina szerint a 

szabadságmegvonás számos alakzata között jelen van az „ewige” = örökös börtön, mely 

egyértelműen az életfogytiglanra céloz. A Carolina büntető fogságként, tehát 

szabadságvesztés-büntetésként a könnyűsúlyú tolvajlásnál alkalmazza még a szabadság 

megvonását. Magyarországon az örökös fogság Zsigmond 1435. évi 8. tc.-jében bukkan 

fel, mikor azokról rendelkezik, „akikről pedig kiderül, hogy esküjük ellenére hamisan 

jártak el”. Ezek - rendeli Zsigmond – „örökös fogságba kerüljenek”.  Ulászló az 

esküszegő királyi embereket küldi örökös fogságra. 1492. évi dekrétumában pedig a 

hatalmaskodásokat, a kártételeket, jogtalanságokat és bármely más gonosztetteket 

elkövetőkre rendeli, hogy azokat a sértett saját házában „bármely más méltóságuk 

kiváltságára való tekintet nélkül fogságba vetheti, és említett káraik megtérítéséig ott 

tarthatják. Ez utóbbi értelemszerűn szólhat életfogytig, vagy határozott időre.  A dél-

német városokban jelent meg a büntetési praxisban a befalazás. A befalazás a börtön 

egyik sajátos, „költségkímélő” formája, mikor is a delikvenst kegyelmi büntetésként 

halálbüntetés helyett saját házába vagy rokonai lakóhelyén falazzák be. 

 

2.2.Az 1878. évi V. tc. ( Csemegi Kódex) 

Az 1795. évi kodifikációs kísérlet volt az első lépés Magyarországon egy korszerű 

büntető törvénykönyv és büntetési rendszer megalkotására. A reformkor fellángoló 

politikai küzdelmeiben megvilágításra kerültek a magyar feudális börtönállapotok. Így 

1841. és 1843. között elkészült egy börtönügyi törvényjavaslat is, amely a 

halálbüntetést valamennyi bűncselekményre nézve kiiktatta, és a szabadságvesztés-

büntetés került a központi helyre. Az életfogytig tartó szabadságvesztés bevezetését 

Magyarországon már ezen 1843. évi büntető törvényjavaslat tartalmazta.
6
 A 

szabadságharc bukását követően, 1852-ben a neoabszolutizmus hatályon kívül helyezi a 

magyar büntetőjogot, és az osztrák büntető törvénykönyvet lépteti életbe. A kiegyezést 

                                                             
5 Dr. Mezey Barna: A hosszú tartamú szabadság – büntetés a joghistóriában, Börtönügyi Szemle 2/2005. 
2-3. oldal  
6
 Dr. Hodosy Annamária: A szabadságvesztésről és annak alternatíváiról 2011. 9. oldal 

(http://www.jogiforum.hu/publikaciok/431) betekintés dátuma 2014. 

http://www.jogiforum.hu/publikaciok/431
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követően sürgős szükséggé vált a büntetőjog kodifikációja. Az igazságügyi kormányzat 

arra az álláspontra helyezkedett, hogy az 1843. évi büntetőtörvénykönyv-javaslatot, 

némi átdolgozással, sürgősen törvényerőre kell emelni. Az új tervezet elkészült, 

azonban különböző okok folytán az igazságügy-minisztérium azt félretette és 1871-ben 

Csemegi Károlyt, az ismert aradi ügyvédet bízta meg egy új tervezet kidolgozásával. 

Csemegi a törvényjavaslatot kétéves munkával 

elkészítette, majd az ismételt átdolgozás után, 1875-ben 

került a parlament elé, amely azt másfél éves vita után 

elfogadta. A magyar büntető törvénykönyv a 

bűntettekről és vétségekről címet viselő 1878. év V. 

törvénycikk, illetve a kihágásokról szóló 1879. év XL. 

törvénycikk 1880. szeptember 1-jén lépett hatályba. A 

bűncselekmény fogalmának hármas (trichotom) 

felosztását, a bűntett – vétség – kihágás kategóriát 

fogadta el. Az európai kódexek szerkezeti megoldásait követve a Btk. általános és 

különös részből áll. A klasszikus elveknek megfelelően a kódex büntetés rendszere csak 

büntetéseket: fő- és mellékbüntetéseket ismert (monista rendszer). 
7
 

Főbüntetések:  

 halálbüntetés,  

 fegyház (életfogytig vagy 2-15 évig),  

 államfogház (1 naptól 15 évig),  

 börtön (1/2-10 évig), 

 fogház (1 naptól 5 évig),  

 pénzbüntetés (bűntettekre és vétségekre 1-4000 forintig, kihágásokra 50- 300 

forintig),  

 elzárás (kihágásokra 3 órától 2 hónapig).
8
 

A Csemegi Kódex a súlyosabb szabadságvesztés-büntetések végrehajtási rendszeréül a 

fokozatos rendszert fogadta el és pedig a fegyház és a börtön végrehajtására az ír (négy 

fokozatú: magánelzárás, közös munka, közvetítő-intézetben, feltételes szabadság), a 

fogházra az angol (három fokozatú) rendszer. Az államfogház, mint eustodia honesta, 

                                                             
7 Görgényi Ilona, Gula József, Horváth Tibor, Jacsó Judit, Lévay Miklós, Sántha Ferenc, Váradi Erika: 
Magyar Büntetőjog Általános rész, Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., Budapest, 
2012. 48. oldal 
8
  Dr. Finkey Ferencz:  A magyar büntetőjog tankönyve,  Politzer Zsigmond és fia könyvkereskedése, 

Budapest, 1902. 337. oldal 
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egyszerű letartóztatás által (nappal együtt, éjjel külön szobákban), az elzárás pedig a 

lehetőségig magánelzárásban hajtandó végre. A fegyházbüntetés vagy életfogytig, vagy 

határozott időtartamban szabható ki. A határozott idejű fegyház legkisebb mértéke két 

év, leghosszabb tizenöt év.
9
  

Életfogytiglani fegyház a Btk. szerint 12 esetben szabható ki:  

1. Aki a király testi épségét megsérti, vagy őt az uralkodásra képtelenné teszi és aki 

a királyt az ellenség hatalmába adja, vagy az uralkodásnak gyakorlatában 

akadályozza, vagy személyes szabadságától erőszakkal vagy fenyegetéssel 

megfosztja 

- felségsértés - . 

2. Azon bűntett, amely közvetlenül arra irányul, hogy a magyar államnak, vagy az 

osztrák-magyar monarchia másik államának területe, vagy ezeknek valamelyik 

része erőszakkal idegen uralom alá jusson, vagy azon államtól, amelyhez 

tartozik, erőszakkal elszakíttassék.  

– felségsértés –. 

3. Hűtlenség esetében, ha a hadüzenet megtörtént, vagy a háború kitört. 

4. A hűtlenség egyéb esetében automatikusan életfogytig tartó szabadságvesztés 

kiszabása történik (144. §). 

5. Ha a szemérem elleni büntettek, vagy ennek elkövetésére használt eszközök, 

vagy szerek a sértett halálát okozzák. 

6. A természet elleni fajtalanság bűntette, ha halált okoz. 

7. A szándékos emberölést, ha azt a tettes, felmenő ágbeli törvényes rokonán, 

házastársán, több emberen, törvénytelen gyermek saját anyján vagy 

törvényesítés esetében természetes atyján követi el. 

8. Rablás esetén, ha szándékos emberölés is bekövetkezik.  

9. A gyújtogató, ha a gyújtás idején, a felgyújtott helyiségben lévő személy, a tűz 

által életét vesztené, amennyiben a gyújtogató azt, hogy azon helyiségben valaki 

van, beláthatta és cselekménye gyilkosságot nem képez, ha ugyanazon személy 

egy időben, vagy rövid időköz alatt a több gyújtogatást vagy egy gyújtogatást, 

de többek szövetségben követett el, ha az csoportosan rablás vagy rombolás 

céljából követték el. 

                                                             
9
  Dr. Finkey Ferencz:  A magyar büntetőjog tankönyve, Budapest, Grill Károly könyvkiadó vállalata 1909. 

380. oldal 
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10. Vízáradás által egy vagy több ember életét vesztette, és azt a tettes előre 

láthatta, amennyiben cselekménye nem képez gyilkosságot: az életfogytig tartó 

fegyházzal büntetendő. 

11.  Ha a vaspályának, gőz- vagy más hajónak, vagy ezekhez tartozó tárgynak 

szándékos megrongálása által valakinek halála bekövetkezett, amennyiben 

gyilkosság nem forog fenn. 

12. Ha vaspályán, vagy annak közelében levő személyeket, vagy árukat, a 

szabályszerű jelzés szándékos elmulasztása, vagy szándékos hamis jelzés által 

veszélynek teszi ki, ha valakinek halála bekövetkezik.
10

 

A fegyházbüntetés két első fokozatát, a magánelzárást és a közös munkát, országos 

fegyintézetben hajtják végre. Országos fegyintézetek voltak például: Illaván (leginkább 

itt vannak az életfogytiglanra elítéltek), Lipótváron, Vácon, Sopronban, Nagyenyeden, 

Szamosújváron. A fegyenc kényszermunkát végez, mert választási joga nincs a 

munkanemek közt. A fegyenc büntetési idejét négy fokozatban tölti ki: 

magánelzárásban, nappali közös munkában, közvetítő intézetben, feltételes 

szabadságon. A büntetési idő első felén túl, életfogytiglanra elítélteknél pedig az első tíz 

év után, a magánelzárásnak egyáltalán nincs helye, csak fegyelmi büntetés gyanánt. A 

magánelzárás kiállása után a fegyencek a munkanemek szerint csoportokba osztották és 

munkavezetők vezetése és az őrök felügyelete mellett nagy munkatermekben közösen 

dolgoztak reggeltől estig. Az életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítéltek büntetésük 

tízedik évének eltelte után, bizonyos feltételek teljesülése mellett a közvetítői intézetbe 

szállíthattak. A közvetítő intézetben elhelyezettek részint mezőgazdasági, kerti, részint 

ipari munkával foglalkoznak, de már nem, mint fegyencek, hanem munkásruhában s a 

fegyházi fegyelem nélkül. A feltételes szabadságra bocsátás életfogytiglanra elítélt 

számára tizenöt év kitöltése után volt lehetőség, ha szorgalma  és jó magaviselete által a 

javulás reményét megerősítette, ha maga kérte azt, és ha a felügyelő-bizottság ajánlását 

megkapta. Az életfogytiglani fegyházra ítélt, ha feltételes szabadságra bocsátották négy 

évi kifogástalan magaviselet után teljesen szabadnak tekintették, vagyis a rendőri 

felügyelet alól felszabadult. Az életfogytiglani fegyházra ítélt egyén tehát 19 évi 

büntetést ( 10 év fegyház, 5 évi közvetítő intézet, 4 évi feltételes szabadság) után, 

szorgalom és jó magaviselet által tejesen visszanyeri szabadságát. 
11

 

                                                             
10

 Az 1878. évi V. tc.: 126.§, 127.§, 142.§, 144.§, 237.§, 242.§, 280.§, 349.§, 424.§, 431.§, 435.§, 436.§. 
11

  Dr. Finkey Ferencz: A magyar büntetőjog tankönyve, Grill Károly könyvkiadó vállalata, Budapest, 
1909. 381.-386.  oldal 
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2.3.Az 1950. évi II. törvény (A büntetőtörvénykönyv Általános Részéről) 

Ez a törvény váltotta fel a Csemegi-kódex 70 évig hatályban volt általános részét. A 

törvény a szocialista jogelvekre és mindenekelőtt a szovjet büntetőjog-tudomány 

tapasztalataira támaszkodott. Túlzott egyszerűségre törekedett. A bűncselekmény 

hármas felosztásával szakítva a bűncselekményeket bűntettre és kihágásokra osztotta 

fel. Miután a kihágás intézményét az 1955. évi 17. sz. tvr. felszámolta a bűncselekmény 

fogalma azonosult a bűntett fogalmával.
12

 

A büntetések a következők: 

1. halálbüntetés, 

2. börtön, 

3. pénzbüntetés, 

4. elkobzás és vagyonelkobzás, 

5. közügyektől eltiltás, 

6. foglalkozástól eltiltás, 

7. kiutasítás. 

A halálbüntetés és a börtön mindig főbüntetések. A többi büntetések 

mellékbüntetések, azokban az esetekben azonban, amelyekben azt a törvény külön 

rendeli, az illető bűntett miatt főbüntetésként alkalmazhatók. A börtön életfogytig 

vagy határozott ideig tart. A határozott idejű börtön leghosszabb tartama tizenöt év, 

legrövidebb tartama harminc nap.
13

 

 

2.4. 1961. évi V. törvény (A Magyar Népköztársaság Büntető-

törvénykönyvéről) 

A teljesen, szocialista szellemiségű Btk. előkészületei 1954-ben indultak meg, de a 

politikai élet változásai miatt csak 1960-ra fejeződtek be. Az 1961. évi Btk. egységben 

tartalmazta az általános és a különös rész joganyagát, külön fejezetben pedig a 

fiatalkorúakra és a katonákra vonatkozó rendelkezéseket. A törvény általános része 

átvette és továbbfejlesztette a Btá. megoldásait. Továbbra is a társadalomra veszélyes 

cselekményt tekintette a bűncselekmény-fogalom alapvető kritériumának, a 

                                                             
12

 Görgényi Ilona, Gula József, Horváth Tibor, Jacsó Judit, Lévay Miklós, Sántha Ferenc, Váradi Erika i.m. 
55. oldal 
13  Az 1950. évi II. törvény 30.§, 31.§, 32.§. 
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bűncselekménynek csak egyetlen kategóriáját ismerte. A büntetések mellett már 

önálló cím alatt szabályozta az intézkedéseket. 
14

 

A főbüntetések a következők: 

1. halálbüntetés, 

2. szabadságvesztés, 

3. javító-nevelő munka, 

4. pénzbüntetés.
15

 

Nagy változtatások érzékelhető a törvény büntetési rendszerében. A halálbüntetést 

fenntartotta, alkalmazásának körét növelte az állam elleni és a katonai 

bűncselekmények körében. A bűncselekmények zömét a törvény szabadságvesztés-

büntetéssel fenyegette, de elindította az egységes szabadságvesztés differenciálását 

azzal, hogy a végrehajtást börtönben vagy büntetés-végrehajtási munkahelyen tette 

lehetővé. Az életfogytiglan szabadságvesztést a törvény kiiktatta rendszeréből, arra 

hivatkozva, hogy nem fér össze a garanciális követelményekkel a határozatlansága és 

a szabadságvesztés leghosszabb tartamát 15 évben állapította meg. Az 1971. évi 28. 

sz. tvr. (Büntető Novella) jelentősen módosította a Btk.-t. A bűncselekményeket 

bűntettekre és vétségekre osztotta. A szabadságvesztés négy fokozatát szabályozva 

visszatért a Csemegi –kódex óta elfogadott fogalmakhoz és intézményekhez (fegyház, 

szigorított börtön, börtön, fogház). Nagy igény támadt egy híd kialakítására, amely a 

halálbüntetés és a határozott ideig tartó szabadságvesztés között áll, ezért 

visszaállította az életfogytiglani szabadságvesztés-büntetést.
16

 

 

2.5. Az 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről 

A büntetés szemléletében és büntetőjogi kezelésében az 1961. évi Btk. hatálybalépése 

után bekövetkezett változások, valamint a jogalkalmazási tapasztalatok indokolták 

1974-ben az újabb kodifikációs munkálatok megindítását. Az előkészítő munkába 

bevont széles körű szakmai és tudományos körök részvételével készült el az 1978. évi 

IV. törvény.
17

 

 

                                                             
14

 Görgényi Ilona, Gula József, Horváth Tibor, Jacsó Judit, Lévay Miklós, Sántha Ferenc, Váradi Erika i.m. 
56. oldal 
15 Az 1961. évi V. törvény 35. § 
16  Görgényi Ilona, Gula József, Horváth Tibor, Jacsó Judit, Lévay Miklós, Sántha Ferenc, Váradi Erika i.m. 
57. oldal 
17

  Görgényi Ilona, Gula József, Horváth Tibor, Jacsó Judit, Lévay Miklós, Sántha Ferenc, Váradi Erika i.m. 
58. oldal 
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Főbüntetések 

1. a halálbüntetés, 

2. a szabadságvesztés, 

3. a javító-nevelő munka, 

4. a pénzbüntetés 

A törvény rendelkezései értelmében a szabadságvesztés életfogytig, vagy határozott 

ideig tart. A határozott ideig tartó szabadságvesztés legrövidebb tartama három hónap, 

leghosszabb tartama tizenöt év; halmazati vagy összbüntetés esetén húsz év. A 

szabadságvesztést büntetés-végrehajtási intézetben, fegyház, börtön vagy fogház 

fokozatban kell végrehajtani. Fegyházban kell végrehajtani az életfogytig tartó 

szabadságvesztést. A feltételes szabadság tartama azonos a szabadságvesztés hátralevő 

részével, de legalább egy év; életfogytig tartó szabadságvesztés esetén pedig tíz év. Az 

életfogytig tartó szabadságvesztésből az elítélt akkor bocsátható feltételes szabadságra, 

ha a szabadságvesztésből legalább húsz évet kitöltött, és alaposan feltehető, hogy a 

büntetés célja további szabadságelvonás nélkül is elérhető. Ha az életfogytig tartó 

szabadságvesztés végrehajtása alatt az elítélt újabb bűncselekményt követ el, az emiatt 

kiszabott szabadságvesztés nem hajtható végre, a feltételes szabadságra bocsátás 

legkorábbi időpontja azonban legfeljebb öt évvel elhalasztható.
18

 

Az 1979 óta eltelt több mint harminc év alatt a Büntető Törvénykönyv szinte 

megszámlálhatatlan módosításon ment keresztül.
19

 A rendszerváltozást (1989) követően 

hazánkban a büntetőjogi szankciórendszert is jelentősen átformáló „jogalkotási hullám 

kezdődött”. Első jelentős lépésként kikerült a Btk. szankciórendszeréből a 

halálbüntetés, mert azt az Alkotmánybíróság alkotmányellenessé nyilvánította, és 

1990. október 31. napjával megsemmisítette [23/1990. (X.31.) AB. határozat].
20

 Az 

Alkotmánybíróság a halálbüntetést lehetővé tevő jogszabályok alkotmányellenességét 

kimondó és azokat megsemmisítő határozatának indokolásául a következőket 

fogalmazza meg. Az alkotmánybíróság kinyilvánítja, hogy a Magyar Köztársaság 

elismeri az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait, ezek tiszteletben 

tartása és védelme az állam elsőrendű kötelessége. Megállapítja, hogy a Magyar 

Köztársaságban minden embernek veleszületett joga van az élethez és az emberi 

                                                             
18 Az 1978. évi IV. törvény:  38.§, 40.§, 41.§, 42.§, 47.§ 
19  Görgényi Ilona, Gula József, Horváth Tibor, Jacsó Judit, Lévay Miklós, Sántha Ferenc, Váradi Erika i.m. 
58. oldal 
20

  Görgényi Ilona, Gula József, Horváth Tibor, Jacsó Judit, Lévay Miklós, Sántha Ferenc, Váradi Erika i.m. 
344. oldal 
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méltósághoz, amelyektől senkit nem lehet önkényesen megfosztani. Az élethez és az 

emberi méltósághoz való jog olyan alapvető jognak minősül, amelynek gyakorlása 

rendkívüli állapot, szükségállapot vagy veszélyhelyzet idején sem függeszthető fel, 

illetve nem korlátozható. Az Alkotmány idézett rendelkezéseinek összevetéséből 

megállapítható, hogy Magyarországon az élethez és az emberi méltósághoz való jog 

minden embernek veleszületett, sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető joga. A 

magyar államnak az élethez és az emberi méltósághoz való jog tekintetében is elsőrendű 

kötelessége, hogy tiszteletben tartsa és védje. Az élettől és az emberi méltóságtól senkit 

nem lehet önkényesen megfosztani. E tilalom megfogalmazása egyben megengedte az 

élettől és az emberi méltóságtól történő nem önkényes megfosztást. A halálbüntetés 

törvényi megengedése alkotmányosságának megítélésénél azonban az Alkotmány 8. § 

(2) bekezdésének hatályos rendelkezése szerint a Magyar Köztársaságban az alapvető 

jogokra és kötelességekre vonatkozó szabályokat törvény állapítja meg, alapvető jog 

lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja. Az Alkotmánybíróság 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. Az élettől és az emberi méltóságtól 

halálbüntetéssel való megfosztásra vonatozó rendelkezések ugyanis az élethez és az 

emberi méltósághoz való alapvető jog lényeges tartalmát nemcsak korlátozzák, 

hanem az életnek és az emberi méltóságnak, illetve az ezt biztosító jognak a teljes 

és helyrehozhatatlan megsemmisítését engedik meg. Ezért megállapította ezek 

alkotmányellenességét és megsemmisítette azt.
21

  

Ezen Alkotmánybírósági határozat megszületésétől kezdve rengeteg tanulmány készült 

ezzel kapcsolatban.  

Tudjuk persze, hogy a halálbüntetés visszaállítására vonatkozó kérdések a jelenlegi 

politikai valóság szintén nem aktuálisak, bár van olyan párt jelenleg is, akinek politikai 

programjában az előző választásokon külön ponton szerepel a halálbüntetés 

visszaállításának terve. A kérdés tanulmányozása során arra jutottam, hogy nem tudok 

egyértelmű válaszokat adni a magamban megfogalmazódott kérdésekre. Vajon nagyobb 

visszatartó ereje lenne a halálbüntetésnek, mint a jelenleg legsúlyosabb büntetésnek a 

tényleges életfogytig tartó szabadságvesztésnek? Az életfogytig tartó fegyház hozhat e 

megnyugvást a társadalom és azok számára, akiknek családtagjait, hozzátartozóit 

                                                             
21 23/1990 (X. 31.) AB határozat 
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kegyetlenül meggyilkoltak? Vissza kellene térni a szemet szemért fogat fogért elv 

alkalmazásához? Véleményem szerint a legsúlyosabb élet ellenes bűncselekményeket 

elkövetők tényleges életfogytig tartó büntetése megfelel az arányosság 

követelményének, azonban a kötelező kegyelmi eljárás pozitívumait is mérlegelve nem 

értek egyet - melyre a dolgozatomban részletesen ki fogok térni. Másik oldalról nézve 

egyetértek a halálbüntetés visszaállítását támogatókkal, mégpedig abban, hogy nem 

tudhatjuk, hány embert tartott vissza bűncselekmény elkövetésétől a halálbüntetés 

fennállta, ugyanis erről semmilyen adat nem áll rendelkezésre. További kérdésként 

fogalmazódik meg, hogy egy kivégzés látványa elriasztott e valakit a tervezett 

bűncselekmény elkövetésétől?   

Az azonban tény, hogy az e körben elkövetett hibák – a bírói tévedések – 

jóvátehetetlenek. Bármilyen fejlett büntető eljárás és garanciarendszer mellett sem lehet 

a bíróság tévedhetetlen. A bíróság ugyanúgy nem tévedhetetlen, mint bármely más 

emberi intézmény. Számomra ez a jóvátehetetlenség a legnagyobb ellenérv a 

halálbüntetéssel szemben.
22

 Itt szeretnék szót ejteni Kirják Jánosról, akit 1957-ben a 

Szolnok Megyei Bíróság halálra ítélt. A Legfelsőbb Bíróság másodfokon ítélkező 

tanácsának tagjai viszont úgy vélték: a gyilkosság körülményeit nem tisztázta elég 

alaposan a Szolnok Megyei Bíróság, ezért újratárgyalásra visszautalták az ügyet első 

fokra. Szolnokon megint az a döntés született: csak és kizárólag Kirják lehet a tettes, s 

1958 júniusában újra kimondatott a halálos ítélet, amit újabb fellebbezés követett. Az 

ügyre a Legfelsőbb Bíróság tett pontot: életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélte Kirják 

Jánost. Tíz évig csak ő tudta biztosan, hogy tejesen ártatlanul lett fegyházlakó. Tizenegy 

évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy a szerencsétlen férfi ártatlansága bebizonyosodjék. 

Igaz megtörten, de emelt fővel hagyhatta el a büntetés-végrehajtási intézetet, mivel 

mindenki tudta, hogy nem ő követte el a szörnyű bűncselekményeket. Az időt nem lehet 

visszaforgatni, nem lehet az emlékezetből kitörölni azokat a hosszú keserves éveket, de 

a legfontosabb értékétől, az életétől nem fosztották meg ártatlanul.
23

 

Demokratikus jogállamban a törvénykezés jogát a parlamentre ruháztuk. Az általunk 

megválasztott képviselők és az Alkotmánybíróság döntéseit, továbbá a kérdésekre adott 

válaszaikat tiszteletben kell tartanunk.  

                                                             
22

 Görgényi Ilona, Gula József, Horváth Tibor, Jacsó Judit, Lévay Miklós, Sántha Ferenc, Váradi Erika i.m. 
354-355. oldal 
23 Arató László – Bátyi Zoltán i.m. 61-63. oldal 
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A következő táblázatban azon érvek és ellenérvek teoretikus jellegű bemutatása látható, 

melyekkel elviekben a halálbüntetés támadható, illetve védhető.  

ABOLICIONISTÁK HALÁLBÜNTETÉS PÁRTIAK 

Sok esetben bizonyíthatóan nincs a halálbüntetésnek elrettentő 

hatása. Nyilvánvalóan nem rettenti el az ezzel való fenyegetés 

azokat az embereket, akik cselekedetüket hirtelen felindulásból, 

erős izgalmi állapotban nagyfokú érzelmi-idei 

stresszhelyzetben, illetve alkohol hatása alatt követik el. A 

hirtelen felindulás a spontán, indulati, nem tudatos viselkedés 

egy fajtája, így az elkövetett tett potenciális következményeinek 

(mint a büntetés fajtájának és mértékének) az előzetes 

számbavétele és értékelés a leendő elkövető részéről fel sem 

merül. 

A halálbüntetésnek elrettentő hatása van, hatékonyan képes 

visszatartani az élet elenni bűncselekmények potenciális 

elkövetőit szándékuk megvalósításától. 

A halálbüntetés eltörlése után nem nőtt a korábban ezzel a 

büntetéssel fenyegetett bűncselekmények száma, vagyis a 

halálbüntetés és az emberölés számának alakulása között nincs 

kimutatható összefüggés.  

Véleményük szerint ezekből az összehasonlításokból soha nem 

derül ki, hogy ténylegesen mennyi a halálbüntetéssel elrettentett 

személyek száma, azaz hogy mennyi gyilkosság lett volna, ha 

nem lett volna halálbüntetés.  

Állítják, hogy a halálra ítélés lehetősége kifejezetten arra 

ösztönzi a gyilkosokat, hogy az elkövetett emberölés után még 

több emberölést kövessenek el. Érveik szerint ugyanis ha valaki 

már gyilkolt és ezért cserébe halálbüntetéssel kellene számolnia, 

nincs semmi olyan plusz visszatartó erő, ami eltántorítaná őt 

attól, hogy újra gyilkoljon.  

A halálbüntetés helyett a legsúlyosabb büntetés a tényleges 

életfogytiglan, és ha valakit ez fenyeget, annak ugyanúgy nincs 

vesztenivalója, és ugyanúgy többször fog gyilkolni, mint a 

halálbüntetéssel fenyegetett. Sőt a halálbüntetés kiiktatásával 

megszűnik  az életellenes bűncselekmények alternatív 

büntetéssel fenyegetése, a halálbüntetés szabályozásával viszont 

a szabadságvesztés mellett létezne egy alternatív büntetés, 

amellyel a legsúlyosabb bűncselekmények elkövetőit, például a 

többszörös gyilkosokat lehetne büntetni.  

A halálbüntetés elrettentő hatását tagadók közé tartozik a 

büntetőjog-tudomány klasszikusa, Cesare Becccaria, valamint a 

XX. századi híres író és gondolkodó, Albert Camus is. Camus 

szerint például az életfogytig tartó szabadságvesztés is 

megfelelő visszatartó erőt jelent, míg Beccaria az örökös 

rabszolgasággal (életfogytiglani kényszermunkával) váltotta 

volna fel a halálbüntetést. Az itáliai tudós azt vallotta: „Nem 

valamely gonosztevő halálának borzaszó, de múló látványa a 

legerősebb fékje a bűnözésnek, hanem egy szabadságától 

megfosztott ember hosszantartó szenvedésének példája, aki 

igavonó baromként robotolva fizeti vissza a társadalomnak, amit 

ellene vétett.” 

Alexander  Deák magyar szerző szerint a halálbüntetés 

elrettentőbb, mint az életfogytiglan, mégpedig azért, mert az 

végleges és visszavonhatatlan, azaz nincs esély a 

megmenekülésre. Ellenben az életfogytiglannál (ha kicsi is, de) 

van esély a szabadságra, akár szökés árán, akár a köztársasági 

elnöki kegyelem reményében, még tényleges életfogytiglan 

esetén is, hát még akkor, ha nem tényleges az életfogytiglan. 

Deák véleménye az, hogy a visszavonhatatlan halál réme igenis 

félelmetesebb, mint a nem örökké tartó életfogytiglan, illetve a 

nem biztos, hogy örökké tartó tényleges életfogytiglan. Hasonló 

véleménye van  Pálinkás Györgynek is, aki azt  mondja, hogy  

ha még a halálbüntetésnek sem lenne elrettentő hatása, akkor 

nem lenne semmilyen más büntetésnek sem. Ha valakit a létező 

legsúlyosabb következmény sem riaszt vissza attól, hogy tettét 

elkövesse, akkor erre az enyhébb büntetések sem képesek. Ha 

pedig ez így lenne, akkor az összes büntetést eltörölhetnék, és 

ezzel együtt lemondhatnánk a büntetőjogi szankciók speciális és 

generálpreventív céljáról. 

Az Egyesült Államok Nemzeti Tudományos Akadémiája 

bizottsága (1975) kimondta: Önmagában az emberölési és a 

kivégzési statisztikák alakulására a halálbüntetés elrettentő 

hatásának fennálltára vagy annak hiányára nem lehet 

következtetni.  

Az amerikai Isaac Ehrlich empirikus vizsgálatok alapján arra a 

következtetésre jutott, hogy minden egyes addicionális 

végrehajtott halálbüntetés hét vagy nyolc potenciális gyilkost 

rettent el évente szörnyű bűncselekménye elkövetésétől. 
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A halálbüntetés embertelen büntetési nem, mert sérti az élethez 

és emberi méltósághoz való jogot azáltal, hogy ezen jogok 

gyakorlását és élvezetét nemcsak korlátozza, hanem véglegesen 

és visszavonhatatlanul lehetetlenné teszi. Ezeket az érveket a 

halálbüntetés alkotmányellenességéről szóló 23/1990 (X. 31.) 

AB határozatra hivatkozva hozzák fel. 

Schmidt Péter különvéleményére hivatkoznak, aki szerint az 

Alkotmány csak „ az élettől való önkényes megfosztást tiltja”, 

azonban az élettől való megfosztás nem tekinthető fogalmilag 

önkényesnek. Ahogy magának az alkotmánybírósági 

határozatnak a IV. része is kimondja: „ E tilalom… nem zárja ki 

az élettől és az emberi méltóságtól történő nem önkényes 

megfosztás lehetőségét.” Schmidt Péter is a halálbüntetés 

eltörlése pártján állt, különvéleménye pusztán azt jelenti, hogy 

szerinte e döntés meghozatala nem alkotmánybírósági, hanem 

országgyűlési útra tartozik. Sólyom László szerint a 

halálbüntetés nem öröktől fogva embertelen és az élethez való 

jog nem mindig és mindenhol veleszületett emberi jog, hanem 

csak azáltal válik azzá, hogy az állam ezt elismeri és 

védelemben részesíti. Magyarországon a XX. század végén ezt 

tette a jogalkotó, és az Alkotmánybíróság csak ezt „szubjektív 

és történelmi kötött” jogalkotói döntés alapján, annak érvényre 

jutása végett nyilváníthatta a halálbüntetést alkotmányellenessé.  

A tényleges életfogytig tartó szabadságvesztésre ítéleteket 

nemcsak az élet elvételével lehet fenyegetni hasonló 

bűncselekmények elkövetése esetén a büntetés végrehajtási 

intézeten belül, hanem olyan dolgokkal, amelyek a börtönbeli 

kényelmére, lehetőségeire vonatkoznak. Így például nem 

mindegy, hogy írhat-e és fogadhat-e levelet, beszélhet-e időnkét 

a családtagjaival, fogadhat-e látogatókat, sportolhat vagy 

művelődhet-e, ezen lehetőségek megvonása által tehát a 

börtönön belül is lehet büntetni- anélkül, hogy az elítéltet 

életének elvételével fenyegetnénk.  

A tényleges életfogytig tartó szabadságvesztést sem tartják 

jónak, ugyanis ha a legsúlyosabb büntetés tész, akkor a bűnöző 

a börtönben bármit megtehet, nincs vesztenivalója, hiszen vele 

szemben súlyosabb büntetés akkor sem alkalmazható, ha 

például megöli a rabtársát vagy a börtönőrt. A börtönben 

elkövetett hasonló bűncselekményeket is tudnunk kell valamivel 

fenyegetni, hogy akkor is legyen valami, amit a bűnöző 

elveszíthet, ha a puszta életén kívül már semmi mással nem 

rendelkezik. 

Legfőbb érvük, hogy a halálbüntetés tévedés esetén 

jóvátehetetlen, visszafordíthatatlan.  

A tévesen kiszabott halálos ítélet lehetősége bizonyos eljárási 

garanciák bevezetésével elkerülhetőek. Ilyen garancia lehet 

például az, ha halálbüntetést csak a bírói tanács összes tagjának 

egyetértésével lehetne kiszabni, esetleg több tanács egyhangú 

határozatára lenne szükség, ha az ítélkező tanács létszámát 

megemelnék akár kilenc főre stb. 

Tagadják azt, hogy egy ember életét csak azért kellene elvenni, 

mert az megnyugtatná az emberek többségének igazságérzetét.  

Cél az arisztotelészi „osztó igazság” „szemet szemért fogat 

fogért” elv érvényesülése. 

A reszocializásiós cél nem valósulhat meg. 

A gyilkosokat egyáltalán nem is szabad visszavezetni a 

társadalomba, egy másik személy életét kioltó ember esetén a 

javító hatás erősen kétséges, ezért éppen a társadalom védelme 

érdekében nem szabad kockáztatnunk azzal, hogy gyilkosokat 

próbáljunk meg „jó útra téríteni” 

 

A speciális prevenció és a büntetés céljának megvalósításához 

elegendő az életfogytig tartó szabadságvesztés is. Egy gyilkos is 

megjavítható és ezáltal a társadalomba visszavezethető.  

Hajnal László Gábor szerint  „az elkövető javíthatósága úgy a 

15. év környékétől puszta ábránd, noha előfordulnak kivételek” 

Tagadják a halálbüntetésnek generális prevenciós célból történő 

alkalmazását, hiszen ebből a logikából az következik, hogy az 

elkövetőnek csak azért kell meghalnia, hogy mások 

elrettenjenek olyan bűncselekmények elkövetésétől, 

amelyeknek esetleg mégy a gondolatával sem foglalkoztak. 

Nem a generális prevenciót teszik a büntetési célok 

középpontjába, hanem ehelyett a bűnelkövető végleges fizikai 

kiiktatásával járó speciális prevenció, illetve az igazságos 

megtorlás gondolatát hangoztatják.  
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A táblázat24 

Az 1971. évi és az 1993. évi Büntetőnovella között a feltételes szabadságra bocsátás 

legkorábbi időpontja 20 év volt. Az 1993. évi XVII. törvény egyrészt ezt a legkorábbi 

időpontot 15-20 év közöttire változtatta, másrészt e kérdésben a döntést az ítélkező 

bíróság jogkörébe utalta, harmadrészt pedig beiktatta a tényleges életfogytig tartó 

szabadságvesztés azon esetét, miszerint „nem bocsátható feltételes szabadságra az 

életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélt, ha ismételten életfogytig tartó 

szabadságvesztésre ítélik”. E Büntetőnovella zárta ki először az életfogytig tartó 

szabadságvesztére ítélt feltételes szabadulását.
25

 

Az életfogytig tartó szabadságvesztés fejlődésének bemutatása érdekében érdemes 

szólni továbbá az 1997. évi LXXIII. törvényről, mely a szankciórendszer 

felülvizsgálatát tűzte ki célul, amelynek keretében módosult például a feltételes 

szabadságra bocsátás és a közérdekű munka szabályozása.
26

 A szabadulás legkorábbi 

időpontját az el nem évülő bűncselekmények esetén 20 és 30 év közötti időre emelte fel. 

Ezt követően megújulóan és felerősödve merült fel az igény az életfogytig tartó 

szabadságvesztés alkalmazási körének kiterjesztésére.
27

 

A büntetőjogi szankciórendszer változásában fontos állomás volt az 1998. évi 

LXXXVII. tv., melyet „law and order” novellának is szokás nevezni, a hátterében 

meghúzódó, a növekvő bűnözéssel szembeni szigorú büntetőpolitikai elképzelések Btk.-

ba történő átültetése miatt. E Btk. módosítás az életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélt 

személy feltételes szabadságra bocsátásával kapcsolatosan új szabályozást vezetett be, 

amely lehetővé tette a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztést – a feltételes 

szabadságra bocsátás ítéletben való kizárása útján.
28

 Az ítélkező bíróságnak a feltételes 

szabadság megengedhetőségéről történő pozitív döntése esetén a legkorábbi időpontot 

az elévülő bűncselekmények esetén 20 évben, az el nem évülő bűncselekményekre 

nézve pedig 30 évben határozta meg a fenti novellával módosított 1978. évi Btk.
29

  

                                                             
24

 Tóth Zoltán: Halálbüntetés pro és kontra – Jogelméleti szemle 2003/2 alapján 
25

 Görgényi Ilona, Gula József, Horváth Tibor, Jacsó Judit, Lévay Miklós, Sántha Ferenc, Váradi Erika i.m. 
376. oldal 
26

 Görgényi Ilona, Gula József, Horváth Tibor, Jacsó Judit, Lévay Miklós, Sántha Ferenc, Váradi Erika i.m. 
344. oldal 
27 Görgényi Ilona, Gula József, Horváth Tibor, Jacsó Judit, Lévay Miklós, Sántha Ferenc, Váradi Erika i.m. 
376. oldal 
28  Görgényi Ilona, Gula József, Horváth Tibor, Jacsó Judit, Lévay Miklós, Sántha Ferenc, Váradi Erika i.m. 
344. oldal 
29

 Görgényi Ilona, Gula József, Horváth Tibor, Jacsó Judit, Lévay Miklós, Sántha Ferenc, Váradi Erika i.m. 
376. oldal 
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A köznyelvben három csapás néven ismertté vált jogintézmény 2010 óta része a 

szankciórendszernek, amikor is a frissen megválasztott kormány jelentősen szigorította 

a Btk. erőszakos visszaesőkre és a halmazat egy esetére vonatkozó rendelkezéseit. A 

módosítások nem titkolt célja az volt, hogy hosszú időre kirekessze a társadalomból 

azokat, akik többször, egymás után személy elleni erőszakos bűncselekményeket 

követnek el. A 2010-es módosítással a három csapás két fajtája jött létre. A szigorított 

szankciók nem csak erőszakos többszörös visszaesés esetén voltak 

alkalmazandóak, hanem a bűnhalmazat bizonyos eseteiben is.
30

 Az a felismerés, 

hogy az ismételt bűnelkövetőkkel szemben szigorúbb büntetőjogi szankciók indokoltak, 

több ezer éves múltra tekint vissza a magyar jogtörténetben is. Szent István király 

dekrétumainak második könyve világos rendelkezést tartalmaz arra nézve, hogy 

„szabad ember lop egyszer, kétszer és háromszor”. „Szabad embernek, ha lopásban 

vétkezik, ily törvény szerzettünk bűnhődésére: hogy egyszer váltsa meg magát, ha tudja, 

ha pedig nem, adják el szolgára. 1.§ Ha eladatván lopand, a szolgák törvénye alá 

vettessék. 2. § Ha másodszor is, ugyanazon törvény teljék be rajta. Ha pedig 

harmadszor, élete vesszen. Szolgák esetében szigorúbbak voltak a következmények: 

„Valamely szolga először követend el lopást, adja vissza amit lopott és váltsa meg az 

orrát öt tinóval, ha tudja, ha pedig nem, vágják le. Ha vágott orral újra lop, váltsa meg a 

fülét öt tinóval, ha tudja, ha pedig nem, vágják le a füleit. Ha harmadszor lopott, haljon 

meg.” Hajdu Lajos az 1700-as évek végének ítélkezési gyakorlatát vizsgálva 

megállapítja, hogy a bíróságok a „büntetés nemének, illetve nagyságának 

megállapításakor legtöbbször azt értékelte (életkortól függetlenül) hogy a vádlott első 

botlását követte-e el, vagy bármilyen ok miatt összeütközésbe került-e már a törvénnyel. 

Az 1853. évi törvényjavaslatban megjelent a visszaesés tételkeret bővítő 

következménye és a mai fogalmakhoz hasonló különös valamit a többszörös visszaesés 

is. „Aki azon bűntettbe, melyért már büntetve volt, vagy ahhoz hasonneműbe ismét 

visszaesik, tettéért a visszaesés tekintetéből súlyosabban büntettetik, mintha az csak 

akkor először követte volna el, sőt büntetése fölöttébb terhelő körülményeknél, 

különösen többszörös visszaesésnél, a törvény által azon bűntettre rendelt ideigleni 

bűntettesnek kétszeres mértékéig is emeltethetik.” Bizonyos bűncselekmények esetén 

kombinálta a különös és többszörös visszaesés következményeit első büntető 

törvénykönyvünk, a Csemegi-kódex is. A törvény minősített esetnek tekintette, ha az 

                                                             
30 www.arsboni.hu/gondolatok-a-harom-csapasrol.html 
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elkövető rablás, zsarolás, lopás, sikkasztás vagy orgazdaság miatt már két ízben meg 

volt büntetve, és utolsó büntetése kiállásától 10 év még nem telt el. 1948-ban a III. 

Büntető Novella némiképp egyszerűsítette a visszaesés szabályozását, ám a 

következményeket tekintve még bármely (nemű és súlyú) korábbi ítéletet figyelembe 

vett. Először az 1950. évi 30. tvr. helyezkedett arra, a ma is követett álláspontra – igaz 

csak a deviza bűntettek esetén – hogy visszaesést csak korábbi végrehajtandó 

szabadságvesztés alapozhat meg. Második Btk.-nk, az 1961. évi V. tv. az értelmező 

rendelkezések körében a visszaesést már csak a szándékos bűncselekményekre 

korlátozta, s csökkentette a korábbi bűncselekményhez kapcsolódó intervallumot. A 

jogalkotó visszaesőnek tekintette azt az elkövetőt, akit bűntett elkövetését megelőzőleg 

szándékosan elkövetett ugyanolyan bűntettért már szabadságvesztésre ítéltek és a 

büntetés kiállásától vagy végrehajthatóság megszűnésétől az újabb bűntett elkövetéséig 

öt év még nem tel el.” A harmadik Btk., az 1978. évi IV. törvény szakított azzal a 

korábbi töretlen elvvel, hogy a visszaesés csak egyes különös részi bűncselekmények 

esetén jöhet szóba, a visszaesést tehát valamennyi szándékos bűncselekményre 

kiterjesztette.  Megalkotta a visszaesők három kategóriáját, fokozatosan súlyosabb 

következményeket fűzve az „egyszerű”, a különös és a többszörös visszaeséshez.
31

  

A 2010-es országgyűlési választás után hatalomra kerülő új kormányzat egyértelműen 

kinyilvánította a büntetőtörvények szigorításának tervét. „A ma Magyarországon 

tomboló erőszak tűrhetetlen és elfogadhatatlan. Az emberi élet és a tulajdon elleni 

bűncselekmények ismételt elkövetőit szigorúan fogjuk büntetni. Sokkal több esetben kell 

alkalmazni a tényleges életfogytiglanig tartó börtönbüntetés intézményét. (…) A több 

országban már bevezetett Három csapás törvény maga lesz a visszatartó erő. A 

jogszabály szigora, a büntetési tételek növelése, az életfogytig tartó szabadságvesztés 

többszöri alkalmazása, az áldozatok védelme meg fogja fékezni a bűnök elkövetőit és 

világossá teszik a társadalom minden tagja számára, hogy Magyarország nem a 

bűnelkövetők paradicsoma. Erős Magyarország csak akkor születhet, ha az ország 

házában olyan törvények születnek, amelyek garanciát jelentenek a törvénytisztelő 

biztonsága számára.”
32

 

A 2010. évi LVI. tv értelmében ha a bűnhalmazatban lévő bűncselekmények közül 

legalább három személy elleni erőszakos bűncselekmény, a büntetési tétel felső határa a 

                                                             
31 Tóth Mihály: Utak, ösvények és csapások a visszaesés büntetőjogi szabályozásában, Örökség és 
Büntetőjog-Emlékkönyv Békés Imre tiszteletére, Budapest PPKE JÁK, 2011. 177-180. oldal 
32

 Pallagi Anikó A tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés a büntetőpolitika szemszögéből, Belügyi 
szemle, 2014. 12, 87. oldal 



19 
 

kétszeresére emelkedik. Ha a büntetési tétel így felemelt felső határa a húsz évet 

meghaladja, vagy a törvény szerint bármelyik bűncselekmény életfogytig tartó 

szabadságvesztéssel is büntethető, az elkövetővel szemben életfogytig tartó 

szabadságveszést kell kiszabni. A továbbiakban kitér a törvény az erőszakos, 

többszörös visszaesővel kapcsolatos rendelkezésekre, miszerint  az erőszakos 

többszörös visszaesővel szemben az erőszakos többszörös visszaesőkénti minősítést 

megalapozó, súlyosabban büntetendő személy elleni erőszakos bűncselekmény 

büntetési tételének felső határa szabadságvesztés esetén a kétszeresére emelkedik. Ha a 

büntetési tétel így felemelt felső határa a húsz évet meghaladja, vagy a törvény szerint a 

bűncselekmény életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethető, az elkövetővel 

szemben életfogytig tartó szabadságvesztést kell kiszabni.
33

  

Végül ide vonatkozóan érdemes megemlíteni a 2011. évi CL. törvényt, mely tételesen 

felsorolja azon bűncselekményeket, amelynek esetén kizárható a feltételes szabadságra 

bocsátás. 
34

 

 

2.6.Büntetőjogi koncepciók és az új Büntető törvénykönyvről 

A Büntetőjogi kodifikáció 2006-os számában megjelent 2006. I. számú koncepció 

értelmében az új Büntető Törvénykönyv tevezet megszünteti a feltételes szabadságra 

bocsátás kizárásának lehetőségét és a feltételes szabadság legkorábbi időpontját 

egységesen 15 évben határozza meg. Az új Büntető Törvénykönyv tervezet továbbra 

sem tartalmaz a feltételes szabadságra bocsátásra felső határt, azaz olyan időtartamot, 

amelynek elteltével a bíró az elítéltet köteles feltételes szabadságra bocsátani, hiszen 

ezzel a feltételes szabadságra bocsátás életfogytig tartó szabadságvesztés esetében 

kötelezővé válna. A felső határ bevezetése ezért ellenkezik e jogintézmény 

természetével. Az új Btk. tervezet továbbá leegyszerűsíti az életfogytig tartó 

szabadságvesztés mellett az újabb elítélés beszámítását. Az újabb elítélés keretében 

kiszabott határozott tartamú szabadságvesztést az életfogytig tartó szabadságvesztés 

mellett nem lehet végrehajtani, hanem a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi 

időpontját a kiszabott határozott tartamú szabadságvesztés tartamával el kell halasztani. 

Amennyiben az életfogytig tartó szabadságvesztés végrehajtása alatt elkövetett 

bűncselekményért újabb életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélik az elítéltet, akkor 

                                                             
33

 A 2010. évi LVI. tv 2.§ 
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 Görgényi Ilona, Gula József, Horváth Tibor, Jacsó Judit, Lévay Miklós, Sántha Ferenc, Váradi Erika i.m. 
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20 
 

nem bocsátható szabadon. Az új Btk. tervezet e rendelkezése értelmében, a feltételes 

szabadságra bocsátásból csak az életfogytiglani végrehajtása alatt elkövetett 

bűncselekményért kiszabott újabb életfogytig tartó szabadságvesztés miatt zárható ki az 

elítélt. A korábbi bűncselekményért kiszabott, ismételt életfogytig tartó 

szabadságvesztés nem zárja ki a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségét. Az 

életfogytig tartó szabadságvesztésből történő feltételes szabadságra bocsátás 

lehetőségének kizárását az új Büntető Törvénykönyv tervezet szűkebben szabja meg, 

mivel a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségének törvényi kizárásával az 

életfogytig tartó szabadságvesztés ténylegesen az elkövető élete végéig tart. Tekintettel 

arra, hogy a tényleges életfogytiglani szabadságvesztés mind emberi jogi, mid 

alkotmányjogi szempontból aggályos, indokolt a feltételes szabadságra bocsátás 

kizárásának minél szűkebb körű szabályozása. Az új Büntető Törvénykönyv tervezet 

büntetőpolitikai törekvése a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségének kizárását arra 

az egy esetre korlátozni, amikor az elítélt az életfogytiglani büntetés végrehajtása alatt 

olyan súlyos bűncselekményt követ el, ami miatt ismét életfogytig tartó 

szabadságvesztést szab ki vele szemben. A feltételes szabadság tartamát az új Büntető 

Törvénykönyv tervezet a hatályos Btk.-hoz képest leszállítja. A nemzetközi 

gyakorlatnak megfelelően az életfogytig tartó szabadságvesztésből történő feltételes 

szabadságra bocsátás tartamát a jelenlegi 15 évről 10 évre szállítja le. 
35

 

A Büntetőjogi kodifikáció 2007-es számában megjelent 2007. évi I. számú 

büntetőjogi koncepció a büntetések felsorolásánál a) pontban beszél az élethosszig tartó 

szabadságvesztéről, majd külön b) pontban szabályozza a végrehajtandó 

szabadságvesztés rendelkezéseit. Élethosszig tartó szabadságvesztés azzal szemben 

szabható ki, aki a bűncselekmény elkövetésekor a huszadik életévét betöltötte. Az 

élethosszig tartó szabadságvesztést büntetés-végrehajtási intézetben, börtön fokozatban 

kell végrehajtani.  

Az élethosszig tartó szabadságvesztés kiszabása esetén a bíróság az ítéletében 

meghatározza a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi időpontját, amely húsz évnél 

kevesebb nem lehet. A bíróság az élethosszig tartó szabadságvesztésre ítéltet akkor 

bocsáthatja feltételes szabadságra, ha a szabadságvesztésből letöltötte az ítéletben 

meghatározott időtartamot, és megalapozottan feltehető, hogy nem fog elkövetni újabb 

bűncselekményt. 
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Az élethosszig tartó szabadságvesztés esetén a feltételes szabadság tartama tíz év.  

Ha az elítéltet az élethosszig tartó szabadságvesztésre ítélése előtt elkövetett 

bűncselekmény miatt az élethosszig tartó szabadságvesztés végrehajtása alatt 

végrehajtandó szabadságvesztésre ítélik, a bíróság a feltételes szabadságra bocsátás 

legkorábbi időpontját a végrehajtandó szabadságvesztés tartamával elhalasztja. Ha az 

elítélt az élethosszig tartó szabadságvesztésre ítélése előtt elkövetett bűncselekmény 

miatt, az élethosszig tartó szabadságvesztésből történő feltételes szabadságra bocsátás 

alatt végrehajtandó szabadságvesztére ítélik, a bíróság a feltételes szabadságot 

megszüntetheti, és a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi időpontját a 

végrehajtandó szabadságvesztés tartamával elhalaszthatja. Ha az elítéltet az élethosszig 

tartó szabadságvesztés végrehajtása alatt elkövetett bűncselekmény miatt az élethosszig 

tartó szabadságvesztés végrehajtása alatt végrehajtandó szabadságvesztésre ítélik, a 

bíróság a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi időpontját a végrehajtandó 

szabadságvesztés tartamával elhalasztja. Ha az elítélt az élethosszig tartó 

szabadságvesztés végrehajtása alatt elkövetett bűncselekmény miatt az élethosszig tartó 

szabadságvesztésből történő feltételes szabadságra bocsátás alatt végrehajtandó 

szabadságvesztésre ítélik, a bíróság a feltételes szabadságot megszünteti, és a feltételes 

szabadságra bocsátás legkorábbi időpontját a végrehajtandó szabadságvesztés 

tartamával elhalasztja. Ha az elítéltet az élethosszig tartó szabadságvesztésből történő 

feltételes szabadságra bocsátás alatt elkövetett bűncselekmény miatt végrehajtandó 

szabadságvesztésre ítélik, a bíróság a feltételes szabadságot megszünteti, és a feltételes 

szabadságra bocsátás legkorábbi időpontját a végrehajtandó szabadságvesztés 

tartamával elhalasztja. Nem bocsátható feltételes szabadságra az elítélt, ha az 

élethosszig tartó szabadságvesztés végrehajtása alatt elkövetett bűncselekmény miatt 

ismételten élethosszig tartó szabadságvesztésre ítélik. Ha a korábbi élethosszig tartó 

szabadságvesztést még nem hajtották végre, az ismételten kiszabott élethosszig tartó 

szabadságvesztés nem hajtható végre.
36

 

 

A különböző törvénytervezetekhez képest a ma hatályos Büntető törvénykönyv 

kiemelkedő szigora figyelhető meg. A feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi 

időpontja és a feltételes szabadság tartama is megemelkedett a Büntetőjogi 

kodifikációkban foglaltakhoz képest. A 2006. évi I. számú kodifikáció szerint az új 
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Btk.-ban a feltételes szabadságra bocsátásból csak az életfogytiglani végrehajtása alatt 

elkövetett bűncselekményért kiszabott újabb életfogytig tartó szabadságvesztés miatt 

zárható ki az elítélt. Egyébként pedig megszünteti a feltételes szabadságra bocsátás 

kizárásának lehetőségét. Ehhez képest a törvény kimondja: életfogytig tartó 

szabadságvesztés kiszabása esetén a bíróság az ítéletében meghatározza a feltételes 

szabadságra bocsátás legkorábbi időpontját, vagy a feltételes szabadságra bocsátás 

lehetőségét kizárja. A Btk. taxatív felsorolást ad, kimondja, hogy mely 

bűncselekmények esetén van lehetőség és mely bűncselekmények esetén kötelező a 

feltételes szabadságra bocsátás kizárása. A 2007. évi I. számú kodifikáció már közelít a 

2012. évi C. törvényhez, de még ez is enyhébb rendelkezéseket tartalmaz. A következő 

táblázat jól mutatja ezeket a különbségeket:  
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Összehasonlítás 
Büntetőjogi kodifikáció 

2006/1. Büntetőjogi kodifikáció 2007/1. 
Új Btk. 2012. évi C. törvény 

Feltételes szabadsága 

bocsátás legkorábbi 

időpontja: 

15 év 20 év 25 év 

Feltételes szabadság 

tartama: 
10 év 10 év legalább 15 év 

Újabb elítélés 

beszámítása: 

  Ha az elítéltet az élethosszig tartó 

szabadságvesztésre ítélése előtt 

elkövetett bűncselekmény miatt az 

élethosszig tartó szabadságvesztés 

végrehajtása alatt végrehajtandó 

szabadságvesztésre ítélik, a bíróság a 

feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi 

időpontját a végrehajtandó 

szabadságvesztés tartamával elhalasztja. 

(1) Ha az elítéltet az életfogytig tartó 

szabadságvesztésre ítélése előtt elkövetett 

bűncselekmény miatt az életfogytig tartó 

szabadságvesztés végrehajtása alatt 

határozott tartamú végrehajtandó 

szabadságvesztésre ítélik, a bíróság a feltételes 

szabadságra bocsátás legkorábbi időpontját a 

határozott tartamú végrehajtandó 

szabadságvesztés időtartamáig elhalasztja. 

  

Ha az elítélt az élethosszig tartó 

szabadságvesztésre ítélése előtt 

elkövetett bűncselekmény miatt az 

élethosszig tartó szabadságvesztésből 

történő feltételes szabadságra bocsátás 

alatt végrehajtandó szabadságvesztére 

ítélik, a bíróság a feltételes szabadságot 

megszüntetheti, és a feltételes szabadságra 

bocsátás legkorábbi időpontját a 

végrehajtandó szabadságvesztés 

tartamával elhalaszthatja.  

(2) Ha az elítéltet az életfogytig tartó 

szabadságvesztésre ítélése előtt elkövetett 

bűncselekmény miatt az életfogytig tartó 

szabadságvesztésből történő feltételes 

szabadságra bocsátás alatt határozott tartamú 

végrehajtandó szabadságvesztésre ítélik, a 

bíróság a feltételes szabadságot megszünteti, és 

a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi 

időpontját a határozott tartamú végrehajtandó 

szabadságvesztés időtartamáig elhalasztja. 

Ha az elítéltet az élethosszig tartó 

szabadságvesztés végrehajtása alatt 

elkövetett bűncselekmény miatt az 

élethosszig tartó szabadságvesztés 

végrehajtása alatt végrehajtandó 

szabadságvesztésre ítélik, a bíróság a 

feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi 

időpontját a végrehajtandó 

szabadságvesztés tartamával elhalasztja. 

(3) Ha az elítéltet az életfogytig tartó 

szabadságvesztés végrehajtása alatt 

elkövetett bűncselekmény miatt az életfogytig 

tartó szabadságvesztés végrehajtása alatt 

határozott tartamú szabadságvesztésre ítélik, a 

bíróság a feltételes szabadságra bocsátás 

legkorábbi időpontját a határozott ideig tartó 

szabadságvesztés tartamáig, de legalább öt és 

legfeljebb húsz év közötti időtartamra 

elhalasztja. 

 Ha az elítélt az élethosszig tartó 

szabadságvesztés végrehajtása alatt 
elkövetett bűncselekmény miatt az 

élethosszig tartó szabadságvesztésből 

történő feltételes szabadságra bocsátás 

alatt végrehajtandó szabadságvesztésre 

ítélik, a bíróság a feltételes szabadságot 

megszünteti, és a feltételes szabadságra 

bocsátás legkorábbi időpontját a 

végrehajtandó szabadságvesztés 

tartamával elhalasztja. 

(4) Ha az elítéltet az életfogytig tartó 

szabadságvesztés végrehajtása alatt 
elkövetett bűncselekmény miatt az életfogytig 

tartó szabadságvesztésből történő feltételes 

szabadságra bocsátás alatt határozott tartamú 

szabadságvesztésre ítélik, a bíróság a feltételes 

szabadságot megszünteti, és a feltételes 

szabadságra bocsátás legkorábbi időpontját a 

határozott tartamú szabadságvesztés tartamáig, 

de legalább öt és legfeljebb húsz év közötti 

időtartamra elhalasztja. 

Ha az elítéltet az élethosszig tartó 

szabadságvesztésből történő feltételes 

szabadságra bocsátás alatt elkövetett 

bűncselekmény miatt végrehajtandó 

szabadságvesztésre ítélik, a bíróság a 

feltételes szabadságot megszünteti, és a 

feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi 

időpontját a végrehajtandó 

szabadságvesztés tartamával elhalasztja. 

(5) Ha az elítéltet az életfogytig tartó 

szabadságvesztésből történt feltételes 

szabadságra bocsátás alatt elkövetett 

bűncselekmény miatt határozott tartamú 

szabadságvesztésre ítélik, a bíróság a 

feltételes szabadságot megszünteti, és a 

feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi 

időpontját a határozott tartamú 

szabadságvesztés tartamáig, de legalább öt és 

legfeljebb húsz év közötti időtartamra 

elhalasztja. 

Az életfogytig tartó 

szabadságvesztés 

végrehajtása alatt 

elkövetett 

bűncselekményért újabb 

életfogytig tartó 

szabadságvesztésre 

ítélik az elítéltet, akkor 

nem bocsátható 

szabadon. A korábbi 

bűncselekményért 
kiszabott ismételt 

életfogytig tartó 

szabadságvesztés - 

szemben a hatályos Btk.-

val - nem zárja ki a 

feltételes szabadságra 

bocsátás lehetőségét.  

Nem bocsátható feltételes szabadságra az 

elítélt, ha az élethosszig tartó 

szabadságvesztés végrehajtása alatt 

elkövetett bűncselekmény miatt ismételten 

élethosszig tartó szabadságvesztésre ítélik. 

Ha a korábbi élethosszig tartó 

szabadságvesztést még nem hajtották 

végre, az ismételten kiszabott élethosszig 

tartó szabadságvesztés nem hajtható végre.  

(8) Nem bocsátható feltételes szabadságra az 

elítélt, ha ismételten életfogytig tartó 

szabadságvesztésre ítélik. Ha a korábbi 

életfogytig tartó szabadságvesztést még nem 

hajtották végre, az ismételten kiszabott 

életfogytig tartó szabadságvesztés nem hajtható 

végre. 

Kizárható-e a 

feltételes szabadságra 

bocsátás lehetősége? 

Nem Nem   Igen 
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3. 2012. évi C. törvény, az Új Büntető Törvénykönyv rendelkezései 

 

3.1.A büntetés elméleti kérdései és a büntetőjogi jogkövetkezményekről 

általában 

A büntetési elméletek, mint a büntetés filozófiai-etikai, társadalmi-politikai, illetve jogi 

alapproblémáira vonatkozó eszmék, nézetek rendszere azt követően jelennek meg, hogy 

a korábban, a közösség életfeltételeinek védelmében keletkezett, vallási elemekkel 

átszőtt magatartási szabályokból kialakult az állam által érvényesített norma és annak 

szankciója, a büntetőjogi büntetés.  A büntetés lényegének, fogalmának tisztázása 

mellett két alapkérdés: mi a büntetés jogalapja és mi a büntetés célja.
37

 A büntetés a 

büntető törvényben meghatározott joghátrány, amelyet a bűncselekmény elkövetése 

miatt az elkövetőjével szemben a bíróság a büntetési célok elérése végett a törvényben 

meghatározott eljárásban alkalmaz, és amely állami kényszerrel is végrehajtható, 

valamint kifejezésre juttatja a társadalom rosszalló erkölcsi értékítéletét.
38

 A ius 

puniendi, tehát a büntetés jogalapja arra a kérdésre keresi a választ, hogy milyen alapon 

bünteti az állam alattvalóit, honnan származik az állam joga a büntetéshez, vagy 

másképpen fogalmazva: mi hatalmazza fel az államot arra, hogy alattvalóit a 

legsúlyosabb állami kényszerrel, a büntetéssel sújtsa.
39

 A 19. században erősödnek azok 

a nézetek, amelyek háttérbe szorítják a büntetés alapjának filozófiai igazolását és 

helyette a tételes jogot, a büntetőjogi felelősség feltételeinek pontos jogi meghatározását 

tekintik feladatuknak. Ennek során világossá válik, hogy a büntetés jogalapja és célja 

között rendkívül szoros összefüggés áll fenn. A ius puniendi kérdése háttérbe szorul, az 

állam büntető hatalmát adottnak tekintik és a büntetés jogalapját gyakorlati 

szükségességében, a közösségi érdekek védelmében találják meg. Napjainkban az 

uralkodó felfogást abban lehet összegezni, hogy a büntetés jogalapját, azaz a 

büntetéshez való jogot az állam létéből és feladataiból, illetve a büntetés 

szükségességéből és a büntetéssel elérhető céljaiból lehet levezetni.
40

 A Btk. a büntetés 

céljaként a társadalom védelmét, illetve az egyéni és az általános megelőzést határozza 

meg.  Az egyéni megelőzés (speciális prevenció) célja annak megelőzése, hogy az 
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303. oldal 
40

  Görgényi Ilona, Gula József, Horváth Tibor, Jacsó Judit, Lévay Miklós, Sántha Ferenc, Váradi Erika i.m. 
305. oldal 
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elkövető új bűncselekményt kövessen el. Az általános megelőzés (generális prevenció) 

célja annak megelőzése, hogy más személyek – azaz a társadalom tagjai – 

bűncselekményt kövessenek el.
41

A jogi norma hipotézisből, diszpozícióból és 

szankcióból épül fel. Mivel a büntetőjogi norma esetén a hipotézis és a diszpozíció 

összeolvad, így a szankció a diszpozícióban leírt és az elkövető által tanúsított 

magatartás törvény által meghatározott következménye.
42

 Fogalma a következőképpen 

határozható meg: A büntetőjogi szankció olyan törvényben meghatározott joghátrány, 

amelyet főszabályként a bíróság (két esetben az ügyész) bűncselekmény, illetve 

(büntető) jogellenes cselekmény elkövetőjével szemben a társadalom védelme, a 

bűnelkövetéstől való visszatartás érdekében, kizárólag törvényben meghatározott 

feltételekkel és eljárásban alkalmaz, és amelyet az állam adott esetben kényszer útján is 

érvényesíthet.
43

 

Büntetőjogi szankciók 

Büntetések (Btk. 33.§) 
Intézkedések (Btk. 63.§) 

Büntetések   Mellékbüntetés 

1. a szabadságvesztés 1. a közügyektől eltiltás 1. a megrovás 

2. az elzárás 

  

2. a próbára bocsátás 

3. a közérdekű munka 3. a jóvátételi munka 

4. a pénzbüntetés 4. a pártfogó felügyelet 

5. a foglalkozástól eltiltás 5. az elkobzás 

6.a járművezetéstől eltiltás 6. a vagyonelkobzás 

7. a kitiltás 
7. az elektronikus adat végleges 

hozzáférhetetlenné tétele 

8. a sportrendezvények 

látogatásától való eltiltás 
8. a kényszergyógykezelés 

9. a kiutasítás 
9. a jog személlyel szemben 

alkalmazható intézkedések
44

 

 

 

 

                                                             
41

 Görgényi Ilona, Gula József, Horváth Tibor, Jacsó Judit, Lévay Miklós, Sántha Ferenc, Váradi Erika i.m. 
327. oldal 
42

  Görgényi Ilona, Gula József, Horváth Tibor, Jacsó Judit, Lévay Miklós, Sántha Ferenc, Váradi Erika i.m. 
329. oldal 
43  Görgényi Ilona, Gula József, Horváth Tibor, Jacsó Judit, Lévay Miklós, Sántha Ferenc, Váradi Erika i.m. 
332. oldal 
44

 Táblázat: Görgényi Ilona, Gula József, Horváth Tibor, Jacsó Judit, Lévay Miklós, Sántha Ferenc, Váradi 
Erika i.m. 360. oldal 
 



26 
 

3.2.Az életfogytig tartó szabadságvesztés hatályos szabályozása 

Btk. 34. § A szabadságvesztés határozott ideig vagy életfogytig tart. 

Btk. 41. § (1) Életfogytig tartó szabadságvesztés azzal szemben szabható ki, aki a 

bűncselekmény elkövetésekor a huszadik életévét betöltötte. E rendelkezés a 81. § 

(4) bekezdése és a 90. § (2) bekezdése alapján kiszabható életfogytig tartó 

szabadságvesztésre is vonatkozik. 

(2) Az életfogytig tartó szabadságvesztés végrehajtási fokozata fegyház.
45

 

Az új Btk. indokolása szerint az életfogytig tartó szabadságvesztés hatályos 

büntetőjogunkban a legszigorúbb büntetési nem, vagylagos büntetés az öt, illetve a tíz 

évtől húsz évig terjedő szabadságvesztés büntetés mellett. Kivételes büntetési nem, a 

feltételes szabadságra bocsátás kizárása mellett kiszabott életfogytig tartó 

szabadságvesztés pedig alkalmas a halálbüntetés kiváltására, hiszen az elkövető 

kikerül a társadalomból, és elvileg soha többé nem kerül vissza (ha eltekintünk a 

köztársasági elnöki kegyelem lehetőségétől). Mivel az életfogytig tartó 

szabadságvesztés a legsúlyosabb büntetés a magyar büntetőjog szankciórendszerében, 

indokolt korlátozni az alkalmazásának a lehetőségét olyan elkövetőkre, akiknek a 

belátási képessége az életkoruk alapján is magasabb fokú. Emiatt életfogytig tartó 

szabadságvesztés végrehajtási fokozata a büntetés hosszú időtartamára tekintettel is 

csak fegyház lehet.
46

 

Btk. 42. § Életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabása esetén a bíróság az 

ítéletében meghatározza a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi időpontját, 

vagy a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségét kizárja.
47

 

Az életfogytig tartó szabadságvesztés ugyan határozatlan tartamú, akár az elítélt élete 

végéig is tarthat, azonban általánosan elfogadott az álláspont, amely szerint az 

életfogytig tartó szabadságvesztésre ítéltnek is reményt kell adni jövője tervezésére, a 

társadalomba történő visszatérésre, az emberiesség szempontja ezt igényli. A feltételes 

szabadságra bocsátás kapcsán a bíróság kétféleképpen határozhat: vagy meghatározza 

a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi időpontját, vagy a törvényben 

meghatározott esetekben kizárja a feltételes szabadság kedvezményéből a terheltet.
48

 

                                                             
45 2012. évi C. törvény  
46 Új Btk. kommentár 2. kötet, általános rész, főszerkesztő Dr. Polt Péter Nemzeti Közszolgálati és 
Tankönyv Kiadó Zrt. Budapest 2013. 29. oldal 
47

 2012. évi C. törvény 
48

 Magyar büntetőjogi kommentár a gyakorlat számára. Harmadik kiadás I. főszerkesztő Dr. Kónya István 
HVG-ORAC Lap - és Könyvkiadó Kft. Budapest, 2013. 182. oldal 
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Btk. 43. § (1) Ha a bíróság életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabása esetén a 

feltételes szabadságra bocsátás lehetőségét nem zárja ki, annak legkorábbi 

időpontját legalább huszonöt, legfeljebb negyven évben állapítja meg. A feltételes 

szabadságra bocsátás legkorábbi időpontját években kell meghatározni. 

(2) Életfogytig tartó szabadságvesztés esetén a feltételes szabadság tartama 

legalább tizenöt év.
49

 

A feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi időpontja legalább huszonöt év (a 

szabadságvesztés generális maximumához igazodóan), azonban legfeljebb negyven év 

elteltével következhet be.
50

 A törvény a feltételes szabadságra bocsátás legkésőbbi 

időpontját az átlagos emberi élettartamot figyelembe véve állapítja meg negyven 

évben. A feltételes szabadságra bocsátás lehetősége csak akkor nyílik meg huszonöt 

év múlva, ha alaposan feltehető, hogy a büntetés célja további szabadságelvonás 

nélkül is elérhető. A jogbiztonság követelményére van tekintettel az a szabály, amely 

szerint a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi időpontját években kell 

meghatározni.
51

 Az életfogytig tartó szabadságvesztés-büntetésről rendelkező európai 

országok többségének büntetőjoga is lehetőséget biztosít meghatározott tartamú 

büntetés-végrehajtás után feltételes szabadulásra, vagy legalábbis felülvizsgálatra. Az 

előírt letöltendő minimumtartam eléggé vegyes képet, nagy ingadozást mutat. Az 

átlagosnál alacsonyabbnak minősíthető a belga büntetőjogban a 10 évi, a dánoknál és a 

finneknél a 12 évi előírás. Átlagosnak általában a 15, 20, 25 év tekinthető: 15 év 

előírása szerepel az osztrák, a német, a svájci büntetőjogban. A 20 évi meghatározás 

található a görög, a román, a cseh büntetőjogban. 25 év a lengyel, az orosz, a szlovén 

büntetőjogban fordul elő. Az olaszoknál speciális szabály érvényesül a 26 év 

megjelölésével. Felbukkan a 30 évi szabály is az észteknél, az angoloknál, a 

franciáknál.
52

 

 

Btk. 44. § (1) Életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabása esetén a bíróság a 

feltételes szabadságra bocsátás lehetőségét csak az alábbi bűncselekmények miatt 

zárhatja ki: 

a) népirtás [142. § (1) bekezdés], 

                                                             
49  2012. évi C. törvény 
50  Görgényi Ilona, Gula József, Horváth Tibor, Jacsó Judit, Lévay Miklós, Sántha Ferenc, Váradi Erika i.m. 
378. oldal 
51

 Magyar büntetőjogi kommentár a gyakorlat számára i.m. 182. oldal 
52 Nagy Ferenc i.m. 9. oldal  
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b) emberiesség elleni bűncselekmény [143. § (1) bekezdés], 

c) apartheid [144. § (1) és (3) bekezdés], 

d) hadikövet elleni erőszak súlyosabban minősülő esete [148. § (2) bekezdés], 

e) védett személyek elleni erőszak [149. § (1)-(2) bekezdés], 

f) nemzetközi szerződés által tiltott fegyver alkalmazása [155. § (1) bekezdés], 

g) egyéb háborús bűntett (158. §), 

h) emberölés súlyosabban minősülő esete [160. § (2) bekezdés], 

i) emberrablás súlyosabban minősülő esete [190. § (3)-(4) bekezdés], 

j) emberkereskedelem súlyosabban minősülő esete [192. § (6) bekezdés], 

k) alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása [254. § (1) bekezdés], 

l) rombolás súlyosabban minősülő esete [257. § (2) bekezdés], 

m) fogolyzendülés súlyosabban minősülő esete [284. § (4) bekezdés], 

n) terrorcselekmény [314. § (1) bekezdés], 

o) jármű hatalomba kerítése súlyosabban minősülő esete [320. § (2) 

bekezdés], 

p) közveszély okozása súlyosabban minősülő esete [322. § (3) bekezdés], 

q) zendülés súlyosabban minősülő esete [442. § (4) bekezdés], 

r) elöljáró vagy szolgálati közeg elleni erőszak súlyosabban minősülő esete 

[445. § (5) bekezdés], ha azt személy elleni vagy dolog elleni erőszakkal követik 

el. 

(2) A feltételes szabadságra bocsátás lehetőségét ki kell zárni, ha az elkövető 

a) erőszakos többszörös visszaeső, vagy 

b) az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekményt bűnszervezetben 

követte el
53

 

A törvény a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés kapcsán az Alaptörvénnyel 

összhangban meghatározza azoknak a bűncselekményeknek a körét, amelyek miatt a 

bíróság az életfogytig tartó szabadságvesztésből a feltételes szabadságra bocsátás 

lehetőségét kizárhatja.
54

 Az Alaptörvény IV. cikkének (2) bekezdése tartalmazza, 

hogy „Tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés csak szándékos, erőszakos 

bűncselekmény elkövetése miatt szabható ki”.
55

 Csak a 44.§ (1) bekezdésében taxatíve 

felsorolt tizennyolc bűncselekmény esetében van lehetőség a feltételes szabadság 

                                                             
53 2012. évi C. törvény 
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 Magyar büntetőjogi kommentár a gyakorlat számára i.m. 183. oldal 
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  Görgényi Ilona, Gula József, Horváth Tibor, Jacsó Judit, Lévay Miklós, Sántha Ferenc, Váradi Erika i.m. 
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lehetőségének a kizárására, és ezen bűncselekmények esetében is csak akkor, ha a 

bűncselekményt személy elleni vagy dolog elleni erőszakkal követik el. Vagyis az 

életfogytig tartó szabadságvesztés ezen kivételes, az emberi jogokat legsúlyosabban 

korlátozó változata csak az életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethető 

bűncselekmények közül a leginkább veszélyesekre szabható ki, amennyiben azokat 

(személy vagy dolog elleni) erőszakkal követik el. Ezen két feltétel (taxatíve felsorolt 

bűncselekmények, valamint az elkövetés módjának meghatározása) teljesülése a 

garancia arra, hogy ezt a kivételes büntetést valóban csak a legsúlyosabb esetben 

legyen módja kiszabni a magyar bíróságnak. A feltételes szabadságra bocsátás 

lehetőségét a 44. § (2) bekezdése értelmében ki kell zárni, két esetben: ha az elkövető 

erőszakos többszörös visszaeső, vagy az (1) bekezdésben felsorolt tizennyolc 

bűncselekmény valamelyikét (vagy akár ezek közül többet) az elkövető 

bűnszervezetben követte el.
56

 Speciális kizáró okot tartalmaz a 45. § (7) bekezdése, 

amely szerint nem bocsátható feltételes szabadságra az elítélt, ha ismételten 

életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélik. Ha a bíróság a feltételes szabadságra 

bocsátás lehetőségét kizárta, az elítélt csak végrehajtási kegyelem útján szabadulhat az 

életfogytig tartó szabadságvesztésből. 
57

 

A tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés-büntetés ismert például az angol a 

walesi, az olasz, a francia büntetőjogban, továbbá a magyar hatályos Btk.-ban 

egyaránt. Néhány európai ország büntetőjoga az életfogytig tartó szabadságvesztésből 

csak a kivételes, a kegyelem útján történő szabadlábra helyezést, illetve annak 

kizárását ismeri. Ebbe a kivételes esetkörbe tartozik Litvánia, továbbá Ciprus, 

Hollandia és Svédország.
58

 

A bírói gyakorlatból vett példák közül érdemes megemlíteni. a 2004.265. és a 2004. 

352 Bírósági Határozatokat.  

A 2004.265. BH értelmében a kiemelkedő tárgyi súlyú, motiválatlan, az állampolgárok 

biztonságérzetének megingatására alkalmas bűncselekményt elkövető vádlott javára – a 

büntetés kiszabásánál irányadó összes körülményre tekintettel – az életfogytig tartó 

szabadságvesztésből a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségének biztosítása nem 

indokolt. A megyei bíróság B. Zs. vádlott bűnösségét - a 2003. február hó 13. napján 

kihirdetett ítéletével - 1 rb. több emberen elkövetett emberölés bűntettében és 1 rb. 

                                                             
56  Új Btk. kommentár i.m. 32. oldal 
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58

 Nagy Ferenc i.m. 10.  
 



30 
 

lőfegyverrel visszaélés bűntettében állapította meg. Halmazati büntetésül életfogytig 

tartó szabadságvesztésre és 10 évi közügyektől eltiltásra ítélte. Megállapította, hogy a 

szabadságvesztés büntetésből legkorábban 35 év múlva bocsátható feltételes 

szabadságra. Az ítéleti tényállás lényege a következő: B. Zs. vádlott 2000. július hó 4. 

napján - miután a barátnőjével összeveszett - magához vette a birtokában lévő, 

ismeretlen körülmények között megszerzett Brownig típusú fegyverét és Budapest 

belvárosába ment azért, hogy öngyilkos legyen. Egy három tagú táraságra figyelt fel, 

majd nem sokkal később egy McDonald’s étteremben szintén megpillantotta a három 

fiatalt. A sértettek asztalától kb. 1-1,5 méter távolságban megállt és a kezében tartott 

pisztollyal, kinyújtott karral fejbe lőtte a 24 éves K. L., a 23 éves B. R. sértetteket, 

valamint hátul a mellkas magasságában meglőtte a 22 éves B. K. sértettet. Ezt követően 

elsétált a helyszínről, szembe jött vele a számára ismeretlen 17 éves K. Zs. és 15 éves 

K. Gy. sértett. Ekkor még mindig a kezében tartotta a fegyverét. Megkérdezte tőlük, 

hogy hová sietnek, ezt követően K. Zs. sértettet egy alkalommal 1-2 méter távolságból 

hasba lőtte. Ezután K. Gy. irányába a földre célozva egy lövést adott le. A lövöldözést 

követően B. Zs. terhelt az A. utca irányába indult, s ott feladta magát a kiérkező 

rendőröknek. 

K. L. sértett a jobb halántéktájon lévő lőtt sérülést szenvedett, ami miatt közvetlen 

életveszélybe került és életben maradása csak a vádlott magatartásától független 

véletlennek köszönhető. A sérülés gyógytartama 8 napon túli volt, amelynek 

eredményeképpen a jobb szemére megvakult és 30%-os munkaképesség-csökkenést 

szenvedett. B. K. és B. R. sértettek 2000. július hó 5. napján a kórházba szállítást 

követően meghaltak. K. Zs. 17 éves sértett lőtt sérülést szenvedte el, amely közvetlen 

életveszélyes állapotot eredményezett, a sértett életét csak a gyors orvosi beavatkozás 

mentette meg. A tényleges gyógytartam 3 hónap. K. Gy. 15 éves sértett a helyszínről 

futva elmenekült, sérülést nem szenvedett.  

A vádlott a cselekményei végrehajtása során a sértetteknek a védekezés esélyét sem 

biztosította, őket teljesen váratlanul érte az ámokfutó jellegű élet elleni támadás. Az 

elkövetés módjából, az eszközből, a sérülések jellegéből egyértelműen a vádlott 

egyenes ölési szándékára vonható következtetés, ahogyan azt a megyei bíróság is 

törvényesen állapította meg. Az anyagi jogszabályokkal egyezően helyes a minősített 

emberöléssel halmazatban a lőfegyverrel visszaélés bűntettének a megállapítása is. A 

Megyei Bíróság súlyosbító körülményként vette figyelembe a halmazatot, a 

motiválatlanságot és a köznyugalom súlyos megzavarását valamint a fegyver, mint 
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különösen veszélyes eszköz használatát. A Legfelsőbb Bíróság BK 154. számú 

állásfoglalásának III/2. pontjában kifejtett iránymutatás szerint az eszköz akkor 

tekinthető különösen veszélyesnek, ha az adott módon használva, nagy biztonsággal, az 

elhárításra esélyt sem hagyva, alkalmas a halálos eredmény előidézésére. Az ítélőtábla 

súlyosító hatást tulajdonít annak, hogy az élet elleni bűncselekmény jogi minősítésének 

- a több emberen elkövetett emberölés bűntette - megállapításához szükséges két ember 

halálán túl, további két sértettnek közvetlen életveszéllyel járó súlyos sérüléseket 

okozott, valamint K. L. sértettnek a súlyos sérülése maradandó fogyatékosságot is 

eredményezett. Kiegészül a súlyosító körülmények köre a hasonló jellegű élet elleni, 

fegyverrel elkövetett közrendet és közbiztonságot is súlyosan veszélyeztető 

bűncselekmények elszaporodottságával is.  

Tévedett a megyei bíróság, amikor a vádlott javára nyomatékos büntetéscsökkentő 

tényezőként értékelte a büntetlen előéletét. Figyelmen kívül hagyta a Legfelsőbb 

Bíróság 15. számú irányelvének IV/8. és a BK 154. számú állásfoglalásának II/l. 

pontjában adott iránymutatást, amely szerint az élet elleni bűncselekmények esetében a 

büntetlen előélet súlya és nyomatéka - éppen a cselekmény jelentős tárgyi súlya folytán 

- általában kisebb, mint egyéb bűncselekményeknél. 

Téves továbbá a vádlott személyiségzavarának enyhítő körülményként történő 

értékelése is. Megalapozottan rögzítette a megyei bíróság az igazságügyi elmeorvos 

szakértői véleményre alapítottan, hogy a vádlott teljes beszámítási képességgel 

rendelkezik, pszichopátiás személyiségzavara azonban az elmebetegségi szintet meg 

sem közelíti. 

Az ítélőtábla a fentiekben részletesen kifejtettek szerint módosított enyhítő és súlyosító 

körülményeket mérlegelve állapította meg a vádlott által elkövetett bűncselekmények 

konkrét tárgyi súlyával és a személyében rejlő fokozott, társadalomra veszélyességével 

arányos fő- és mellékbüntetést. A büntetés célja kettős: részben az egyéni és általános 

megelőzés, másrészt a társadalom védelme. E kettős cél szem előtt tartásával a büntetést 

a törvényi keretek között úgy kell megállapítani, hogy az igazodjék a bűncselekmény és 

az elkövető társadalomra veszélyességéhez, a bűnösség fokához, az enyhítő és súlyosító 

körülményekhez. A vádlott által elkövetett bűncselekmény jellege, motiválatlansága, az 

ország köznyugalmának súlyos megzavarása, mely alkalmas volt az állampolgárok 

biztonságérzetének megingatására, kiemelkedő tárgyi súlyú cselekmény. A vádlott 

személye pedig olyan fokban veszélyes a társadalomra, hogy a társadalom védelmét 

érintő büntetéskiszabási cél indokolja az elkövető végleges elszigetelését. E büntetés 

http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=236519#sid256
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kellően kifejezésre juttatja a büntetéssel szembeni egyik legfontosabb követelményt, az 

arányosság elvét és megfelel a társadalom igazságérzetének. 

A kifejtettekre tekintettel az ítélőtábla a megyei bíróság ítéletét annyiban 

változtatta meg, hogy megállapította B. Zs. vádlott az életfogytig tartó 

szabadságvesztésből feltételes szabadságra nem bocsátható. Egyebekben az elsőfokú 

ítéletet helybenhagyta.
59

 

Btk. 45. § (1) Ha az elítéltet az életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélése előtt 

elkövetett bűncselekmény miatt az életfogytig tartó szabadságvesztés 

végrehajtása alatt határozott tartamú végrehajtandó szabadságvesztésre ítélik, a 

bíróság a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi időpontját a határozott 

tartamú végrehajtandó szabadságvesztés időtartamáig elhalasztja. 

(2) Ha az elítéltet az életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélése előtt elkövetett 

bűncselekmény miatt az életfogytig tartó szabadságvesztésből történő feltételes 

szabadságra bocsátás alatt határozott tartamú végrehajtandó szabadságvesztésre 

ítélik, a bíróság a feltételes szabadságot megszünteti, és a feltételes szabadságra 

bocsátás legkorábbi időpontját a határozott tartamú végrehajtandó 

szabadságvesztés időtartamáig elhalasztja. 

(3) Ha az elítéltet az életfogytig tartó szabadságvesztés végrehajtása alatt 

elkövetett bűncselekmény miatt az életfogytig tartó szabadságvesztés 

végrehajtása alatt határozott tartamú szabadságvesztésre ítélik, a bíróság a 

feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi időpontját a határozott ideig tartó 

szabadságvesztés tartamáig, de legalább öt és legfeljebb húsz év közötti 

időtartamra elhalasztja. 

(4) Ha az elítéltet az életfogytig tartó szabadságvesztés végrehajtása alatt 

elkövetett bűncselekmény miatt az életfogytig tartó szabadságvesztésből történő 

feltételes szabadságra bocsátás alatt határozott tartamú szabadságvesztésre 

ítélik, a bíróság a feltételes szabadságot megszünteti, és a feltételes szabadságra 

bocsátás legkorábbi időpontját a határozott tartamú szabadságvesztés tartamáig, 

de legalább öt és legfeljebb húsz év közötti időtartamra elhalasztja. 

(5) Ha az elítéltet az életfogytig tartó szabadságvesztésből történt feltételes 

szabadságra bocsátás alatt elkövetett bűncselekmény miatt határozott tartamú 

szabadságvesztésre ítélik, a bíróság a feltételes szabadságot megszünteti, és a 
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feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi időpontját a határozott tartamú 

szabadságvesztés tartamáig, de legalább öt és legfeljebb húsz év közötti 

időtartamra elhalasztja. 

(6) Ha az életfogytig tartó szabadságvesztésből történő feltételes szabadságra 

bocsátás legkorábbi időpontjának elhalasztására az (1), (2), (4) és (5) bekezdés 

szerinti határozott tartamú szabadságvesztés miatt kerül sor, a feltételes 

szabadságra bocsátás legkorábbi időpontját a határozott tartamú 

szabadságvesztésbe beszámított előzetes fogva tartás, valamint házi őrizet 

idejének figyelembevételével kell megállapítani.  

(7) A bíróság az életfogytig tartó szabadságvesztésre ítéltet akkor bocsáthatja 

feltételes szabadságra, ha a szabadságvesztésből az elítélt letöltötte a bíróság által 

meghatározott időtartamot, és alaposan feltehető, hogy a büntetés célja további 

szabadságelvonás nélkül is elérhető.  

(8) Nem bocsátható feltételes szabadságra az elítélt, ha ismételten életfogytig tartó 

szabadságvesztésre ítélik. Ha a korábbi életfogytig tartó szabadságvesztést még 

nem hajtották végre, az ismételten kiszabott életfogytig tartó szabadságvesztés 

nem hajtható végre.
60

 

A Btk 45. § (1)-(5) bekezdései az életfogytig tartó és a határozott tartamú 

végrehajtandó szabadságvesztés találkozásának lehetséges öt esetkörére nézve 

tartalmazza a vonatkozó szabályokat. Az öt bekezdésre alapozva három szabályozási 

szempont emelendő ki: egyrészt a határozott tartamú végrehajtandó 

szabadságvesztésre ítélés alapjául szolgáló bűncselekmény elkövetésének időpontja 

(az életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélés előtt, annak végrehajtása alatt vagy az 

abból történő feltételes szabadságra bocsátás alatt), másrészt a határozott tartamú 

végrehajtandó szabadságvesztésre ítélés időpontja (az életfogytig tartó 

szabadságvesztés végrehajtása vagy az abból történő feltételes szabadságra bocsátás 

ideje alatt), harmadrészt pedig az életfogytig tartó szabadságvesztéssel kapcsolatos 

jogkövetkezmény (az abból történő feltételes szabadságra bocsátás legkorább 

időpontja elhalasztása).
61

 

Az (1) bekezdés arról rendelkezik, amikor az elítéltet az életfogytig tartó 

szabadságvesztés „tényleges” végrehajtása alatt ítélték határozott tartamú 
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szabadságvesztésre. Az ügyben eljáró bíróság feladata arra korlátozódik, hogy a 

feltételes szabadságra bocsátás újabb lehetséges legkorábbi időpontját kiszámítsa. A 

bíróság az időtartamok összeadása során a határozott ideig tartó szabadságvesztés teljes 

tartamát veszi figyelembe akkor is, ha az ítéletében a feltételes szabadságra bocsátás 

lehetőségét nem zárja ki.  Az újabb ügyben eljáró bíróság az ítéletében rendelkezik az 

életfogytig tartó szabadságvesztést illetően a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi 

időpontjának elhalasztásáról.  

A (2) bekezdés szerinti esetben az elítéltet ugyancsak az életfogytig tartó 

szabadságvesztés jogerőre emelkedése előtt elkövetett bűncselekmény miatt vonják 

felelősségre, de már az életfogytig tartó szabadságvesztésből történt feltételes 

szabadságra bocsátás alatt.  

A (3) bekezdés esetében az újabb elítélés az életfogytig tartó szabadságvesztés 

tényleges töltése alatt történik. A bíróság az ítéletében rendelkezik a feltételes 

szabadságra bocsátás lehetséges legkorábbi időpontjáról. Mérlegeli, hogy milyen 

időtartamra halasztja el a feltételes szabadság legkorábbi időpontját. Az elhalasztás 

legalább öt évre szól, ennél rövidebb tartamú szabadságvesztés kiszabása esetén is. 

Amikor a bíróság eldönti, hogy milyen időtartamra halasztja el a feltételes szabadságra 

bocsátás legkorábbi időtartamát, nem csak  a határozott tartamú szabadságvesztés 

tartamát veszi figyelembe, hanem egyrészt az újabb ügyben elbírált bűncselekmény 

jellegét, elkövetésének indítékát és egyéb körülményeit, valamint az elítéltnek a 

szabadságvesztés végrehajtása alatt az újabb bűncselekmény elkövetéséig tanúsított 

magatartását is. A életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélt feltételes szabadságra 

bocsátása legkorábbi időpontjának elhalasztásáról az újabb bűncselekményt elbíráló 

báróság az ítéletében rendelkezik. Erre a helyi bíróság is jogosult. 

A (4) bekezdés esetében az újabb elítélés már az életfogytig tartó szabadságvesztésből 

történt feltételes szabadságra bocsátás alatt történik. Ezért a (3) bekezdéssel 

kapcsolatban kifejtettek itt is irányadók.  

Az (5) bekezdést kell alkalmazni, ha az elítéltet a feltételes szabadság alatt elkövetett 

bűncselekmény miatt feltételes szabadság tartamának lejárta után ítélik határozott 

tartamú szabadságvesztésre. Ilyenkor a bíróság az újabb ítéletben a feltételes 

szabadságot megszünteti.  
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A (6) bekezdés lehetővé teszi, hogy a bíróság a feltételes szabadságra bocsátás 

legkorábbi időpontjának meghatározásakor a határozott tartamú szabadságvesztésbe 

beszámított előzetes fogva tartás, illetve házi őrizet tartamát is figyelembe vegye.
62

 

A (7) bekezdésének első fordulata határozott feltételt tartalmaz (amennyiben az elítélt a 

szabadságvesztésből letöltötte a bíróság által meghatározott időtartamot) , a második 

fordulata pedig a Btk. 79. §-ában meghatározott büntetési célok (alaposan feltehető, 

hogy a büntetés célja további szabadságelvonás nélkül is elérhető)  megvalósulásának 

vizsgálatát jelenti a büntetés-végrehajtás során.
63

 

A (8) bekezdés speciális kizáró okot tartalmaz arra az esetre, amikor két életfogytig 

tartó szabadságvesztés találkozik egymással. A törvény kizárja a feltételes szabadságra 

bocsátás lehetőségét, ha az elítélt az életfogytig tartó szabadságvesztés végrehajtása 

alatt elkövetett bűncselekmény miatt ismételten életfogytig tartó szabadságvesztésre 

ítélik. Itt rendelkezik a törvény arról is, hogy akkor, ha a korábbi életfogytig tartó 

szabadságvesztését még nem hajtották végre, az ismételten kiszabott életfogytig tartó 

szabadságvesztés nem hajtható végre. A rendelkezést akkor is alkalmazni kell, ha az 

elítélt a korábbi életfogytig tartó szabadságvesztéséből véglegesen szabadult, a feltételes 

szabadságának a tartama letelt vagy kegyelemben részesítették.
64

 

A bírói gyakorlatból vett 2005.416. BH értelmében: Az életfogytig tartó 

szabadságvesztésre ítélt feltételes szabadságra bocsátása legkorábbi időpontjának 

elhalasztásáról az újabb bűncselekményt elbíráló bíróság az ítéletében rendelkezik. Erre 

a helyi bíróság is jogosult, mivel ezt a törvény nem zárja ki. Ha az utóbb eljáró bíróság a 

rendelkezést elmulasztja, a Be. szerinti különleges eljárást kell lefolytatni, erre az újabb 

bűncselekményt elbíráló bíróság jogosult. Az életfogytig tartó szabadságvesztést 

kiszabó bíróság nem jogosult a különleges eljárás lefolytatására. A jogeset a következő 

volt: R. Z. terheltet a B. Megyei Bíróság, illetve a Sz.-i Ítélőtábla 2004. október 8. 

napján jogerőre emelkedett ítéletével nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel 

elkövetett emberölés bűntette miatt életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte. A 

feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi időpontját 40 évben határozta meg. A 

szabadságvesztés végrehajtása során 2005. március 1. napján jogerősen R. Z.-t a B.-i 

Városi Bíróság az előző elítélés előtt, még 2001. december 30. és 2002. június 27. 

között elkövetett lopás és más bűncselekmények miatt 2 évi 4 hónapi börtönre ítélte. 
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Ezután a B.-i Megyei Bíróság 2005. június 7. napján tartott tárgyalás alapján hozott 

végzésével az életfogytig tartó szabadságvesztés feltételes szabadságra bocsátásának 

legkorábbi időpontját 2 év 4 hónappal elhalasztotta. A végzés ellen a terhelt és védője 

jelentett be fellebbezést a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi időpontjának az 

elhalasztása miatt. A fellebbviteli főügyészség a végzés hatályon kívül helyezését és a 

B.-i Városi Bíróságnak új eljárásra utasítását indítványozta arra hivatkozással, hogy az 

elsőfokú bíróság hatáskör hiányában járt el a különleges eljárás során. A fellebbviteli 

főügyészség indítványa alapos. A Btk. szerint, ha az életfogytig tartó 

szabadságvesztésre elítéltet az ilyen elítélése előtt elkövetett bűncselekmény miatt az 

életfogytig tartó szabadságvesztés végrehajtása alatt határozott tartamú végrehajtandó 

szabadságvesztésre ítélik, a bíróság a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi 

időpontját a határozott tartamú szabadságvesztés időtartamáig elhalasztja. Ezt a 

rendelkezést a 2 év 4 hónap börtönt kiszabó B.-i Városi Bíróság - valamint az abban az 

ügyben eljáró másodfokú bíróság is - elmulasztotta. A Büntetőeljárási törvény 

lehetőséget biztosít, illetve kötelezettséget teremt az ilyen mulasztások kiküszöbölésére. 

Eszerint: a bíróság hivatalból vagy az ügyész indítványára tárgyaláson határoz az 

életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélt feltételes szabadságra bocsátásának legkorábbi 

időpontja elhalasztásáról. A különleges eljárás során - eltérő rendelkezés hiányában - az 

a bíróság jár el, amely a különleges eljárást megelőzően az ügyben (alapügy) első fokon 

ügydöntő határozatot hozott. Ez a jogszabályhely egy különös hatásköri és illetékességi 

okot teremt, amelynek a következtében a Be. általános hatásköri és illetékességi 

szabályai nem alkalmazhatók. A különleges eljárásra annak a bíróságnak van hatásköre 

és illetékessége, amelyik az alapügyben első fokon ügydöntő határozatot hozott, hacsak 

az egyes különleges eljárásra vonatkozó speciális rendelkezések ettől eltérően nem 

rendelkeznek. Az ítélőtábla álláspontja szerint ez azt jelenti, hogy a jelen különleges 

eljárás lefolytatására kizárólag a határozott tartamú szabadságvesztést kiszabó bíróság 

jogosult és köteles, függetlenül attól, hogy az milyen hatáskörű, esetleg - mint a jelen 

esetben - helyi bíróság. Az életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélt feltételes 

szabadságra bocsátásának legkorábbi időpontja elhalasztásáról már az alapeljárásban, 

tehát a határozott tartamú szabadságvesztés kiszabásáról rendelkező határozatban 

döntenie kell az eljáró bíróságnak még akkor is, ha az eljárást helyi bíróság folytatja le. 

A Be.-ban meghatározott eljárásra így kizárólag akkor kerülhet sor, ha az utóbb eljáró, s 

a határozott tartamú szabadságvesztést kiszabó bíróság elmulasztotta ezt a rendelkezést. 

Az alapügyben eljáró bíróságnak az tekintendő, amelyiknek a feltételes szabadságra 
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bocsátás időpontjának elhalasztásáról döntenie kellett volna, s a mulasztása miatt kerül 

sor az adott különleges eljárás lefolytatására. A fentiek szerint nem osztotta. Az 

ítélőtábla az ezzel ellentétes álláspontokat, amelyek vagylagos hatáskört tulajdonítanak 

az életfogytig tartó és a határozott tartamú szabadságvesztést kiszabó bíróságnak. 

Megállapította, hogy a Megyei bíróság, mint az életfogytig tartó szabadságvesztés 

kiszabásával végződő eljárásban első fokon eljárt bíróság hatáskör hiányában járt el, 

amikor lefolytatta a Be.-ban foglalt különleges eljárást. Ezért a Be. alapján a végzést 

hatályon kívül helyezte és az alapügyben első fokon határozatot hozó, s ezáltal a 

különleges eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező B. Városi Bíróságot 

utasította a szóban forgó eljárás lefolytatására. A megismételt eljárás során a helyi 

bíróságnak a Be.-ban meghatározott eljárási szabályok betartásával lefolytatott eljárás 

keretében kell határoznia a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi időpontjának az 

elhalasztásáról.
65

 

A büntetéskiszabása általános szabályát a következő képen fogalmazza meg: 

Btk 80.§ (1) A büntetést az e törvényben meghatározott keretek között, céljának 

szem előtt tartásával úgy kell kiszabni, hogy az igazodjon a bűncselekmény tárgyi 

súlyához, a bűnösség fokához, az elkövető társadalomra veszélyességéhez, valamit 

az egyéb enyhítő és súlyosító körülményekhez.
66

 

A büntetéskiszabás speciális esetei pedig a következők: a halmazati büntetés és az 

összbüntetés kiszabására vonatkozó rendelkezések, a tárgyalásról lemondás, a 

bűnszervezetben történő elkövetés és a bűnismétlés büntetőjogi következményei.
67

 

E témában érdemes kitérni a halmazati büntetésre: 

81. § (1) Bűnhalmazat esetén egy büntetést kell kiszabni. 

(2) A halmazati büntetést a bűnhalmazatban lévő bűncselekményekre megállapított 

büntetési nemek, illetve büntetési tételek közül a legsúlyosabbnak az alapulvételével 

kell kiszabni. 

(3) Ha a bűnhalmazatban lévő bűncselekmények közül legalább kettő határozott ideig 

tartó szabadságvesztéssel büntetendő, a büntetési tétel felső határa a legmagasabb 

büntetési tétel felével emelkedik, de nem érheti el az egyes bűncselekményekre 

megállapított büntetési tételek felső határának együttes tartamát. 
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(4)Ha ennek feltételei az adott bűncselekmény vonatkozásában fennállnak, a 

bűnhalmazatban lévő bűncselekmény büntetési tételét a különös, a többszörös és az 

erőszakos többszörös visszaesőkre, továbbá a bűnszervezetben történő elkövetésre 

vonatkozó rendelkezések alapján, a (2) és (3) bekezdés alkalmazását megelőzően kell 

megállapítani. 

(5) A mellékbüntetés halmazati büntetés esetében sem haladhatja meg a törvényben 

meghatározott legmagasabb mértéket, illetve tartamot.
68

 

 

3.2.1. A kötelező kegyelmi eljárás  

Magyarországon az ezredforduló évei óta létezik „tényleges életfogytig tartó 

szabadságvesztés”, mint a „nem tényleges”, vagyis a szabadulás esélyét jogi keretek 

között is felkínáló életfogytig tartó szabadságvesztés szigorúbb formája. Valójában 

mindkét esetben határozatlan tartamú büntetésről van szó, az előbbi körben azonban a 

valamikori szabadulás esélyét már az ítélet meghozatalakor kizárják. Ez a megoldás a 

mértékadó európai gyakorlatban kezdettől fogva erős kritika tárgya volt. 

Az Európa Tanács 2003. szeptember 24-én elfogadott ajánlásában egyértelműen 

rögzíti, hogy „a tagállamok jogi előírásainak lehetővé kell tenniük a bebörtönzött 

személyek feltételes szabadságra bocsátást, beleértve az életfogytig tartó 

szabadságvesztésre ítélteket is” [Rec(2003)22 on conditional release (at the 853rd 

meeting of the Ministers’ Deputies) II.4a]. 

Az Emberi Jogok Európai Bírósága is több ítéletében foglalkozott az életfogytig tartó 

szabadságvesztés kérdéseivel. Noha sűrűn hangoztatott kritika, hogy e bíróságnak 

sokszor a hasonló ügyben hozott döntései sem következetesek, itt az elvi kérdéseket 

illetően mégis évek óta azonos módon foglaltak állást.
69

 

Kafkaris ügye Ciprus ellen 

Az első eset, amelyben az EJEB állást foglalt a TÉSZ és az EJEE viszonyát illetően, a 

Ciprus ellen indult Kafkaris-ügy volt. A kérelmet befogadó kamara érzékelte az ügy 

jelentőségét, és az egyezmény 30. cikkével összhangban hatáskörét a Nagykamarának 

adta át. A kérelmező többek között arra hivatkozott, hogy a számára meghatározott, 

2002-ben esedékes feltételes szabadságra bocsátás lehetőségének utólagos elvonása 

okán a teljes bizonytalanság állapotába került a jövőjére vonatkozóan, ami jelentős 

stresszel is járt, ezek összessége pedig kimeríti az embertelen, megalázó bánásmód 

fogalmát. Hivatkozott arra is, hogy a büntetés mérséklésének kizárása megfosztja a 

                                                             
68

 2012. évi C. törvény 
69

 Tóth Mihály: Gondolatok az életfogytig tartó szabadságvesztés lehetséges jövőjéről 
http://jog.tk.mta.hu/blog/2014/09/eletfogytiglan 

http://jog.tk.mta.hu/blog/2014/09/eletfogytiglan


39 
 

reménytől, pedig az elmúlt évtizedekben mindent megtett, hogy kiérdemelje a feltételes 

szabadságra bocsátást.
70

 

 A Kafkaris Ciprus elleni ügyben (a 2008. február 12.-én kelt 21906/04. számú ítélet)  a 

bíróság elöljáróban leszögezte, hogy az Emberi Jogi Egyezmény 3. cikke rögzíti a 

demokratikus társadalmak egyik legalapvetőbb vívmányát, vagyis azt, hogy a büntetési 

célok érvényesítése körében alapvető korlát az embertelen, megalázó büntetés tilalma, s 

ez teljesen független a konkrét ügy körülményeitől vagy az érintett magatartásától. A 

sérelem megállapíthatóságára nézve általános szempontok nehezen adhatók. Mégis 

fontos rendező elv lehet, hogy figyelemmel kell lenni a büntetés időtartamára, az 

érintett nemére, korára, egészségi állapotára. Általánosságban rögzíthető, hogy az 

életfogytig tartó szabadságvesztés kimondása önmagában nem sérti az Egyezmény 

3. cikkét. Az embertelen bánásmód kérdése csak akkor vethető fel, ha azt adott 

ország igazságszolgáltatási rendszere nélkülözi az olyan jogi lehetőségeket és 

gyakorlatot, melynek révén az ilyen büntetés felülvizsgálható és ezáltal az elítélt 

szabadlábra helyezhetősége nem kizárt. Azt hogy egy ország milyen konkrét 

formában biztosítja ezt a lehetőséget, kívül esik az EJEB vizsgálatának körén. Ami 

azonban fontos, hogy e lehetőség „de jure és de facto” egyaránt létezzen, tehát a jogi 

lehetőségen kívül az ilyen életfogytig tartó szabadságvesztést „redukáló” (tehát nem 

csupán e redukálást jogilag lehetővé tevő) eljárásnak tényleges gyakorlata 

(szempontrendszere) is legyen.
71

 

Vinter és társai az Egyesült Királyság ellen 

A Vinter ügynek még strasbourgi viszonylatban is igen hosszú és kalandos pertörténete 

van. Az ügy három, egymástól független brit panaszos kérelmére indult. Ezeket az 

EJEB Kamarája szoros tárgyi összefüggésük okán összevonta, s azokat együttesen 

tárgyalta. A kérelmezők annak megállapítását kérté, hogy a rájuk kiszabott TÉSZ az 

EJEE 3. cikkébe ütközik.
72

 

A Vinter és társai. Egyesült Királyság elleni ügyben (a 2012. január -17.-én kelt 

66069/09, 130/10 és 3896/10 számú ítéletek) a fellebbezés kapcsán a Nagykamara által 

hozott döntésben a bíróság szükségesnek tartotta ismét hangsúlyozni, hogy sem az adott 

esetben, sem más hasonló, súlyos, élet elleni bűncselekmények miatt indult ügyben nem 
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az elítélt élete végéig tartó szabadságelvonás (lehetősége) kifogásolható. A 

felülvizsgálat megengedésének teljes kizárása azonban (de jure) – vagy a 

gyakorlatban nem élő, s reális esélynek ezért nem tekinthető kegyelmi 

rendelkezésekre való korlátozása (a de facto érvényesülés hiánya) – sérti az 

Emberi Jogok Európai Egyezményének 3. cikkét, amely szerint „senkit sem lehet 

kínzásnak vagy embertelen, megalázó bánásmódnak vagy büntetésnek alávetni.” „Az 

életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélt személyeknek – hangsúlyozza egyebek mellett 

az ítélet – joguk van arra, hogy a büntetésük kezdetén megtudják, mit kell tenniük 

annak érdekében, hogy a feltételes szabadulásuk lehetőségét megvizsgálják, és hogy 

milyen feltételek mellett, mikor kerülhet majd sor a büntetés felülvizsgálatára, illetve 

mikor kérhetik azt.”
73

 

Mint az várható volt, e döntések végül Magyarországot közvetlenül is  elérték. 

A nyereségvágyból elkövetett emberölés bűntette és más bűncselekmények miatt I. r. 

vádlott és társai ellen a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróságon 8.B.184/2006. szám 

alatt folyamatban lévő büntetőügyben a Jász Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság 

Szolnokon, a 2008. november hó 19. napján megtartott nyilvános és folytatólagos 

tárgyaláson meghozta és kihirdette az B.184/2006/385 ítéletet, melyben kimondta, hogy 

III. rendű vádlott bűnös. Halmazati büntetésül – mint többszörös visszaesőt - 

életfogytig tartó fegyházbüntetésre, 10 (tíz) év közügyektől eltiltásra, 10 (tíz) év 

közúti járművezetéstől eltiltásra ítéli. Feltételes szabadságra nem bocsátható. Az 

előzetes fogvatartásban töltött időt a szabadságvesztés tartamába beszámítja.
74

 

A felek fellebbezéssel éltek. A Debreceni Ítélőtábla Debrecenben, a 2009. december 14-

én és 2009. december 16. napján megtartott nyilvános ülésen meghozta és 2009. 

december 16-án kihirdette ítéletét. A nyereségvágyból elkövetett emberölés bűntette és 

más bűncselekmények miatt I. rendű vádlott és társai ellen indult büntetőügyben a Jász-

Nagykun- Szolnok Megyei Bíróság 2008. november 19-én kihirdetett 

8.B.184/2006/385. számú ítéletét a fellebbezéssel érintett vádlottak tekintetében 

megváltoztatta. Megállapította, hogy az I. r. vádlott az életfogytig tartó 

szabadságvesztésből (ellenben az első fokú ítélettel, amely a feltételes szabadságra 

bocsátás lehetőségét az I. rendű vádlottnál is kizárta) legkorábban 35 év letöltése után 

bocsátható feltételes szabadságra. III. r. vádlottnál a feltételes szabadságra 

bocsáthatóság kapcsán az első fokú rendelkezés helyesen a következő: a bíróság az 
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életfogytig tartó fegyházbüntetésből a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségét 

kizárja.
75

 

A terhelt és védője felülvizsgálati indítványt nyújtott be, részben arra 

hivatkozással, hogy a kiszabott büntetés „indokolatlanul és törvénysértően súlyos 

és aránytalan”. 

A Legfelsőbb Bíróság a 2010. szeptember 28. napján kelt Bfv.I.334/2010/10. számú 

határozatával a megtámadott határozatokat hatályában fenntartotta, amelyben az 

életfogytig tartó szabadságvesztés alkalmazásával összefüggésben rámutatott, hogy 

„a büntetés mértéke megfelel a bűncselekmények minősítésének, és a büntetőjog 

más szabályaiba sem ütközik”.
76

 

A felülvizsgálati kérelmet a Kúria 2010-ben elutasította, ekkor került sor az EJEB 

előtti panasz előterjesztésére. 

A Magyar László kontra Magyarország ügyben, az Emberi Jogok Európai Bírósága  

(Második Szekció) Kamaraként tartott ülésén. 2014. április 15-i zárt ülésén lefolytatott 

tanácskozását követően az utóbb említett időpontban elfogadott alábbi ítéletet hozza: 

A kérelmező az Egyezmény 3. cikke alapján panaszolta feltételes szabadságra bocsátás 

lehetősége nélküli, tényleges életfogytiglani szabadságvesztés büntetését, valamint 

fogvatartásának megalázó körülményeit. Továbbá, az eljárás hosszát, valamint az őt 

elítélő Megyei Bíróság elfogulatlanságának általa érzékelt hiányát panaszolta. A 

Szekció Elnöke engedélyezte a Magyar Helsinki Bizottság számára, hogy harmadik 

félként beavatkozzon az eljárásba. 

A kérelmező azt panaszolta, hogy tényleges életfogytiglani szabadságvesztés büntetése 

összeegyeztethetetlen az Egyezmény 3. cikkével, amely kimondja: 

„Senkit sem lehet kínzásnak, vagy embertelen, megalázó bánásmódnak vagy 

büntetésnek alávetni.” 
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A Kormány vitatta a panaszt. A Bíróság megjegyzi, hogy a panasz nem nyilvánvalóan 

alaptalan az Egyezmény 35. cikke 3. bekezdésének (a) pontja szerinti értelemben. 

Továbbá megjegyzi, hogy semmilyen más alapon sem elfogadhatatlan. Ezért 

elfogadhatóvá kell nyilvánítani. 

1. A felek előterjesztései 

a. A kérelmező 

A kérelmező azzal érvelt, hogy tényleges életfogytiglani szabadságvesztése sem de iure, 

sem de facto nem csökkenthető, így sérti az Egyezmény 3. cikkét. A kérelmező 

hangsúlyozta, hogy a köztársasági elnök kegyelmi határozatát az igazságügy 

miniszternek kell ellenjegyeznie. Ezért az ilyen kegyelem pusztán mérlegelési 

jogkörben meghozott politikai döntés, melynek érdemét semmilyen jogszabályi 

rendelkezés nem szabályozza. Előterjesztette, hogy a kegyelmi határozatok teljességgel 

nélkülözik az előreláthatóságot, s hogy az egész eljárás teljességgel átláthatatlan, mivel 

sem az elnök, sem a miniszter nem köteles a határozatot indokolni. Az elnöki kegyelem 

tisztán mérlegelésen alapuló, politikai jellegére és az előreláthatóságot nélkülöző voltára 

figyelemmel, ezen jogintézmény nem minősíthető „tárgyi jog”-nak egy alapvető 

fontosságú Egyezménybeli (alanyi) jog védelme céljaira. A kérelmező szerint bár a 

Kafkaris ügyben a Bíróság elvileg elismerte, hogy egy „nem bírói” jogi út kielégítheti a 

3. cikk követelményeit, az Egyezmény esetjogában sohasem került lefektetésre, hogy 

egy egyértelműen nem jogi út megfelelhet az ezen cikkben foglalt rendelkezésnek. 

Mivel az elnöki kegyelem kétségkívül nem jogi természetű és teljességgel nélkülözi az 

előreláthatóságot, nem minősíthető de iure létező szabadulási lehetőségnek. A de facto 

csökkenthetőséget illetően a kérelmező előterjesztette: az elnöki kegyelem gyakorlata 

abban a tényben ragadható meg, hogy eddig egyetlen tényleges életfogytiglani 

szabadságvesztésre ítélt személy sem részesült kegyelemben. Ezért véleménye szerint 

az aktuális gyakorlatra figyelemmel – amely alapján szabadlábra helyezésre egyszerűen 

nincs remény – nem állapítható meg a de facto csökkenthetőség fennállása. A 

kérelmező hangsúlyozta: az amiatti szenvedése, hogy sohasem kerülhet szabadlábra, a 

szabadságmegvonás legelső napján elkezdődött. A szabadulás reményéhez való jog nem 

olyan jog, amit a letöltött időtől függően „meg kell szerezni”; e jognak a büntetés 

kezdetétől fenn kell állnia. 

b. A Kormány 

A Kormány előterjesztette, hogy a kérelmező életfogytiglani szabadságvesztése mind de 

iure, mind de facto csökkenthető volt. A Kormány ezért úgy érvelt, hogy az ítélet 
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összeegyeztethető volt az Egyezmény 3. cikkével. A Kormány elismerte, hogy 

tényleges életfogytiglani szabadságvesztést töltő elítéltet kegyelemben részesítő döntés 

még nem került meghozatalra, de szerinte ez a tény nem elegendő annak bizonyítására, 

hogy az ilyen típusú büntetés de facto nem csökkenthető. A Kormány szerint azon rövid 

időre figyelemmel, ami az intézkedés hatályba lépése óta eltelt, nem várható el 

joggyakorlat rendelkezésre állása az elnöki kegyelemmel kapcsolatosan. A Kormány 

továbbá észrevételezte, hogy a Bíróság esetjogában „valós remény” követelménye nem 

került lefektetésre. Az esetjog alapján csak a szabadulás reményének, nem pedig a 

szabadulás bizonyosságának kell fennállnia.  Továbbá, a Kormány előterjesztette, hogy 

a kérelmező ezidáig tíz évnél kevesebbet töltött le büntetéséből, ami jóval kevesebb 

annál a törvényi minimális időtartamnál, amit életfogytiglani büntetés esetén le kell 

tölteni ahhoz, hogy a feltételes szabadságra bocsátás lehetősége felmerüljön. A 

Kormány szerint az olyan életfogytiglani szabadságvesztés büntetés nem csökkenthető 

volta, ami – mint a jelen esetben is – az összes releváns enyhítő és súlyosbító 

körülmény figyelembe vételét követően került kiszabásra, csak akkor vetne fel a 3. cikk 

alá tartozó kérdést, ha bizonyításra került volna, hogy a kérelmező szabadságvesztés 

büntetésének fenntartása törvényes büntetéstani indokokkal (mint a büntetés, elrettentés, 

a köz védelme, illetve a rehabilitáció) már nem igazolható – ami a kérelmező esetében 

nem állt fenn. 

A Kormány végül hangsúlyozta, hogy az elnöki kegyelemben részesítés lehetőségére 

figyelemmel a kérelmező életfogytiglani szabadságvesztése de iure és de facto is 

csökkenthető, s hogy nincs olyan indok, ami alapján azt a következtetést lehetne 

levonni, hogy a kérelmező szabadságvesztés büntetésének fenntartása törvényes 

büntetéstani indokok alapján már nem igazolható. 

c. A harmadik fél 

A Magyar Helsinki Bizottság szerint az elnöki kegyelem lehetősége nem jelenti azt, 

hogy Magyarországon a tényleges életfogytiglani szabadságvesztés az Egyezmény 

esetjoga szerinti értelemben csökkenthetőként jellemezhető. A harmadik fél 

előterjesztette, hogy a kegyelmi határozatok diszkrecionális jellege, az elutasító 

határozatok indoklás nélkülisége, a döntéshozók által figyelembe vett szempontokra 

vonatkozó iránymutatás hiánya, továbbá a kegyelemben részesítő határozatokra 

vonatkozó, nyilvánosan hozzáférhető, részletes adatok hiánya miatt a feltételes 

szabadságra bocsátás lehetősége teljes mértékben elméleti lehetőség marad, s az 



44 
 

Egyezmény esetjoga szerinti értelemben nem jelenti a szabadlábra kerülés valós 

reményét vagy kilátását.  

2. A Bíróság értékelése 

a. Általános elvek 

A Bíróság bevett esetjoga szerint az, hogy egy állam milyen specifikus büntető 

igazságszolgáltatást választ, elvileg kívül esik a Bíróság által európai szinten gyakorolt 

felülvizsgálat hatályán abban az esetben, ha a rendszer nem sérti az Egyezményben 

lefektetett elveket (ld. Kafkaris ügy). A szerződő államok számára mérlegelési jogkört 

kell biztosítani az egyes bűncselekményekre kiszabandó szabadságvesztés büntetések 

megfelelő hosszának meghatározása terén. Nem a Bíróság feladata annak eldöntése, 

hogy az egyes bűncselekmények tekintetében mi minősül megfelelő szabadságvesztési 

időtartamnak. A szerződő államok szabadon kiszabhatnak életfogytiglani 

szabadságvesztés büntetést felnőtt elkövetőkre különösen súlyos bűncselekmények, így 

gyilkosság elkövetése esetén: ilyen büntetés felnőtt elkövetőre történő kiszabását nem 

tiltja a 3. cikk, sem az Egyezmény más cikke, s az ilyen büntetés kiszabása nem 

összeférhetetlen a 3. cikkel. A Kafkaris ügyben azonban a Bíróság azt is megállapította, 

hogy a felnőtt személyre kiszabott, nem csökkenthető tartamú életfogytiglani 

szabadságvesztés büntetés felvethet 3. cikk alá tartozó kérdést. Ha az életfogytiglani 

szabadságvesztés de iure és de facto csökkenthető, akkor nem merül fel a 3. cikk alá 

tartozó kérdés (ld. Kafkaris). Ebben a vonatkozásban a Bíróság hangsúlyozza: nem 

merülhet fel a 3. cikk alá tartozó kérdés abban az esetben, ha – például – valamely 

életfogytiglani szabadságvesztést töltő elítélt számára a hazai jog biztosítja a 

szabadlábra helyezés lehetőségének a megvizsgálását, de a szabadlábra helyezés 

megtagadásra kerül azon az alapon, hogy az elítélt továbbra is veszélyt jelent a 

társadalom számára. Ha a nemzeti jog biztosítja az életfogytiglani szabadságvesztés 

büntetés olyan felülvizsgálatát, ami lehetővé teszi a büntetés megváltoztatását, 

mérséklését, megszüntetését, vagy a fogvatartott elítélt feltételes szabadságra 

bocsátását, akkor ez elegendő ahhoz, hogy kielégítse a 3.cikket. A Bíróságnak nem 

feladata, hogy előírja azon formát (végrehajtó vagy bírói), amiben a felülvizsgálatnak 

meg kell valósulnia. Ugyanezen ok miatt annak meghatározása sem a Bíróság feladata, 

hogy mikor kerüljön sor az ilyen felülvizsgálatra. Ha a hazai jog semmilyen 

mechanizmust, vagy lehetőséget nem biztosít a tényleges életfogytiglani 

szabadságvesztés büntetés felülvizsgálatára, akkor a 3. cikknek való, ezen ok miatti 

meg nem felelés nem a szabadságvesztés egy későbbi szakaszában, hanem már a 
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tényleges életfogytiglani szabadságvesztés büntetés kiszabásának pillanatában 

bekövetkezik (ld. Vinter ügyet). 

b. Ezen elvek alkalmazása a jelen ügyre 

Ezért a Bíróság nincs meggyőződve arról, hogy az elnöki kegyelem önállóan (nem a 

feltételes szabadságra bocsátásra való jogosultsággal együtt) vett jogintézménye, és 

annak jelenlegi szabályozása lehetővé teszi a fogvatartott elítélt számára annak 

megtudását, hogy milyen feltételek mellett és mit kell tennie ahhoz, hogy szabadlábra 

helyezése megfontolásra kerülhessen. A Bíróság szerint a szabályozás még abban az 

esetben sem biztosítja a fogvatartott elítéltben bekövetkezett változás, és a rehabilitáció  

irányába történt fejlődés megfelelő figyelembe vételét, ha ezen változás és fejlődés 

jelentős. A Bíróság ezért nincs meggyőződve arról, hogy a kérelmező életfogytiglani 

szabadságvesztés büntetése jelenleg csökkenthetőnek tekinthető. Ezért az 

Egyezmény 3. cikkét megsértették. 

Az Egyezmény 3. cikkével kapcsolatosan megállapított jogsértés jellegére 

figyelemmel a jelen ítélet megfelelő végrehajtásához az alperes államnak – 

lehetőleg jogalkotás útján – meg kell reformálnia a tényleges életfogytig tartó 

szabadságvesztés büntetés felülvizsgálatának rendszerét. A felülvizsgálati 

mechanizmusnak biztosítania kell, hogy minden egyes ügyben megvizsgálásra kerüljön, 

hogy a szabadságvesztés fenntartása törvényes büntetéstani indokok alapján igazolt-e, s 

e mechanizmusnak lehetővé kell tennie a tényleges életfogytiglani szabadságvesztést 

töltő elítélt számára annak valamilyen mértékű pontossággal történő előrelátását, hogy 

milyen feltételek mellett és mit kell tennie annak érdekében, hogy szabadlábra 

helyezése megfontolásra kerülhessen.
77

 

 

Országgyűlés megalkotta a 2014. évi LXXII. törvényt a büntetések, az 

intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás 

végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény és ehhez kapcsolódóan más 

törvények módosításáról.  

Magyarország ezzel a jogszabállyal is egyértelműen jelét adta annak, hogy elismeri és 

tisztleletben tartja a nemzetközi jog szabályait, az ebből eredő kötelezettségeit, a 

nemzetközi jogi alapú emberi jogi jogfejlődés eredményeit. Tiszteletben tartja a Római 

Egyezményt és az Emberi Jogok Európai Bíróságának döntéseit, az ebből eredő 
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kötelezettségeinek pedig eleget tesz. Magyarország a fenti döntésből eredő jogszabály 

módosítási kötelezettségét megfelelő színvonalon és rövid határidővel, mindössze fél év 

alatt teljesítette, oly módon, hogy új jogintézmény bevezetésével átalakította az 

elnöki kegyelem intézményét.
78

  

A Bv. törvény a 46/A-46/H. §-sal kiegészülve lép hatályba: 

„A feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből kizárt életfogytig tartó 

szabadságvesztésre ítéltek kötelező kegyelmi eljárása” 

Az elítéltet fogva tartó bv. intézet értesíti az igazságügyért felelős minisztert, ha az 

elítélt a szabadságvesztésből negyven évet kitöltött. A bv. intézet az értesítést 

megelőzően nyilatkoztatja az elítéltet arról, hogy a kötelező kegyelmi eljárás 

lefolytatásához hozzájárul-e. Az értesítéshez az elítélt hozzájáruló nyilatkozatát, a 

hozzájárulás megtagadásáról szóló nyilatkozatát, vagy ha az elítélt a nyilatkozattételt 

megtagadja, az erről kiállított jegyzőkönyvet mellékelni kell. Az elítélt 

hozzájárulásának hiánya esetén, vagy ha az elítélt a nyilatkozattételt megtagadja, a 

kötelező kegyelmi eljárás nem folytatható le. Az igazságügyért felelős miniszter – az 

értesítés beérkezésétől számított hatvan napon belül - beszerzi a kötelező kegyelmi 

eljárás lefolytatásához szükséges személyes adatokat, illetve a megkeresés szabályai 

szerint beszerzi a kötelező kegyelmi eljárás lefolytatásához szükséges, a kegyelmi 

ügyben hozott döntéshozatal során megvizsgálandó előkészítő iratokat (különösen:  a 

bv. intézet által összeállított az elítéltről készült kockázatértékelési összefoglaló 

jelentést, az elítélt biztonsági kockázati besorolásával kapcsolatos iratokat, az elítéltről 

készült értékelő véleményeket, az elítélttel szemben indított fegyelmi eljárásokkal 

kapcsolatos iratokat az elítélt egészségi állapotára vonatkozó dokumentációt, ideértve az 

elítélt mentális állapotára vonatkozó szakorvosi és pszichológusi véleményeket is, az 

elítélt büntetőügyének az iratait, az elítélt befogadó környezetéről készített 

környezettanulmányt, ha az elítélt a bv. intézetet arról tájékoztatja, hogy szabadulása 

esetén foglalkoztatása biztosított lesz - a munkáltató által kiadott foglalkoztatási 

nyilatkozatot). 

Az igazságügyért felelős miniszter - legkésőbb az értesítés beérkezésétől számított 

három napon belül - értesíti a Kúria elnökét a kötelező kegyelmi eljárás 

megkezdéséről. 
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A Kegyelmi Bizottság öttagú, a kötelező kegyelmi eljárásban közreműködő testület. A 

Kegyelmi Bizottság eseti jelleggel, tagjainak kijelölésétől a Kegyelmi Bizottság 

állásfoglalásának az igazságügyért felelős miniszternek történő megküldéséig működik. 

A Kegyelmi Bizottság tagjait az értesítést követően haladéktalanul a Kúria elnöke jelöli 

ki a Kúria büntető kollégiumának javaslata alapján. A Kegyelmi Bizottság tagjává a 

Kúrián vagy az Ítélőtáblán büntető ügyekben eljáró bíró jelölhető ki. A kijelöléshez a 

bíró hozzájárulása szükséges. A Kegyelmi Bizottság a döntéseit szótöbbséggel hozza 

meg. A Kegyelmi Bizottság saját tagjai közül elnököt választ. Az elnököt 

akadályoztatása esetén a Kegyelmi Bizottságnak az elnök által kijelölt tagja teljes 

jogkörben helyettesíti. Az igazságügyért felelős miniszter a határidőben beszerzett 

iratokat a rendelkezésre bocsátásukat követő nyolc napon belül megküldi a Kegyelmi 

Bizottság részére. A Kegyelmi Bizottság a beszerzett iratok beérkezését követő 

kilencven napon belül megvizsgálja, hogy 

a) az elítéltnek a büntetés végrehajtása alatt tanúsított kifogástalan magatartására, 

valamint arra a készségére tekintettel, hogy törvénytisztelő életmódot fog folytatni, 

illetve 

b) az elítélt személyi vagy családi körülményeire, valamint az egészségi állapotára 

tekintettel 

alaposan feltehető-e, hogy a büntetés célja további szabadságelvonás nélkül is elérhető. 

A Kegyelmi eljárás lefolytatásához szükséges további adatokat és iratokat szerezhet be. 

A Kegyelmi Bizottság eljárása során bármely, a vizsgálat során lényegesnek minősülő 

szakkérdésben megfelelő szakértelemmel rendelkező személy közreműködését veheti 

igénybe vagy meghatározott szakkérdésben állásfoglalást kérhet. Az elítélt mentális 

állapotára vonatkozóan a Kegyelmi Bizottság köteles szakorvos vagy pszichológus 

szakértő közreműködését igénybe venni. A felkért szakértő az eljárás során beszerzett 

iratokat, adatokat megismerheti. A felkért szakértő eljárásának a költségeit az állam 

viseli. 

A Kegyelmi Bizottság az elítéltet az eljárása során meghallgatja. A Kegyelmi Bizottság 

a vizsgálat alapján indokolt állásfoglalást fogad el, amely a kegyelem gyakorlásával 

kapcsolatos javaslatot is tartalmaz. A Kegyelmi Bizottság az indokolt állásfoglalást, 

valamint a vizsgálata során beérkezett iratokat, beszerzett adatokat, illetve a szakértői 

véleményeket megküldi az igazságügyért felelős miniszternek. Kegyelmi Bizottság 

állásfoglalásától az igazságügyért felelős miniszter nem térhet el. Az igazságügyért 

felelős miniszter a Kegyelmi Bizottság állásfoglalásában szereplő tartalommal készíti el 
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a köztársasági elnök részére a felterjesztést, amely az állásfoglalás indokolását is 

tartalmazza. Az igazságügyért felelős miniszter a felterjesztést a Kegyelmi Bizottság 

állásfoglalásának a beérkezését követő tizenöt napon belül megküldi a köztársasági 

elnöknek. Az igazságügyért felelős miniszter a felterjesztést az elítéltet fogva tartó bv. 

intézet útján megküldi az elítéltnek is. 

Ha a kötelező kegyelmi eljárás anélkül zárult le, hogy az elítélt kegyelemben részesült 

volna, és az elítélt továbbra is életfogytig tartó szabadságvesztését tölti, a kötelező 

kegyelmi eljárás lezárultát követően két év elteltével a kötelező kegyelmi eljárást 

ismételten le kell folytatni.
79

 

 

A kegyelmi eljárás előzményei és az újonnan bevezetett szabályai tanulmányozása 

során, a pozitívumait is mérlegelve arra a következtetésre jutottam, hogy nem 

értek egyet ezen új rendelkezéssel.  

A kegyelmi eljárás előnyének tartom mindenek előtt, hogy perspektívát állít az elítélt 

elé, segíti együttműködési hajlandóságát és pozitívan ösztönzi jó magaviselet 

tanúsítására a büntetés végrehajtási intézetben. Segíti a bv. szervek munkáját és fokozza 

annak eredményességét, illetve a fegyintézetben elősegíti a rend fenntartását, míg 

hosszú távú kedvező hatása, hogy kialakíthatja az elítéltben az önfegyelmet.
80

  A pozitív 

változást figyelemmel követő elítéltekben felerősödik a szabad élet élésének reménye, 

amely még pár hónappal ezelőtt elérhetetlennek tűnt. Véleményem szerint a 40 év utáni 

esetleges szabadulást szinte elérhetetlennek érzik, de látva a változásokat és a számukra 

pozitív irány követését, bíznak a további enyhítésekben, hogy esetleg 25-30 év múlva 

kinyílhatnak előttük a börtönkapuk. Ebből következtetve úgy gondolom, hogy valóban 

pozitív változások érhetők el az elítéltek vonatkozásában, a jövőre gondolva a 

szabadulás reménye erősödik bennük.  

Azonban én úgy vélem, hogy a fegyházban tanúsított egyes esetekben kifogástalan 

magatartás nem mosható össze a szabadulás utáni törvénytisztelő életmóddal. Egyikből 

a másik nem következik szükségszerűen. Az intézeti rendhez jól igazodó, hamar 

beilleszkedő, kifogástalan életvitelt tanúsító elítélt intézetbeli magas jutalmazási 

számából, különféle személyiségfejlesztő kurzusokon és egyházi rendezvényeken való 

részvételéből nem lehet a törvénytisztelő életmód folytatására vonatkozó készség 
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meglétére következtetni, ha egyébként az előéletet és az intézeten kívüli életvezetése 

súlyos negatívumokat tartalmazott. Az intézetbeli kifogástalan magatartás, sok esetben 

szorosan összefügg a túlélési ösztönnel, a fogvatartott deprimáltságával, illetve a 

fegyintézet rendjéhez való hozzászokással. A reményvesztett, általánosan rossz 

hangulatú fogvatartott passzivitásba menekülhet, nincs energiája szembeszállni és 

küzdeni az intézet rendjével, ezért nem lázad, szabálykövetővé válik. Ez maga után 

vonhatja, hogy fenyítésére egyáltalán nem kerül sor, viszont az együttműködése, illetve 

az, hogy fogvatartása eseménytelen, idővel jutalmazáshoz vezethet. A túlélési ösztön 

pedig az együttműködés irányába mozdíthatja el az elítéltet, aki felismeri, hogy a saját 

helyzetét teszi könnyebbé és elviselhetőbb, ha az aktuális állapotát elfogadja, vagy 

legalább belenyugszik, és igyekszik a körülményekhez képest a legjobb életfeltételeket 

kialakítani magában. Magatartása konvencionálissá válik, konformista törekvések 

jellemzik majd a viselkedését, ezzel azonban korántsem jár szükségszerűen együtt a 

törvénytisztelő életmód készégének kialakulása, az legfeljebb csak pozitív hozadék 

lehet egyes elítélteknél.
81

 

Sokak szerint az elítéltnek a társadalomtól való teljes és végleges izolációja feleslegessé 

teszi a büntetés végrehajtási rendszerben meghatározott feladatait is, mely szerint a 

szabadságvesztés végrehajtásának feladata, hogy fenntartsa az elítélt önbecsülését, 

fejlessze felelősségérzetét, és ezzel elősegítse, hogy felkészüljön a szabadulása utáni a 

társadalom elvárásának megfelelő önálló életre. E mellett értelmetlenné válik a 

törvénynek az elítélt munkáltatásával kapcsolatban kitűzött célja, vagyis hogy 

elősegítse az elítélt testi és szellemi erejének fenntartását, lehetőséget adjon a szakmai 

gyakorlottság megszerzésére és fejlesztésére, és ezáltal megkönnyítse, hogy a 

szabadulása után a társadalomba beilleszkedjék.
82

 

A véleményem az, hogy 40 év fegyházbüntetés után az elítélt képtelen a 

reszocializációra, az önálló élet folytatására. Egy olyan ember, aki tegyük fel 25 évesen 

bekerült a börtönbe 65 éves korában pedig kiszabadul, nem tud visszailleszkedni a 

társadalomba. Az egyébként is elferdült személyiség és gondolkodás még elferdültebbé 

válik. Nagy támogatásra lenne szüksége, de hozzátartozói valószínűleg már elhunytak, 

egyedül kellene boldogulnia. Továbbá úgy gondolom, hogy aki olyan súlyos 

bűncselekményt követett el, amiért őt a Bíróság tényleges életfogytig tartó 

szabadságvesztésre ítélte, a társadalom védelme érdekében sem szabad kiengedni.  
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Nem hagyható figyelmen kívül, hogy a bv. intézet mesterséges, ingerszegény, 

folyamatos kontroll alatt álló zárt világ, totális intézmény. Az életvezetési 

hiányosságokkal, esetleg jellembeli fogyatékossággal küzdő, sokszor akaratgyenge 

emberek számára egyben egyfajta inkubátor is, mely megóvja őket az önálló életvezetés 

felelősségétől, kihívásaitól, egyben az ingerekben gazdag szabad világ kísértéseitől.
83

  

Ezt követően felvetődik az a kérdés, hogy milyen jövedelemből fog élni? A 

munkáltatását szinte elképzelhetetlennek látom, egyrészt korából és az esetlegesen 

felmerülő betegségeiből kifolyólag, másrészt börtönviseltként még egy rövidebb 

büntetést követően is igen nehéz „új életet” kezdeni. Egy esetleges szabadulás után az 

ember legfontosabb értékeivel az élettel és a szabadsággal fog rendelkezni, de hogy mit 

fog vele kezdeni, arra a jövő ad majd választ. 

3.2.2. A 3013/2015. (I. 27.) Alkotmánybírósági végzés 

A strasbourgi bíróság legújabb gyakorlatára figyelemmel a másodfokon eljáró Szegedi 

Ítélőtábla 2014. április 3-án (az EJEB Magyar László kontra Magyarország ügyben 

hozott ítéletét és a kegyelmi eljárás bevezetését megelőzően) emberölés bűntette és más 

bűncselekmények miatt előtte folyamatban lévő ügyben – védői kezdeményezésre – 

eljárását felfüggesztette és az Alkotmánybírósághoz fordult azt indítványozva, hogy – 

nemzetközi szerződésbe ütközés miatt – semmisítse meg az elkövetéskor és az 

elbíráláskor hatályban lévő, tényleges életfogytiglani szabadságvesztésre irányadó 

Btk.-beli rendelkezéseket. Az Alkotmánybíróság okafogyottnak nyilvánította 2015. 

január 27-én az indítványt. Ugyanis az AB. hosszas, az eljárási határidőt túllépő 

várakozása lehetővé tette a jogalkotónak, hogy ez idő alatt – a strasbourgi 

elmarasztalásra mintegy válaszként – módosítsa a Bv. törvényt (2013. évi CCXL. 

törvény), s annak új 46/A-H. §-aival bevezesse a kötelező kegyelmi eljárás 

jogintézményét.
84

  Ezen AB határozat érdekes részének tartom Dr. Lévay Miklós 

Alkotmánybíró különvéleményét, amelyet olvasva sok kérdés merült fel bennem. 

Az Alkotmánybíróság az 3013/2015. (I. 27.) AB végzésben a következőket szögezte 

le. 

„Az Alkotmánybíróság indítvány tárgyában az eljárást megszünteti.” 

„a Szegedi Ítélőtáblán Bf.II.10/2014. számon indult büntetőügyben „az első rendű 

vádlott védelmét ellátó vezető védő indítványozta, hogy az ítélőtábla az eljárást a 

hivatkozott eljárásjogi rendelkezés alkalmazásával függessze fel és kezdeményezze az 
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 Polgár András Gondolatok a feltételes szabadságra bocsátásról i.m. 12. oldal 
84 http://www.ugyvedvilag.hu/rovatok/publikaciok/a-3013-2015-i-27-ab-vegzesrol-i-resz 
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Alkotmánybíróság eljárását. Indokolását az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt Vinter 

és társai kontra Egyesült Királyságügyében (66069/09, 130/10 és 3896/10) az EJEB 

Nagykamarája által 2013. július 9. napján kihirdetett ítéletének az Egyezmény 3. Cikke 

megsértését megállapító rendelkezésére alapította, miszerint:  

 

A Nagykamara értékelése: 

Valójában az európai és nemzetközi jog ma már tisztán támogatja azt az elvet, hogy 

minden fogvatartottnak – beleértve az életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélteket – 

biztosítani kell a rehabilitáció lehetőségét, és a szabadulásra való esélyt, ha a 

rehabilitáció sikeres volt.  

Az összehasonlító- és a nemzetközi jogi anyagok világosan azt támogatják, hogy jelen 

kell legyen egy olyan meghatározott mechanizmus szerint működő intézmény, amely 

biztosíték arra, hogy legalább huszonöt esztendő elteltével sor kerüljön felülvizsgálatra, 

majd ugyanígy további időszaki felülvizsgálatokra is. Mindebből következik, hogy 

amennyiben a belső jog nem tesz lehetővé a felülvizsgálatot, a tényleges életfogytig 

tartó szabadságvesztés nem felel meg az Egyezmény 3. Cikkében foglalt elveknek. Az 

életfogytig tartó börtönbüntetésre ítéltnek joga van arra, hogy már az ítélet 

meghozatalakor tudja, hogy hogyan kell viselkednie ahhoz, hogy szabadulására esély 

nyíljon, és hogy milyen feltételek mellett (beleértve a lehetséges felülvizsgálat 

időpontját) nyílik lehetőség arra, hogy a további szabadságveszés végrehajtása alól 

mentesüljön. Ebből kifolyólag az olyan nemzeti jog, amely nem biztosít lehetőséget a 

tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés büntetés ilyen jellegű felülvizsgálatára, 

nincs összhangban az Egyezmény 3. cikkével, és ez az összeférhetetlenség nem később, 

hanem már az ítélet meghozatalakor felmerül. 

A védő által hivatkozottak szerint a bíróság előtt folyamatban lévő ügyben egyaránt 

alkalmazható (a bűncselekmény elkövetésekor, illetve az elbírálásakor hatályos) két 

Büntető Törvénykönyv hivatkozott rendelkezései nem felelnek meg ezeknek az 

elveknek, ezért e belső jogszabályok az Egyezmény 3. Cikkébe ütköznek. Az Ítélőtábla 

a védő indítványát alaposnak ítélte. Az Egyezmény – a kihirdetése folytán – a belső jog 

részévé vált, de az – a bíróság álláspontja szerint – nem közvetlenül alkalmazandó. A 

felhívott anyagi büntetőjogi szabályok – a hivatkozott Vinter és társai kontra Egyesült 

Királyság ügyben az EJEB által a fentiek szerint meghozott ítélet hivatkozott pontjára 

figyelemmel – az Egyezmény 3. Cikkével ütköznek, amely szerint „Senkit sem lehet 

kínzásnak, vagy embertelen, megalázó bánásmódnak vagy büntetésnek alávetni.”  
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Szükségesnek tartotta megjegyezni az Ítélőtábla, hogy az indítványa benyújtásakor 

nincs olyan jogerős ítélete az EJEB-nek, amely Magyarországon elítélt személy 

esetében azonos jogi alapon előterjesztett panasz tárgyában hozott volna ilyen tartalmú 

döntést. A bíróság álláspontja szerint ennek ellenére a Vinter és társai kontra Egyesült 

Királyság ügyben a Nagykamara által hozott ítéletnek valamennyi Európa Tanácsi 

Tagállamra (Szerződő Fél) nézve – így Magyarországra is – kötelező hatálya van: 

Magyarország Alaptörvénye Q) cikk (2) bekezdése szerint Magyarország nemzetközi 

jogi kötelezettségeinek teljesítése érdekében biztosítja a nemzetközi jog és a magyar jog 

összhangját. A (3) bekezdés pedig kimondja, hogy Magyarország elfogadja a 

nemzetközi jog általánosan elismert szabályait. A nemzetközi jog más forrásai 

jogszabályban történő kihirdetésükkel válnak a magyar jogrendszer részévé. Az 

Ítélőtábla szerint a felhívott anyagi büntetőjogi rendelkezések az EJEB hivatkozott 

ítéletének említett részeit alapul véve sértik az Egyezmény 3. Cikkét.  

Az indítvány benyújtását követően az Országgyűlés törvényt alkotott a büntetések, 

az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás 

végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény és ehhez kapcsolódóan más 

törvények módosításáról. A 2014. évi LXXII. törvény 93–162. §-ai módosították a 

Bv. tv.-t. Ezzel lényegesen módosult az indítvány benyújtásakor fennállt az a jogi 

helyzet, amely az indítványra okot adott. Az Abtv. 53. § (6) bekezdése szerint az 

alkotmányjogi panasz kivételével az Alkotmánybírósághoz benyújtott indítvány nem 

vonható vissza. Az Abtv. 59. §-a szerint az Alkotmánybíróság – ügyrendjében 

meghatározottak szerint – kivételesen a nyilvánvalóan okafogyottá váló ügyek esetén az 

előtte folyamatban lévő eljárást megszüntetheti.  Okafogyottá válik az indítvány 

különösen, ha az eljárás folytatására okot adó körülmény már nem áll fenn, illetve az 

indítvány egyéb okból tárgytalanná vált. 

Dr. Lévay Miklós Alkotmánybíró különvéleménye, melyhez Dr. Kiss László 

Alkotmánybíró is csatlakozott. 

El tudom fogadni a többségi döntés azon megállapítását, hogy az indítvány 

előterjesztése óta történt jogszabályi módosítások nyomán „lényegesen módosult az 

indítvány benyújtásakor fennállt az a jogi helyzet, amely az indítványra okot adott”. 

Úgy vélem azonban, hogy ezen változás okán az Alkotmánybíróságnak meg kellett 

volna vizsgálnia, hogy a 2014. évi LXXII. tv. 109. §-a által a Bv. tv.-be iktatott 

rendelkezések maradéktalanul megfelelnek-e az Egyezménynek és az EJEB 

joggyakorlatának az életfogytig tartó szabadságelvonás büntetést érintően. Ilyen 
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vizsgálat hiányában nem megalapozott a többségi döntésnek az a következtetése, amely 

szerint a jogszabályi környezet megváltozása az indítvány nyilvánvaló okafogyottságát 

eredményezte, ami pedig következményként az alkotmánybírósági eljárás 

megszüntetését vonta maga után.  A megváltozott jogi helyzet tartalmi vizsgálatára lett 

volna szükség. Abban látom a többségi döntés Indokolásának legfőbb hiányosságát, 

hogy nem szolgál magyarázattal arra, hogy az adott eljárás folytatására okot adó 

körülmény miért nem áll már fenn, vagy az indítvány egyéb okból miért vált 

tárgytalanná.  A jogszabályi környezet megváltozása kapcsán fontos kiemelni, hogy az 

indítvánnyal támadott jogszabályhelyeket – tehát a Büntető Törvénykönyvről szóló 

1978. évi IV. törvény és a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény fenti 

jogszabályhelyeit – a jogalkotó nem módosította, a tényleges életfogytig tartó 

szabadságvesztés büntetés változatlanul része a hazai büntetőjogi szankciórendszernek. 

Mivel tehát a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés büntetés továbbra is része a 

magyar szankciórendszernek, és hazai szabályozásának az Egyezménnyel való 

összhangja továbbra is megkérdőjelezhető, az indítvány nyilvánvalóan nem vált 

tárgytalanná. Ami a megszüntető döntés másik lehetséges indokát illeti – vagyis, hogy 

nyilvánvaló az okafogyottság azon az alapon, hogy az adott eljárás folytatására okot adó 

körülmény már nem áll fenn – álláspontom a következő.  Az eljárás folytatására okot 

adó körülmény az indítvány előterjesztésekor annak a lehetősége volt, hogy a támadott 

Btk. rendelkezések ellentétesek az Egyezménnyel, annak 3. Cikkével. Az 

Egyezménynek való megfelelés vizsgálata az Alkotmánybíróság állandó gyakorlata 

szerint az egyezményszöveg értelmezésével és az Európai Emberi Jogi Bíróság 

esetjogának felhívásával, elemzésével történik. Az EJEB akkor tartja az Egyezménnyel 

összeegyeztethetőnek a részes államok jogában az életfogytig történő 

szabadságelvonást, ha ahhoz az általa a – fent utalt és egyéb kapcsolódó – döntéseiben 

meghatározott követelményeknek megfelelő felülvizsgálati mechanizmus kapcsolódik. 

Ha a felülvizsgálati mechanizmus nem az EJEB követelményei szerint működik, nem 

csupán a felülvizsgálat intézménye, de maga a szankció is ellentétes az Egyezménnyel, 

annak kiszabása az Egyezmény megsértését eredményezi. A fentiek alapján úgy vélem, 

hogy az Alkotmánybíróságnak el kellett volna végeznie az új hazai szabályok, a 2014. 

évi LXXII. törvénnyel létrehozott felülvizsgálati mechanizmust előíró rendelkezések 

tartalmi kontrollját annak érdekében, hogy megállapítható legyen, hogy az adott 

szankció, a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés büntetés alkalmazásának hazai 

szabályozása összhangban áll-e az Egyezménnyel. 
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A kötelező kegyelmi eljárást életre hívó strasbourgi ítéletnek az új hazai 

szabályozás két szempontból bizonyosan nem felel meg.  

Az egyik: szemben a Magyar László kontra Magyarország ügyben megjelölt legalább 

25 év elteltével történő felülvizsgálattal, az új, kötelező kegyelmi eljárásra csak akkor 

kerülhet sor, ha az elítélt a szabadságvesztésből 40 évet kitöltött.  

A másik, hogy az eljárás során a döntést a köztársaság elnök hozza meg. Márpedig a 

köztársaság elnök kegyelmi döntésében nincs kötve a Kegyelmi Bizottság 

állásfoglalásának megfelelő előterjesztéshez. Továbbra sem állapítható meg tehát, hogy 

a köztársaság elnök e jogkörének gyakorlása során milyen szempontokat mérlegel, ezért 

valójában változatlanul nem látható az elítéléskor, hogy milyen feltételeknek kell 

megfelelnie az elítéltnek ahhoz, hogy a szabadulásra reális esélye legyen.
85

 

Arra a következtetésre jutottam, hogy az Alkotmánybírósági végzésből hiányoltam a 

Bv. törvény módosított rendelkezéseinek értelmezését, annak leírását, hogy a bírák 

többségének véleménye szerint eleget tett-e a magyar jogalkotó az EJEB elvárásainak a 

kötelező kegyelmi eljárás bevezetésével. Továbbá az indítvánnyal érintett Btk.-beli 

rendelkezés változatlanul hagyásával kapcsolatban milyen állásponton helyezkednek el. 

Végül pedig annak részletesebb kifejtését, hogy az indítvány miért vált okafogyottá.  

Vajon megfelel-e a bevezetett kötelező kegyelmi eljárás az EJEB döntésének és az általa 

alkotott esetjoggal? 

A törvényhozás, az Alkotmánybíróság és Dr. Lévay Miklós álláspontját tiszteletben 

tartva egy táblázatot készítettem melyben összevetem az EJEB Magyar László kontra 

Magyarország ügyben hozott ítéletét, illetve egy korábbi ügyben hozott esetjogát a 

hatályos szabályozással és így próbálok választ keresni a kérdésemre. 

Az Emberi Jogok Európai Egyezmény 46. cikke kimondja: „1. A Magas Szerződő Felek 

vállalják, hogy magukra nézve kötelezőnek tekintik a Bíróság végleges ítéletét minden 

ügyben, amelyben félként szerepelnek
86
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EJEB ÍTÉLETE HATÁLYOS SZABÁLYOZÁS  

A szerződő államok számára mérlegelési 

jogkört kell biztosítani az egyes 

bűncselekményekre kiszabandó 

szabadságvesztés büntetések megfelelő 

hosszának meghatározása terén. Nem a 

Bíróság feladata annak eldöntése, hogy az 

egyes bűncselekmények tekintetében mi 

minősül megfelelő szabadságvesztési 

időtartamnak. Az Egyezmény nem tiltja az 

államok számára, hogy súlyos 

bűncselekmények miatt elítélt személyeket a 

szabadságvesztés fenntartását lehetővé tevő, 

határozatlan ideig tartó büntetéssel sújtsa, ha 

az a társadalom védelme érdekében szükséges 

A Büntető törvénykönyv tényleges életfogytig 

tartó szabadságvesztésre vonatkozó 

rendelkezései. – feltételes szabadságra 

bocsátás lehetőségének kizárása -  

Ha a nemzeti jog biztosítja az életfogytiglani 

szabadságvesztés büntetés olyan 

felülvizsgálatát, ami lehetővé teszi a büntetés 

megváltoztatását, mérséklését, megszüntetését, 

vagy a fogvatartott elítélt feltételes 

szabadságra bocsátását, akkor ez elegendő 

ahhoz, hogy kielégítse a 3.cikket. A 

Bíróságnak nem feladata, hogy előírja azon 

formát (végrehajtó vagy bírói), amiben a 

felülvizsgálatnak meg kell valósulnia.  

Kötelező kegyelmi eljárás beillesztése a Bv. 

törvényben. 

Ugyanezen ok miatt annak meghatározása sem 

a Bíróság feladata, hogy mikor kerüljön sor az 

ilyen felülvizsgálatra. 

40 év 

A véleményem az, hogy az itt felvázoltak alapján az újonnan bevezetett magyar 

szabályozás megfelel a Magyar László kontra Magyarország ítéletben megfogalmazott 

elvárásokkal.  

Vinter és társai kontra Egyesület Királyság ügyben a Nagykamara által hozott ítéletnek 

valamennyi Európa Tanácsi Tagállamra (Szerződő Fél) nézve – így Magyarországra is – 

kötelező hatálya van: Magyarország Alaptörvénye Q) cikk (2) bekezdése szerint 

Magyarország nemzetközi jogi kötelezettségeinek teljesítése érdekében biztosítja a 
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nemzetközi jog és a magyar jog összhangját. A (3) bekezdés pedig kimondja, hogy 

Magyarország elfogadja a nemzetközi jog általánosan elismert szabályait. A nemzetközi 

jog más forrásai jogszabályban történő kihirdetésükkel válnak a magyar jogrendszer 

részévé.
87

 

Az EJEB estjoga alapján 

 Az összehasonlító- és a nemzetközi jogi 

anyagok világosan azt támogatják, hogy jelen 

kell legyen egy olyan meghatározott 

mechanizmus szerint működő intézmény, 

amely biztosíték arra, hogy legalább huszonöt 

esztendő elteltével sor kerüljön 

felülvizsgálatra, majd ugyanígy további 

időszaki felülvizsgálatokra is. 

Vajon a 40 év elteltével lefolytatott 

felülvizsgálat megfelel e ezen kikötésnek? 

Úgy gondolom, hogy igen. Az EJEB egy 

minimum időpontot határozott meg, a 

felülvizsgálat idejének felső korlátját nem 

fektette le, továbbá leszögezte, hogy nem a 

Bíróság feladata annak eldöntése, hogy mikor 

kerüljön sor ezen felülvizsgálat lefolytatására.  

A magyar jogalkotó eleget tett az alkotmányos 

követelményeknek is.  

Az EJEB a Magyar László kontra 

Magyarország ügyben leszögezte, hogy nincs 

meggyőződve arról, hogy az elnöki kegyelem  

jogintézménye, és annak akkori szabályozása 

lehetővé teszi a fogvatartott elítélt számára 

annak megtudását, hogy milyen feltételek 

mellett és mit kell tennie ahhoz, hogy 

szabadlábra helyezése megfontolásra 

kerülhessen. E mellett sokan támadták azt, 

hogy a Köztársasági elnök vonatkozásában 

nem volt meghatározva, hogy milyen 

szempontok mérlegelésével hozza meg 

döntését.  

Egyet értek Dr. Lévay Miklós 

különvéleményével abban a vonatkozásban, 

hogy az eljárás során a döntést a köztársaság 

elnök hozza meg. Márpedig a köztársaság 

elnök kegyelmi döntésében nincs kötve a 

Kegyelmi Bizottság állásfoglalásának 

megfelelő előterjesztéshez. Továbbra sem 

állapítható meg tehát, hogy a köztársaság 

elnök e jogkörének gyakorlása során milyen 

szempontokat mérlegel, ezért valójában 

változatlanul nem látható az elítéléskor, hogy 

milyen feltételeknek kell megfelelnie az 

elítéltnek ahhoz, hogy a szabadulásra reális 

esélye legyen. 

 

Egyet értek Polgár András – a „Volt egyszer egy büntetés” című munkájában kifejtett - 

véleményével, mely szerint legalább 50 év szabadságvesztés kitöltését követően lenne 

célszerű lefolytatni a kegyelmi eljárást. Ennek oka, hogy a tényleges életfogytig tartó 

szabadságvesztés mellett szóló legfontosabb érv a tettarányosság elvének következetes 

érvényesítése. A büntetés nem lesz ténylegesen halálig tartó, az elítélt az elnök esetleg 
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kedvező döntése miatt kegyelemben részesül. Ilyenkor a tettarányosság elve 

valamelyest feltétlenül sérül, azonban ezt a sérelmet a büntetés kirívóan hosszú tartama 

nagyrészt már ellensúlyozná. Az ötven évnél rövidebb tartam, így a jogszabályban 

szereplő negyven év kitöltése utáni kötelező TÉSZ-nek így nincs elég nagy súlya a 

klasszikus életfogytig tartó szabadságvesztés-büntetéshez képest. Annak ellenére sincs, 

hogy a negyven év utáni kegyelmi eljárás nem vonja maga után szükségszerűen a 

kegyelem engedélyezését, hanem csak egy lehetőség. A hiba gyökere pedig 

egyértelműen az, hogy anyagi jogi szempontból nincs érdemi különbség a TÉSZ és a 

negyven éves tartam kitöltése után szabadulásra lehetőséget adó életfogytiglan között, 

büntetés-végrehajtási jogi szempontból azonban már van különbség: a TÉSZ szabályai 

kedvezőbbek az utóbbinál, vagyis a TÉSZ-esek elvileg jobban járnak, vagy jobban 

járhatnak a nem TÉSZ-re ítéltekhez képest, pedig sem elvileg, sem gyakorlatilag nem 

járhatnának jobban. 
88

 

2014 szeptemberében rendezte meg a Jogtudományi Intézet és az Országos 

Kriminológiai Társaság azt a konferenciát, amelyen az életfogytig tartó 

szabadságvesztés témakörben Gellér Balázs tanszékvezető úr tartott előadást. Az 

előadásra reagálva Tóth Mihály professzor úr élt azzal a felvetéssel, amely az 

életfogytig tartó szabadságvesztés jelenlegi tényleges és általános (nem tényleges) 

jellege közötti kettőségét megszüntetné, és csupán határozatlan tartalmú 

szabadságvesztés és életfogytig tartó szabadságvesztés között differenciálna. Előbbi 

esetében a feltételes szabadság 20 és 35 között lenne indokolt, míg az utóbbi esetében 

40 év elteltével kerülhetne sor speciális felülvizsgálatra, amely eltérő 

szempontrendszerű, mint a jelenlegi feltételes szabadságra bocsátás. A javaslat 

mindenképp megfontolandó és egyben konform mind a nemzeti büntetőpolitikai 

célokkal, mind pedig eleget tesz nemzetközi kötelezettségeinknek is.
89

 

  

3.2.3. A három csapás halmazati büntetés súlyosításával összefüggő 

jogszabályi rendelkezések alkotmányosságnak vizsgálata. 

Az Alkotmánybíróság a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 2010. 

július 23-tól 2013. június 30-ig hatályos 85. § (4) bekezdésének folyamatban lévő 

ügyben történő alkalmazása kizárásáról, a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi 
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C. törvény 81. § (4) bekezdése (Ha a bűnhalmazatban levő bűncselekmények közül 

legalább három különböző időpontokban elkövetett befejezett személy elleni erőszakos 

bűncselekmény, a (2) bekezdés szerinti büntetési tétel felső határa a kétszeresére 

emelkedik. Ha a büntetési tétel így felemelt felső határa a húsz évet meghaladná, vagy a 

bűnhalmazatban lévő bűncselekmények bármelyike életfogytig tartó 

szabadságvesztéssel is büntethető, az elkövetővel szemben életfogytig tartó 

szabadságvesztést kell kiszabni. Ha azonban e törvény Általános Része lehetővé teszi, a 

büntetés korlátlanul enyhíthető) alaptörvény-ellenességének megállapításáról és 

megsemmisítéséről, valamint a jogerős határozattal lezárt büntetőeljárások 

felülvizsgálatának elrendeléséről meghozta a 23/2014 (VII. 15.) Alkotmánybírósági 

határozatot.  

1. A Fővárosi Ítélőtábla tanácsa bírói kezdeményezéssel fordult az 

Alkotmánybírósághoz, melyben a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 

(a továbbiakban: régi Btk.) 85. § (4) bekezdése alaptörvény-ellenességének 

megállapítását és megsemmisítését, valamint a folyamatban lévő ügyben történő 

alkalmazási tilalom kimondását kérte. 

A kifogásolt rendelkezés értelmében bűnhalmazatban lévő, legalább három, 

meghatározott személy elleni erőszakos bűncselekmény elkövetése esetén a büntetési 

tételkeret felső határa a kétszeresére emelkedik. Ha az így felemelt tételkeret a húsz évet 

meghaladná, vagy a törvény szerint bármelyik bűncselekmény életfogytig tartó 

szabadságvesztéssel is büntethető, az elkövetővel szemben életfogytig tartó 

szabadságvesztést kell kiszabni. 

Az indítványozó bírói tanács álláspontja a következő volt: 

Az életfogytig tartó szabadságvesztés feltételei nem egyértelműek, és pontosan nem 

kiszámíthatóak, ezért ellentétesek az Alaptörvény rendelkezéseivel. A szabályok 

lehetőséget teremtenek arra, hogy egyes elkövetők ugyanolyan bűncselekmény miatt 

lényegesen eltérő büntetőjogi fenyegetettséggel nézzenek szembe attól függően, hogy 

ügyüket egy eljárásban, vagy különböző eljárásokban bírálják-e el.  A halmazati 

büntetés kiszabásának lehetősége csak akkor merül fel, ha a terhelt cselekményei 

bűnhalmazatot alkotnak, azonban a bűnhalmazat megállapításához az is szükséges, 

hogy a cselekményeket egy eljárásban bírálják el. Az az elkövető, akinek a harmadik 

személy elleni erőszakos bűncselekményét más eljárásban tárgyalják, kedvezőbb 

elbírálásra számíthat, mint az, akinek a cselekményeit egy eljárásban bírálják el, és 

mérlegelés nélkül életfogytig tartó szabadságvesztésre kell ítélni.  Hivatkozik továbbá 
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arra, hogy a kötelező életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabása nem teszi lehetővé a 

büntetéskiszabási szempontok vizsgálatát és érvényesülését, amely ellentétes a 

jogbiztonságból fakadó azon követelménnyel is, miszerint a büntetőjog egésze, ezen 

belül a büntetéskiszabási rendszer nem lehet ellentétes önmagával. Az indítványozó 

bírói tanács véleménye szerint a terheltek oldaláról nézve sérül az Alaptörvény XV. 

cikkében foglalt egyenlő elbánás elve, valamint a hátrányos megkülönböztetés tilalma 

azáltal, hogy az azonos cselekményeket elkövető személyek közül egyeseket előnyösen, 

másokat hátrányosan érint pusztán eljárási helyzetüktől függően az, hogy 

cselekményüket egy vagy több eljárásban bírálják el. Az eddig büntetlen előéletű 

vádlottnak a büntetőeljárásban nem lesz lehetősége arra, hogy vele szemben a bíróság a 

súlyosító és enyhítő körülmények figyelembevételével, az elkövetett cselekmények 

tényleges tárgyi súlyához igazodó halmazati büntetést szabjon ki. Elvonja a bírói 

mérlegelést, és ezáltal nem teszi lehetővé a bírói egyéniesítést. A legsúlyosabb büntetés 

kötelező kiszabásával kiüresedik a bíróságok ítélkező tevékenysége, amely súlyosan 

sérti a bírói függetlenség elvét. 

2. A régi Btk. 85. § (4) bekezdése, továbbá a Büntető Törvénykönyvről szóló 

2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 81. § (4) bekezdése alaptörvény-

ellenességének megállapítását és megsemmisítését kezdeményezte egy másik bírói 

indítványban a Fővárosi Törvényszék tanácsa az Alaptörvény B) cikk (1) 

bekezdésével összefüggésben. Az indítványozó bírói tanács álláspontja szerint a 

kifogásolt jogszabályi rendelkezésekben foglalt büntetéskiszabási szabály nem tesz 

eleget annak az alapvető jogállami követelménynek, miszerint a közhatalommal 

rendelkező szervek a jog által meghatározott szervezeti keretek között, a jog által 

megállapított működési rendben, a jog által a polgárok számára megismerhető és 

kiszámítható módon szabályozott korlátok között fejtik ki tevékenységüket.  

3. Az Alkotmánybíróság a bírói kezdeményezéseket egyesítette és egy 

eljárásban bírálta el.  

 A régi Btk. indítvánnyal érintett rendelkezése: 

"85. § (4) Ha a bűnhalmazatban levő bűncselekmények közül legalább három a 137. § 

17. pontjában meghatározott személy elleni erőszakos bűncselekmény, a (2) bekezdés 

szerinti büntetési tétel felső határa a kétszeresére emelkedik. Ha a büntetési tétel így 

felemelt felső határa a húsz évet meghaladná, vagy a törvény szerint bármelyik 

bűncselekmény életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethető, az elkövetővel 

szemben életfogytig tartó szabadságvesztést kell kiszabni." 
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A Btk. indítvánnyal érintett rendelkezése: 

"81. § (4) Ha a bűnhalmazatban levő bűncselekmények közül legalább három különböző 

időpontokban elkövetett befejezett személy elleni erőszakos bűncselekmény, a (2) 

bekezdés szerinti büntetési tétel felső határa a kétszeresére emelkedik. Ha a büntetési 

tétel így felemelt felső határa a húsz évet meghaladná, vagy a bűnhalmazatban lévő 

bűncselekmények bármelyike életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethető, az 

elkövetővel szemben életfogytig tartó szabadságvesztést kell kiszabni. Ha azonban e 

törvény Általános Része lehetővé teszi, a büntetés korlátlanul enyhíthető." 

Jelen ügy tárgya nem az erőszakos többszörös visszaesőkre vonatkozó "három csapás", 

hanem a halmazati büntetés súlyosításával összefüggő jogszabályi rendelkezések 

alkotmányosságának vizsgálata. A bírói indítványokban támadott szigorúbb halmazati 

szabályok értelmében, ha valaki legalább három személy elleni erőszakos 

bűncselekményt követ el, és azokat egy eljárásban bírálják el, akkor ezek közül a 

legsúlyosabb cselekmény büntetési tételének felső határa a kétszeresére emelkedik. 

Amennyiben ez meghaladná a húsz évet, vagy egyébként a halmazatban lévő 

cselekmények közül valamelyik életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethető, 

akkor életfogytig tartó szabadságvesztést kell kiszabni. 

A halmazati szabályok és az erőszakos többszörös visszaesőkre vonatkozó szabályok 

között az az alapvető különbség, hogy a halmazati szabályok olyan bűnelkövetőre is 

vonatkozhatnak, aki első alkalommal követett el egyszerre, vagy rövid időn belül három 

személy elleni erőszakos bűncselekményt, de korábban még soha nem volt büntetve. Az 

erőszakos többszörös visszaesők azonban már büntetett előéletűek, korábban már két 

alkalommal elítélték őket. A Btk. 81. § (4) bekezdése értelmében a legalább három 

személy elleni erőszakos bűncselekményt különböző időpontokban kell elkövetni. 

További pontosítást jelent, hogy a szabály csak a befejezett bűncselekményekre 

vonatkozik, tehát a kísérlet és az előkészület nem alapozza meg a szigorúbb szabályok 

alkalmazását. Lehetővé vált emellett a Btk. Általános Részében meghatározott feltételek 

fennállása esetén a büntetés korlátlan enyhítése. Az, hogy a súlyosabb büntetés 

kizárólag a különböző időpontban elkövetett, befejezett bűncselekmények esetén 

alkalmazható, azt jelenti, hogy annak kizárólag valódi anyagi halmazat esetén lehet 

helye
90

 ( anyagi halmazat esetén az elkövető több cselekményével valósít meg több 

bűncselekményt, alaki halmazat esetén egy cselekményével egyszerre valósít meg több 
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bűncselekményt
91

). Akkor, ha a bűnhalmazatban lévő, egyébként különböző időpontban 

elkövetett személy elleni erőszakos bűncselekmények közül nem állapítható meg három 

bűncselekmény esetén a befejezettség, a rendelkezés alkalmazása kizárt. Ez akkor is 

irányadó, ha a három bűncselekmény közül a legmagasabb büntetési tétellel fenyegetett 

bűncselekmény kísérletnek minősül. Abban az esetben sem alkalmazhatók a súlyosabb 

halmazati büntetéskiszabási rendelkezések, ha a súlyosabb bűncselekmény kísérlete 

magában foglalja egy másik, önmagában is személy elleni erőszakos bűncselekmény 

minősített befejezett alakzatát.  

Az alapvető jogok biztosa 2014 februárjában készült AJB-5138/2013. számú 

jelentésében részletesen elemezte a "három csapás" szabályait. A Btk. 81. § (4) 

bekezdésében foglalt halmazati három csapással összefüggésben a jogbiztonság és a 

tisztességes eljáráshoz való jog sérelmét állapította meg, ezért szükségesnek találta a 

jogszabály Alaptörvénynek megfelelő tartalmú módosítását.  

Az Alkotmánybíróság már a 9/1992. (I. 30.) AB határozatában megállapította - és ma is 

irányadónak tekinti -, hogy a jogállam nélkülözhetetlen eleme a jogbiztonság. A 

jogbiztonság az államtól, és elsősorban a jogalkotótól azt követeli meg, hogy a jog 

egésze, egyes részterületei és szabályai világosak, egyértelműek, hatásukat tekintve 

kiszámíthatóak és a norma címzettjei számára is előre láthatóak legyenek. (ABH 1992, 

59, 65.) A jogbiztonság egyik legfontosabb alapkövetelménye a jogszabályok 

kiszámíthatósága, a jog egésze, egyes részterületei és az egyes jogi normák, 

jogintézmények egyértelműsége. Azt, hogy a bűncselekmények elbírálására egy 

eljárásban vagy külön eljárásokban kerül sor, több tényező befolyásolhatja. Függhet 

attól, hogy a bűnüldöző hatóságoknak, illetve a bíróságoknak tudomása van-e 

valamennyi bűncselekmény elkövetéséről, illetve attól is, hogy célszerűnek tartják-e a 

büntetőeljárásban az ügyek egyesítését. A célszerűségi szemponton alapuló egyesítési 

szabály azonban nem kötelező jellegű, hanem pusztán lehetőség. A Be. szabályai a 

büntetőeljárás későbbi szakaszában, a rendes jogorvoslatok kapcsán is lehetővé teszik 

az ügyek utólagos egyesítését, amely megteremtheti a szigorúbb halmazati 

büntetéskiszabási szabályok alkalmazhatóságát. Amennyiben az elsőfokú bíróságnak - 

például az egyik ügy befejezése miatt - nem volt módja az ügyek egyesítésére, és a 

büntetés kiszabása szempontjából az ügyek egyesítése a másodfokú, illetve a 

harmadfokú eljárásban is indokolt lehet, azt a törvény lehetővé teszi (Be. 265. §, 308. 
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§). A büntetőeljárás jogerős befejezéséig a Be. megteremti annak a lehetőségét, hogy a 

három személy elleni erőszakos bűncselekmény egy eljárásban kerüljön elbírálásra, az 

eljárási szabályok azonban ilyen esetekben sem írják elő kötelező jelleggel az eljárások 

egyesítését. Sem a Btk., sem a Be. nem tartalmaz olyan objektív feltétel- vagy 

szempontrendszert, amely meghatározná vagy iránymutatást jelentene arra 

vonatkozóan, hogy mikor célszerű az eljárások egyesítése, és ezáltal a Btk. 81. § (4) 

bekezdésének, illetve a régi Btk. 85. § (4) bekezdésének alkalmazása. Meg kell jegyezni 

továbbá azt is, hogy a Be. rendkívüli jogorvoslatra vonatkozó rendelkezései már nem 

teszik lehetővé azt, hogy a cselekmények utóbb egy eljárásban kerüljenek elbírálásra.  

Ha ugyanis a három személy elleni erőszakos bűncselekmény elbírálására egy 

eljárásban kerül sor, akkor a büntetést a szigorúbb halmazati büntetéskiszabási 

rendelkezések szerint kell meghatározni. Ha azonban ugyanezen három bűncselekmény 

elbírálása nem egy eljárásban történik, és az elkövető valamennyi bűncselekményt a 

legkorábbi elsőfokú ítélet kihirdetését megelőzően követte el, akkor a büntetést a Btk. 

által a Különös Részben meghatározott tételkeretek között kell kiszabni az 

összbüntetésre vonatkozó rendelkezések szerint, amely eltérő büntetéskiszabást fog 

eredményezni. Összbüntetés esetében tehát nem alkalmazhatók a szigorúbb halmazati 

büntetéskiszabási rendelkezések, sem a büntetési tétel felső határának kétszerezése, sem 

az életfogytiglani szabadságvesztés kötelező elrendelése. 

Az alaptörvény-ellenesség abban áll, hogy a jogalkotó nem teremtette meg 

maradéktalanul azokat a büntető anyagi jogi, illetve eljárási jogi feltételeket, 

amelyek lehetővé tennék, hogy - a terheltek eljárási pozíciójától függetlenül, tehát 

attól függetlenül, hogy a cselekményeiket egy vagy több eljárásban bírálják el - 

azonosak legyenek a büntetéskiszabási feltételek. Mindezekre tekintettel az 

Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a Btk. 81. § (4) bekezdése, valamint a régi 

Btk. 85. § (4) bekezdése nem felel meg az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésében 

foglalt jogállamiságból fakadó jogbiztonság követelményének. 

Az Alkotmánybíróság ezt követően azt vizsgálta, hogy a Btk. 81. § (4) 

bekezdésében, valamint a régi Btk. 85. § (4) bekezdésében foglalt életfogytiglani 

szabadságvesztés kötelező alkalmazása mennyiben felel meg az Alaptörvény B) 

cikk (1) bekezdéséből levezethető, jogállami büntetési rendszerrel kapcsolatos 

alkotmányossági/ alaptörvényi kritériumoknak.  

Az Alkotmánybíróság szerint az életfogytiglani szabadságvesztés kötelező alkalmazása 

bizonyos esetekben még ezen behatárolt, de eltérő tárgyi súlyú bűncselekményi körben, 
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többszörös elkövetés esetén sem igazolható alkotmányosan. A vizsgált szabályozás 

ugyanis nem teszi lehetővé, hogy a bíróság minden egyes elkövetett cselekményt a 

tényleges súlya szerint értékeljen, így nem áll fenn annak a lehetősége, hogy a bíróság a 

büntetés kiszabásakor a cselekmények súlyának szem előtt tartása mellett megfelelően 

értékelhesse a bűncselekmény és az elkövető társadalomra veszélyességét, a bűnösség 

fokát, az egyéb súlyosító és enyhítő körülményeket, és ezzel megbontja a hatályos 

szabályok szerinti büntetési rendszer koherens egységét. Az elkövetett 

bűncselekmények súlyához igazodó, a büntetési rendszer alaptörvényi kritériumainak 

megfelelő differenciált büntetéskiszabást e speciális halmazati szabályok esetében az 

szolgálta volna, ha a jogalkotó megteremtette volna a jogalkalmazói mérlegelés 

lehetőségét a határozott ideig tartó, illetve az életfogytig tartó szabadságvesztés 

alkalmazhatósága között, amely lehetővé tenné az egyéniesített büntetés kiszabását. 

Mindezekre tekintettel az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a Btk. 81. § (4) 

bekezdése második mondata, valamint a régi Btk. 85. § (4) bekezdése második 

mondata, az életfogytiglani szabadságvesztés büntetés kötelező alkalmazása ellentétes 

az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésével, mert nem felel meg a jogállami büntetési 

rendszerrel kapcsolatos Alaptörvényből fakadó követelményeknek. 

Dr. Dienes-Oehm Egon alkotmánybíróval értek egyet, aki a határozat rendelkező 

részével és annak indokolásával az alábbiakra tekintettel nem értett egyet.  

Különvéleményébe a következőket foglalta:  

Elfogadom, hogy a szigorúbb halmazati szabályok alkalmazhatóságának 

kiszámíthatatlansága olyan jogbiztonsági probléma, amelyet a jogalkotónak ki kell 

küszöbölnie az alapjogi sérelmek elkerülése érdekében. A jogalkotó ugyanis nem 

teremtette meg maradéktalanul azokat a jogszabályi feltételeket, amelyek ahhoz 

szükségesek, hogy valamennyi eljárásban azonosak legyenek a büntetéskiszabás 

törvényi követelményei. Ezáltal valójában olyan helyzet jött lére, amely 

alkotmányellenesnek tekinthető, mivel - attól függően, hogy a terheltek cselekményeit 

egy vagy több eljárásban bírálják el - a címzettek számára eredményét tekintve nem 

előrelátható, eltérő büntetőjogi fenyegetettséget jelent. 

A halmazati és összbüntetések teljes körű összhangjának megteremtése azonban nem 

olyan súlyú jogalkotói mulasztás, ami a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. 

törvény 81. § (4) bekezdésének visszamenőleges hatályú megsemmisítését indokolná. 

Álláspontom szerint az Alkotmánybíróság határozatának - a mulasztásban 

megnyilvánuló alkotmánysértés megállapításával, annak kizárólag a kiszámíthatatlan és 
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előre nem látható jogkövetkezményekre alapításával, illetőleg megindokolásával - fel 

kellett volna hívnia a jogalkotót arra, hogy az ott meghatározott határidőn belül 

szüntesse meg a halmazati és összbüntetés összhangjának hiányát, teremtse meg az 

azonos büntetéskiszabás törvényi feltételeit. 

Dr. Pokol Béla alkotmánybíró csatlakozott a különvéleményhez. 
92

 

 

Egyet értek az Alkotmánybíróság indokolásával, miszerint a visszaható hatállyal 

megsemmisített Btk.-beli rendelkezéssel sérült a jogbiztonság, az egyenlő bánásmód és 

a hátrányos megkülönböztetés tilalmából fakadó alkotmányos követelmény. Sem a Btk. 

sem pedig a Be. nem tartalmaz olyan objektív feltétel- vagy szempontrendszert, amely 

meghatározná vagy iránymutatást jelentene arra vonatkozóan, hogy mikor célszerű az 

eljárások egyesítése és ebből kifolyólag eltérő ítélet születhet, amellyel egyértelműen 

sérült a jogbiztonság elve. Azonban a véleményem Dr. Dienes-Oehm Egon 

Alkotmánybíróéval egyezik. Úgy gondolom, hogy a halmazati és összbüntetések teljes 

körű összhangjának megteremtése elegendő lett volna ezen problémák orvoslására. Arra 

kellett volna felhívni a jogalkotót, hogy teremtse meg az azonos büntetéskiszabás 

törvényi feltételeit.  

Jelen helyzetben nagy távolságot érzek a (visszaható hatállyal eltörölt) 

bűnhalmazatban lévő bűncselekményekre vonatkozó három csapás és a jelenleg is 

alkalmazható erőszakos többszörös visszaesőkre vonatkozó három csapás között.  

2010. évi LVI. törvény vezette be az erőszakos többszörös visszaesőre vonatkozó három 

csapást. A bűncselekmény büntetési tételének fölső határát emelték kétszeresére. 

Amennyiben ez a kétszeresre emelt felső határ meghaladja a 20 évet, vagy a 

bűncselekmény életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethető, kötelező az 

életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabása (régi Btk. 97/A §). Az új Büntető 

Törvénykönyv még tovább szigorította az erőszakos többszörös visszaesőkkel szembeni 

szankciókat azzal, hogy kimondta, hogy ilyen elkövetők esetén kötelező kizárni a 

feltételes szabadságra bocsátás lehetőségét az életfogytig tartó szabadságvesztés esetén, 

azaz kötelező kiszabni a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztést [Btk. 44. § (2) 

a)].
93

 

A következőkben ezen két forma összehasonlítását végzem el. 

                                                             
92 23/2014. (VII. 15.) Alkotmánybírósági határozat 
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Márok Soma: Gondolatok a három csapásról. Arsboni jogi folyóirat 
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65 
 

Mindkét esetben személy elleni erőszakos cselekményt kell elkövetni. 

a) a népirtás, az emberiesség elleni bűncselekmény, az apartheid, 

b) a hadikövet elleni erőszak, a védett személyek elleni erőszak, az egyéb háborús 

bűntett, 

c) az emberölés, az erős felindulásban elkövetett emberölés, a testi sértés, 

d) az emberrablás, az emberkereskedelem, a kényszermunka, a személyi szabadság 

megsértése, a kényszerítés, 

e) a szexuális kényszerítés, a szexuális erőszak, 

f) a lelkiismeret és vallásszabadság megsértése, a közösség tagja elleni erőszak, az 

egyesülési, a gyülekezési szabadság, valamint a választási gyűlésen való részvétel 

jogának megsértése, 

g) az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása, a lázadás, 

h) a bántalmazás hivatalos eljárásban, a bántalmazás közfeladatot ellátó személy 

eljárásában, a kényszervallatás, a jogellenes fogvatartás, 

i) a hivatalos személy elleni erőszak, a közfeladatot ellátó személy elleni erőszak, a 

hivatalos személy vagy közfeladatot ellátó személy támogatója elleni erőszak, a 

nemzetközileg védett személy elleni erőszak, 

j) a terrorcselekmény, a jármű hatalomba kerítése, 

k) a rablás, a zsarolás, az önbíráskodás, 

l) a zendülés minősített esetei és az elöljáró vagy szolgálati közeg elleni erőszak
94

 

 

 

A bűnhalmazatban lévő bűncselekményekre vonatkozó három csapás: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Életfogytig tartó szabadságvesztés 

                                                             
94 2012. évi C. törvény  

Legalább 3 befejezett személy 

elleni erőszakos bcs. (a 

legsúlyosabb bcs. büntetési 

tételének felső határának a 

kétszerese a 20 évet meghaladja 

vagy akár életfogytig tartó 

szabadságvesztéssel is 

büntetendő)  

 

Egy eljárásban bírálják el. 

 

Különböző időpontban (anyagi 

halmazat, tehát az elkövető több 

cselekményével valósít meg több 

bűncselekményt). 
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Erőszakos többszörös visszaesőkre vonatkozó három csapás: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Életfogytig tartó szabadságvesztés – a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségének kizárása -  

 

 

Az én megítélésem alapján a három csapás két fajtája közel áll egymáshoz. Mind a kettő 

esetben legalább három személy elleni erőszakos bűncselekményt kell elkövetni. Az 

erőszakos többszörös visszaesőkre vonatkozó szabályozást közelebbről megvizsgálva 

azonban arra jutottam, hogy ezen bűncselekményeket ilyen formában elkövető bűnöző 

súlyosabb megítélés alá kell, hogy essen. Őt már kétszer végrehajtandó 

szabadságvesztésre ítélték, a szabadságvesztés büntetés javító szándéka, a 

törvénytisztelő életmódra „nevelés” nem valósult meg. Harmadjára is elkövetett egy 

vagy akár több súlyos cselekményt. Azonban a súlyosabb minősítés a Btk. 

rendelkezéseiből is kitűnik, ugyanis ezen elkövetők esetében az életfogytig tartó 

szabadságvesztésből történő feltételes szabadságra bocsátás lehetőségét a jogalkotó 

kizárta. Ennek ellenére olyan nagy távolságot nem látok a két forma között, hogy 

helyénvaló legyen az egyik visszaható hatállyal történő megszüntetése a másiknak 

pedig a további alkalmazása. Az én véleményem az, hogy a bűnhalmazatban lévő 

bűncselekményekre vonatkozó három csapást is benne kellett volna hagyni a Büntető 

törvénykönyvben, természetesen kiküszöbölve az alkotmányos aggályokat.  

Azonban az Alkotmánybíróság nem ezen az úton indult el, eltörölte a három csapás 

ezen formáját. Ezt a döntést látva arra a következtetésre jutottam, hogy a jövőben 

várható az erőszakos többszörös visszaesőkre vonatkozó szabályozás felülvizsgálata is, 

ugyanis a három csapás ezen fajtájával is sok támadás éri és érte.  

Az erőszakos többszörös visszaesés egyes eseteiben a bírónak nincs lehetősége 

mérlegelni az elkövető és a cselekmény társadalomra veszélyességét, az enyhítő és 

súlyosító körülményeket, hanem a törvény rendelkezése alapján automatikusan ki kell 

Visszaeső: a büntetés kitöltésétől 

vagy végrehajthatósága 

megszűnésétől a 

szabadságvesztéssel fenyegetett 

újabb személy elleni erőszakos 

bcs. elkövetéséig 3 év még nem 

telt el.  

Személy elleni erőszakos 

bűncselekmény elkövetéséért 

végrehajtandó szabadságvesztére 

ítélés. 

Erőszakos többszörös visszaeső: 

A büntetés kitöltésétől vagy a 

végrehajtásának megszűnésétől a 

szabadságvesztéssel fenyegetett 

újabb személy elleni erőszakos 

bcs. elkövetéséig 3 év még nem 

telt el.  
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szabnia a TÉSZ-t. Az alapvetően relatíve határozott magyar szankciórendszerbe ezzel 

egy abszolút határozott szankció került be, amely felborítja a jogalkotó és a 

jogalkalmazó között megosztott büntetéskiszabási feladatokat. Tóth Mihály szerint ez a 

„jogalkotás bírói kompetenciába avatkozó hatáskör-túllépése”. Az Alkotmánybíróság a 

szabályozás e részét még nem vizsgálta. 2014 februárjában készült viszont egy 

Ombudsmani jelentés, amely szerint a három csapás erőszakos többszörös visszaesőkre 

vonatkozó része kizárja a bírói mérlegelést, nem teszi lehetővé a büntetések 

egyéniesítését, ezért sérti a hatalommegosztás alkotmányos elvét. A jelentés azt is 

leszögezi, hogy a hatalommegosztás elve „akkor érvényesülne […], ha a bíró a Btk. 

„három csapás” szabályainak alkalmazása során lehetőséget kapna a büntetés 

egyéniesítésére pl. azáltal, hogy a jogalkotó az életfogytig tartó szabadságvesztés 

kiszabását a „három csapás”-os ügyekben nem kötelező jelleggel, hanem csak alternatív 

lehetőségként tenné lehetővé.” Bár az alapvető jogok biztosa fölhívta az illetékes 

minisztert az Alaptörvénnyel ellentétes szabályozás korrekciójára, a három csapás 

erőszakos többszörös visszaesőkre vonatkozó rendelkezésit máig nem módosították.
95

  

Dr. Tóth Mihály úgy véli, a megoldás a fokozatos szigor elvének érvényesítése lenne, s 

ezt csak úgy lehetne megoldani, ha a személy elleni erőszakos bűncselekményeket a 

különös visszaesés szempontjából hasonlónak nyilvánítanánk, s így az egyszerű 

visszaeséshez képest már második esetben valamivel súlyosabb következményeket 

fűznénk e bűnismétlési formához. Szükséges lenne tehát kimondani, hogy a különös 

visszaesés szempontjából hasonló bűncselekményeknek minősülnek a minkét 

alkalommal elkövetett személy elleni erőszakos bűncselekmények is. S ekkor 

egyértelmű helyzetet lehetett volna teremteni például a következő megfogalmazással. 

„Azzal a többszörös visszaesővel szemben, akit korábban személy elleni erőszakos 

bűncselekmény elkövetése miatt különös visszaesőként ítéltek el, az általa megvalósított 

legsúlyosabb bűncselekmény büntetési tételének felső határa szabadságvesztés esetén a 

kétszeresére emelkedik…” A fokozatosság megteremtésével meggyőződése szerint 

nagyobb esély lenne a megelőzésre, a három csapás elkerülésére is. Ez pedig 

össztársadalmi érdek.
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 Márok Soma: Gondolatok a három csapásról. Arsboni jogi folyóirat 
http://www.arsboni.hu/gondolatok-a-harom-csapasrol.html 
96 Tóth Mihály: Utak, ösvények és „csapások” a visszaesés büntetőjogi szabályozásában i.m. 192. oldal 
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4. Az életfogytig tartó szabadságvesztés végrehajtása 

4.1.A fegyház zárt világa, Csillag börtön 

Ha a bíróság szabadságvesztést szab ki, annak végrehajtását fogházban, börtönben 

vagy fegyházban rendeli végrehajtani.  

A szabadságvesztés büntetés végrehajtási fokozata fogház, ha azt vétség miatt szabták 

ki, kivéve, ha az elítélt visszaeső. A szabadságvesztés büntetés végrehajtási fokozata 

börtön, ha azt bűntett miatt szabták ki, vagy vétség miatt szabták ki, és az elítélt 

visszaeső. A szabadságvesztés büntetés végrehajtási fokozata fegyház, ha a háromévi 

vagy ennél hosszabb tartamú szabadságvesztést (a XIII., a XIV. vagy a XXIV. 

fejezetben meghatározott bűncselekmény, életfogytig tartó szabadságvesztéssel is 

büntethető katonai bűncselekmény, terrorcselekmény, terrorizmus finanszírozása, 

jármű hatalomba kerítése, bűnszervezetben részvétel, robbanóanyaggal vagy 

robbantószerrel visszaélés, lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés, nemzetközi 

szerződés által tiltott fegyverrel visszaélés, haditechnikai termékkel vagy 

szolgáltatással visszaélés, kettős felhasználású termékkel visszaélés, emberölés, 

kábítószer-kereskedelem, kábítószer birtoklása, emberrablás, emberkereskedelem, 

szexuális erőszak, közveszély okozása, nemzetközi gazdasági tilalom megszegése 

vagy rablás súlyosabban minősülő esetei) miatt szabták ki, vagy a kétévi vagy ennél 

hosszabb tartamú, és (az elítélt többszörös visszaeső, vagy a bűncselekményt 

bűnszervezetben követte el). 
97

 

Az életfogytig tartó szabadságvesztés végrehajtási fokozata fegyház. 

A fegyház a szabadságvesztés legszigorúbb fokozata, ahova azok az elítéltek kerülnek, 

akiknek a törvénytisztelő állampolgárrá nevelése reménytelen, a többszörösen visszaeső 

elítéltek a személyi sajátosságai folytán nehezen nevelhetők, ezért büntetését az 

elkövetett bűncselekmény jellegére tekintet nélkül fegyházban indokolt végrehajtani. A 

fegyházban főleg olyan elítéltek kerülnek, akiknek életvitele rendszertelen, a társadalmi 

együttélés normáihoz nem kívánnak alkalmazkodni, ezért nevelésükhöz olyan szigorú 

és következetesen érvényesített életrend szükséges, amely részleteiben is meghatározott, 

és amelynek megtartását a büntetés-végrehajtás állandóan irányítja és ellenőrzi a nap 

huszonnégy órájában. Ez kötött napirendet jelent. Ezen belül az elítélt bizonyos 

szabadidővel rendelkezik. (Napi egy órányi szabad levegőn tartózkodás, ahol más 

zárkatársaival találkozhat, beszélgethet. ) De ennek a felhasználását is irányítják és 
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folyamatosan ellenőrzik. Az elítélt a zárkáját csak engedéllyel hagyhatja el, és a zárkán 

kívül csak felügyelettel közlekedhet. Hazánkban harmincnál is több büntetés-

végrehajtási intézet van, ahol a fogvatartottak a bíróság által meghatározott jogerős 

ítéletüket töltik. Néhány példát említve ezek a következők: Állampusztai Országos 

Büntetés-végrehajtási Intézet, Balassagyarmati Fegyház és Börtön, Budapesti Fegyház 

és Börtön (Kozma utcai), Márianosztrai Fegyház és Börtön, Váci Fegyház és Börtön, 

Sátoraljaújhelyi Fegyház és börtön és a Szegedi Fegyház és Börtön. Jelenleg hazánkban 

az életfogytig tartó szabadságvesztésre ítéltek legnagyobb százaléka a Szegedi Csillag 

börtön lakója.
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Wágner Gyula műépítész tervei alapján 1883 tavaszán  kezdődött meg az épülettömb 

építése és 1884 végére fejeződött be. Csillag névvel pedig azért ruházta fel a köznyelv, 

mert Wágner Gyula egy olyan, három emelet magas, 

négy épületszárnyas, körfolyosós börtönépületet 

tervezett, amelynek alaprajza egy csillag alakot 

formázott. 500 rab befogadására volt képes. 1985-ben, 

amikor már 1721 volt a fogvatartottak száma, az 

elképesztő, a rabokat szinte már-már kínzó zsúfoltság 

kényszerítette a büntetés-végrehajtás parancsnokságát 

egy komoly beruházás megkezdésére. 1986-ban zajlott a 

Csillag-épület egyik szárnyának bővítése. Ekkor építettek fürdőket, raktárakat, nevelői 

irodákat és különböző foglalkozások megtartására alkalmas helyiségeket, míg a 

földszinten egy orvosi rendelőt és röntgenhelyiséget alakítottak ki. A rendszerváltás 

után „humanizálódott” a Csillag rendje, miközben 

őrzésük szigora tovább erősödött. Kiépítették az URH 

sávos személyi riasztórendszert, és újabb 

infraérzékelőket, éjjel is látható kamerákat építettek 

be a védelmi rendszerbe. Vagyis: menekülésre semmi 

remény. Képzőművészeti és kerámiakészítő szakkör 

kezdte meg munkáját, ahol a szegedi főiskola 

művésztanárai oktatnak azóta is. Színjátszó kör alakult, 

míg 1997-ben a Csillag
 
 történetében először kezdhettél el 

elítéltek felsőfokú tanulmányaikat, a szegedi Juhász Gyula 
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Tanárképző Főiskola könyvtártudományi levelezős szakára iratkozhattak be a rabruhás 

diákok.
99

 2013-as adatok szerint az egyetemi és a főiskolai képzésekben részt vevő 

felsőoktatási intézmények hallgatói között felülreprezentált a teológia és a hittudományi 

képzésben részt vevők száma (A Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola és a Sola 

Scriptura Teológiai Főiskola). A szegedi Tudományegyetem, illetve az Eszterházy 

Károly Főiskolán az elítéltek könyvtártudományt, valamint könyvtári informatikát 

tanulnak. Az intézetben évtizedes múltja van azoknak a fogvatartotti programoknak, 

melyeket a nyári iskolaszünetben, a munkáltatás helyszínein történő szabadságolások 

idejére szerveznek. Ilyen hagyománya van a Dankó Pista Fesztiválnak és a 

Csillagpódiumnak is. Ezeken a fogvatartotti kulturális eseményeken az intézetbe 

látogató művészek, zenekarok és előadóművészek tartalmas programokat adnak a 

fogvatartottaknak.
100

 De mindent összevetve: a Csillag legendás szigoráról híresült el, s 

arról, hogy a Csillag Mars téri épületéből valóban rendkívül nehéz – ma pedig már 

lehetetlen megszökni.
101

 

 A raboknak lehetőségük van vallásuk gyakorlására, ugyanis a katolikus egyház mellett 

reformátusok, metodisták, zsidó, Jehova tanúi, a Hit gyülekezethez, a Krisztus Szeretete 

Egyházhoz tartozók, adventisták és moszlimok is élnek azzal a lehetősséggel, hogy 

istentiszteletekkel, hitoktatással törjék meg a fegyház monoton hétköznapjait.
102

 Egy 

elítélt szavaival élve: 

„Isten igéje nincs bilincsbe zárva! Elmondhatom, hogy a megtérésem óta sokkal inkább 

szabad vagyok, mint korábban, az úgynevezett „szabad” életemben, amikor mindenféle 

szenvedélyek és indulatok rabságában teltek a napjaim. Ma már értem, hogy akkor 

voltam valójában rab. Ha egy ilyen embert, mint amilyen én voltam, meg tudott ragadni 

Isten szeretete, akkor ezt bárkivel megteheti. Ő bármekkora mélységből képes kiragadni 

azt, aki hozzá fordul bizalommal.”
103

 

Az intézet kiemelt hangsúlyt fektet arra, hogy az elítéltek értelmes elfoglaltsággal 

töltsék idejüket, ezért amint arra legkorábban lehetőség nyílik, gondoskodik a 

munkáltatásról, bele értve a TÉSZ-re ítélt rabokat is. Ha ezen elítéltekhez kapcsolódó 

kockázatok nem teszik lehetővé, hogy az illető zárkán kívüli munkahelyen 
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dolgozhasson, úgy olyan munkát keresnek számára, melyet zárkán is végezhet.
104

 A 

rabok börtönmunkát végeznek, a keresményüket átutalják a börtön gazdasági 

hivatalába, ahol minden elítélt nevén vezetnek egy számlát. Az ide befolyt összeg 80-

100 százalékával (fokozatonként változó: fegyház 80, börtön 85, átmenti intézet 90, 

előzetes 100 százalék) szabadon rendelkezik a rab. Megvásárolhat olyan termékeket a 

börtön boltjában, amelyekre az itt élők luxuscikként tekintenek. Ilyen például a banán, 

dohánytermékek vagy a kávé.
105

 

„Foglalkoztasd a rabot, különben ő foglalkoztat téged!”
106

 

 Dr. Dávid Ibolya a TÉSZ melletti érvelésében kitér a következőkre: „ A büntetés-

végrehajtásnak csak egyik feladata az elítéltek rövidebb vagy hosszabb ideig történő 

elzárása, a társadalomtól való elkülönítése. Legalább ilyen fontos a másik feladat: a 

szabadulás utáni időre való felkészítés, a társadalom írott és íratlan törvényei közé való 

visszavezetés. Ennek azonban nélkülözhetetlen eszköze az értelmes, a nagyobb közösség 

számára is hasznos tevékenységek biztosítása. Ezek a tevékenységek egyúttal azt a célt 

is szolgálják, hogy az elítéltek és a társadalom közötti kapcsolat fennmaradjon, a 

büntetésüket töltők olyan feladatokat kapjanak, olyan tevékenységeket végezhessenek, 

ami társadalmi kirekesztettségüket nem fokozza, hanem éppen ellenkezőleg, a későbbi 

visszailleszkedést segíti elő. Ehhez nyújt segítséget az oktatás, a szakképzés, az egyéni 

nevelési tervek kialakítása és végrehajtása vagy a szabadidős programok biztosítása, de 

ennek egyik legfontosabb része kell legyen az erkölcsiség, a lelki szükségletek fejlesztése 

is. Fontosnak tartottam magam is, hogy a börtön ne szakadjon el a társadalomtól, 

annak szerves részeként működjön, s így csak a szükséges mértékű korlátozásokat 

szenvedjék el a fogvatartottak. Mindez azonban széleskörű foglalkoztatási, oktatási, 

kulturális, sport- és egyéb szabadidős tevékenységeket, lelkipásztori gondoskodást, 

orvosi, pszichológusi, szociális gondozói segítséget és támogatást feltételez. E mellett, 

illetve ezzel összefüggésben börtön-ügyünknek elemi érdeke tovább erősíteni 

mindazokkal a szervekkel, szervezetekkel, magánszemélyekkel a munkakapcsolatot, 

akiknek törekvése a segítségnyújtás a fogvatartottak társadalomba való 

visszailleszkedéséhez.”
107
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Az előbb elhangzottakat jól szemlélteti az emberi életet semmibe vevő, már rabsága 

idején is újabb kegyetlen bűncselekményre készülő Pécz Zoltán esete. A Csillagban 

egyik fegyelmi lapot a másik után állították ki róla, a börtön vezetése bevetett minden 

fegyelmező eszközt, hogy Péczet jobb belátásra bírja, de legalább kizökkentse a 

fenegyerek szerepkörből, amit Pécz láthatóan élvezett. Királynak vélhette magát a 

Csillagban, olyan elítéltnek, akire felnéznek társai, mert nem tudja az ország 

legszigorúbb börtönrezsimje sem megtörni. 2000-ben még úgy nyilatkozott, hogy ha 

kiengedik, az akkorra már megöregedett cimborái segítségével Pesten, az Oktogon 

közepén egy csatornába bújva addig lő körbe, amíg valaki is mozog körülötte. Néhány 

évvel később már így nyilatkozott: „A börtönrezsimmel szembenállás kényszere 2004-ig 

élt benne. A börtön rezsimje megelégelte, hogy állandóan szembe megyek a 

börtönrenddel, és leültettek az asztalhoz. Szó szerint nem tudom idézni, de valami olyat 

mondtak: vagy változtatok a magatartásomon, vagy nyakamba vágnak minden olyan 

fenyítést, kedvezménymegvonást, amit csak megenged a börtönszabályzat. De ha meg 

akarok javulni, és találok magamnak olyan elfoglaltságot, amivel lekötöm magam, és 

nem sértek másokat, akkor megadnak minden segítséget. Én is éreztem, na, itt aztán 

nagyon forró a helyzet, egy ilyen tisztességes ajánlatot csak elfogadni lehet.” idézte fel 

2009-ben. „Elmondtam akkor: gyerekkorom óta jól rajzolgatok, egy rabtársamnak 

köszönhetően már valamit konyítok a festészethez is, talán ez lehet a menekülő útvonal a 

bűnből. Akkor fess Pécz!- adták rá az áldást, és azóta minden napomat a festés tölti ki.” 

Pécz Zoltán tehetségét a börtön vezetése is korán 

elismerte. Amikor a korábbi első számú rabalkotó más 

fegyintézetbe került, Péczre bízták a Csillag dekoratőri 

munkáit, immáron fizetést is kapott, s kap a mai napig a 

börtön feldíszítésében végzett munkájáért. 2005 óra 

egyetlen egy fegyelmi vétséget sem követett el, mintarabnak számít a Csillagban. Ekkor 

már így nyilatkozott az Oktogoni gépfegyveres lövöldözés tervéről: „Ugyan, hol van az 

már! Nem tagadom valóban ezeket mondtam, de már megdöbbenek egykori saját 

szavaimon. Egészen más világ épült ki bennem. Igaz, még sok évet kell a Csillagban 

töltenem a szabadulásig, de úgy érzem, most már értelmes céllal készülhetek a 

szabadulásra.”
108
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Csapó József nyugdíjazott dandártábornok a következőképpen nyilatkozott: „Ha egy 

életfogytiglanra ítélt gyilkos, mondjuk jól viseli magát, s „csak” harminc évig őrzi, eteti, 

neveli, ruházza a magyar állam, akkor a kiadás összegbe esetében a következő számot 

írják be: 65 millió 700 ezer forint. Persze nagyot téved az, aki az elköltött forintok 

mögött csupán élelmezést, épületfenntartást, netán őrzési technikát lát. A fogvatartottak 

olyan programjai is hatalmas pénzeket emésztenek fel, amik a szabad világba történő 

visszailleszkedését szolgálják. Hadd beszéljek egy olyan programról, amire különösen 

büszke vagyok, ugyanis a Csillagban töltött majd tízéves munkám legfontosabb 

eredményének tartom. Azért is fontos erről szót ejteni, mert ezzel már valóban egy 

olyan őrzési-nevelési technika rendszerét tudom bemutatni, ami a XXI. század 

követelményei szerint jött nálunk létre nyugati példa alapján, s az országban elsőként 

tudtuk megvalósítani. Összefoglaló néven ezt nevezzük a klasszifikáció rendszerének. 

Ennek lényege, hogy a fogvatartottakat különböző csoportokba soroljuk be. A HSR 

(Hosszú idejű szabadságveszésre ítéltek Speciális Rezsimje) körletben kaptak helyt a 

tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés büntetésüket töltők. A Biztonsági Speciális 

Rezsim (BSR körletet a különösen veszélyes rabok számára hoztuk létre). A 

pszichoszociális körletben helyeztük el azokat, akiket a börtönrendszer társaiktól 

szeretne megvédeni. Itt élnek például az egyébként nap mint nap támadásnak, 

inzultusnak kitett homoszexuális fogvatartottak, a pedofil bűncselekményeket 

elkövetők, és az olyan kirívó gaztettek bűnösei, amilyen bűnöket még a 

legkegyetlenebbnek vélt fegyencek sem fogadnak el. Végül szólnék az úgynevezett 

erőszakmentes körletről. Ebbe azok kaphatnak helyet, akik önként vállalják, hogy 

büntetésük ideje alatt semmilyen erőszakos cselekményt nem követnek el, nem 

keverednek verekedésbe, s erről a vállalásukról egy nyilatkozatot is aláírnak. Ez azzal a 

kötelezettséggel is jár, hogy hozzájárulnak az átlagosnál szigorúbb, átfogóbb 

ellenőrzésekhez.  Minden csoportba speciális őrzés, nevelés párosul, s természetesen 

olyan őrszemélyzet, nevelői gárda kapcsolódik a programhoz, amely különleges 

felkészítést kapott. Persze ezekben a csoportokban is előfordulhatnak nem várt, 

különleges események, de mégis sokkal nagyobb az esély arra, hogy az elítéltek a 

státuszuknak leginkább megfelelő gondoskodásban részesüljenek, s így jobban fel 

tudjanak készülni a szabadulásuk utáni időszakra, a TÉSZ-esek esetében pedig jobban 

el tudják viselni azt a hatalmas pszichikai terhet, amit az én innen soha nem 
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szabadulhatok érzés vált ki.” 
109

 A klasszifikáció rendszer ismertetésekor érdemes 

kitérni: a Gyógyító-nevelő Csoportra is. Ezen a körleten a vonatkozó rendelkezések 

értelmében azok az elítéltek vannak elhelyezve, akiknek behelyezését az IMEI 

(Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyintézet) az elítélt kivizsgálását követően 

javasolja. Az itt elhelyezett elítélt-populáció több „rétegből” tevődik össze. Számottevő 

azok száma, akiknek a végrehajtás során a kapcsolattartása (jellemzően 8-10 év után) 

teljesen megszűnt, egészségügyi problémáik miatt nem munkáltathatók, vagy más 

egyéb okból kiszolgáltatottak. Ezen a körleten nyernek elhelyezést továbbá a 

személyiségzavaros elítéltek, a súlyos beilleszkedési és magatartásbeli problémákkal 

küszködő elítéltek, valamint ideiglenesen azok az elítéltek, akik valamelyik körleten 

fegyelmi cselekmény sértettjei lettek. Az elítélt két évvel a várható szabadulása előtt 

Átmeneti Csoportba helyezhető. A csoportban elhelyezett elítélt a személyes 

szükségletére fordítható pénzösszeget (vagy annak egy részét) készpénzben is 

megkaphatja. Megszüntethető az átmeneti csoportba való helyezés, ha az elítélt 

ismételten olyan fegyelemsértést követ el, amely miatt magánelzárás-fenyítést szabnak 

ki, vagy a csoportban elhelyezett elítélt ellen újabb büntetőeljárás indult. A feltételes 

szabadságra bocsátás előterjesztésekor az átmeneti csoportba helyezéshez készült 

véleményt ki kell egészíteni az elítélt átmeneti csoportban tanúsított magatartásának az 

értékelésével. Továbbá említést kell tenni a Kábítószer Prevenciós Részlegről. A 

prevenciós körletre az elítélt a kérelme alapján akkor helyezhető be, ha vállalja, hogy a 

kábítószer-mentesség ellenőrzése érdekében aláveti magát rendszeres vizsgálatoknak, és 

azokhoz vizsgálati anyagot (testváladékot) szolgáltat. A prevenciós részlegen történő 

elhelyezésről a nevelő javaslatára a befogadási bizottság dönt.
110

 

Az újabb és újabb TÉSZ-es rabok érkezése érlelte meg a döntést: alakítsanak ki a 

szegedi Csillagban egy olyan elkülönített épületrészt, ahol a legszigorúbb őrzési 

szabályok érvényesülnek, egy esetleges szökés esélye a nullával egyenlő. A börtönben 

kialakított börtön bévés körökben HSR körletként emlegetik. A Csillag legfelső 

szintjén kiépített részlegben tíz, kétszobás zárka mellett berendeztek közösségi 

helyiségeket is, a raboknak rendszeres testedzésre éppen úgy van lehetőségük, mint 

főzésre. A szobák ugyan nélkülöznek minden luxust, alig tucatnyi tárgy, közöttük 

padlóhoz csavarozott asztal, szék, ágy szolgálja a kényelmet, de a televízión 45 

tévécsatorna adása fogható. Csak rendkívüli esetben hagyhatják el a körletet, az orvos 
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éppen úgy házhoz érkezik, mint a Csilllag boltjából rendelt áru, vagy a munka, 

leginkább dobozolás, amivel naponta négy órát tölthetnek el a rabok. Nem mindegyikük 

TÉSZ-es, ugyanis a fegyház vezetése úgy ítélte meg, a tényleges életfogytosok között is 

akad olyan, aki különösebb nehézség nélkül beilleszkedhet a Csillag nem ennyire zárt 

rendjébe. Ugyanakkor a szabadulás reményével kecsegtetett életfogytosok közül többen 

rászolgáltak a különleges őrzésre.
111

 A HSR tehát nem egyenlő a TÉSZ-re ítéltekkel, 

hisen eddig is gyakorlat volt, egyfajta főszabály, hogy a TÉSZ-re ítéltek ezen a körleten 

kezdték meg büntetésük letöltését. Nem bizonyítható és nem is prognosztizálható egy 

extrém hosszú büntetés esetében, hogy a büntetés csak ilyen szigorú, szabályozott 

keretek között hajtható végre. Minthogy az sem bizonyítható, hogy az egyes elítéltek 

„normál” fegyház körleten nem ne lennének elhelyezhetők, hiszen a munkáltatásuk, 

oktatásuk, a kulturális rendezvényeken való részvételük a fegyház többi nevelési 

csoportjából egyszerűbben és zökkenőmentesebben megoldható.
112

 A tetőn építettek 

nekik udvart. Lépcsőn lehet feljutni a HSR-körletből, rácsos ajtókon keresztül. Az udvar 

szemre négyszer három méter lehet, amelyet mintegy három méter magas fallal vettek 

körül, így csak és kizárólag az ég felé lehet nézni, ott pedig a napon és a felhőkön kívül 

esetleg néhány madarat lehet megfigyelni. 
113

 

A Szegedi Fegyház és Börötn elhelyezési problémáinak kezelése érdekében lehetővé 

vált a hosszú időre ítélt fogvatartottak más zárt intézetben történő elhelyezése. A TÉSZ-

re ítélt fogvatartottak esetében a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön Különleges 

Biztonságú Körletének Hosszú idős Speciális Rezsimű körletté történő átminősítésére is 

sor került.
114
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4.2.Látogatásom a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtönben. 

 

Sátoraljaújhely központjában, helyi védettséget élvező 

környezetben található az 1905-ben épült királyi 

törvényház, melynek épületében ma a Sátoraljaújhelyi 

Fegyház és Börtön működik. Alapfeladataként 

biztosítja a jogerősen elítélt fegyház és börtön 

fokozatú, felnőtt korú férfiak szabadságvesztés büntetésének, valamint a helyi 

járásbíróság által elrendelt előzetes letartoztatások végrehajtását. Az intézet átlagosan 

több mint 400 fogvatartott elhelyezését biztosítja. 

Az intézetben nagyrészt súlyos, erőszakos, illetve kiemelt bűncselekményt elkövetett 

személy fogvatartását, valamint egyes esetekben a tényleges életfogytig tartó 

szabadságvesztés büntetés végrehajtását valósítja meg. Az intézet rendjét és biztonságát 

szavatoló szigorú szabályrendszer mellett az itt elhelyezett fogvatartottaktól elvárjuk a 

büntetésük letöltésében való együttműködést. 

A reintegráció legfontosabb eszközének a munkáltatást tartjuk, így a munkára alkalmas 

fogvatartottak jelentős része az ADORJÁN-TEX Kft. termelőszalagjaiban dolgozhat, 

ahol a JURTA védjegy alá tartozó munkaruházatot, lakástextíliát és a BM szervek 

egyenruházatát gyártják. Ezeken kívül kézi cipővarrást és gépi zsákvarrást is végeznek. 

A fogvatartottak részt vesznek az intézet fenntartási munkálataiban, az ellátásban 

(mosoda, konyha), karbantartásban (háziműhely) és felújításban is, továbbá a falainkon 

belül a PREC-CAST Öntödei kft. együttműködésével alumínium termékek sorjázását 

végezhetik. A kész termékek a német autóiparban kerülnek felhasználásra. Az intézet a 

munkára alkalmas fogvatartottak több mint 87%-át vonja be munkavégzés valamely 

fenti formájába. 

A fogvatartottak szabadulás utáni életének előkészítése, újabb bűncselekmény 

elkövetésének megelőzése és a korábbi életvitelük megváltoztatására irányuló 

törekvésük elősegítése érdekében szervezett szakképzéseken vehetnek részt. A 

bebörtönzés hatásainak csökkentése érdekében személyiségfejlesztő, konfliktuskezelő, 

agressziókezelő vagy munkaerő-piaci tréningeken is részt vehetnek, illetve egyéb 

kiscsoportos foglalkozásokon életvezetési tanácsokat kapnak, dohányzásról, kábítószer 

használatról való leszoktató programokon vehetnek részt. 

A szabadidő hasznos eltöltése, az önbecsülés fejlesztése és fenntartása érdekében festő, 

kerámiakészítő, papírmakett-készítő, zene, foglalkoztató és testnevelés szakköri 
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tevékenységet biztosítunk számukra. A kerámia-készítő és festő műhely, valamint a 

papírmakett-készítő szakköri tevékenység végtermékeiből rendszeresen kiállítást 

szervezünk a „börtönmúzeumban”. 2008 óta a jóvátételi programokban való részvétel 

lehetőségét is megteremtettük a fogvatartottak részére, ezen kívül szükség esetén az 

árvízi védekezésben is részt vesznek. Az elítéltek saját kezdeményezése alapján, 

rendkívüli helyzetekben a rászorulók részére adományokat gyűjtenek. 

Kiemelt reintegrációs programunk a fogvatartottak lelki gondozásának részeként a 

cursillok tartása, mely a büntetés-végrehajtás szakterületén Európában először 

intézetünkben valósult meg. A Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön állományának 

feladatellátását a hivatástudat és a szakmaiság jellemzi. Munkáját Sátoraljaújhely Város 

Önkormányzata Közszolgálati Díj odaítélésével ismerte el 2014-ben. 

„Akkor mondhatjuk, hogy hibáztunk, ha hibázunk, és nem tesszük jóvá.  

Ha hibát követtél el, ne szégyelld jóvátenni!” 

Elias Canett 
115

 

Személyes tapasztalataim 

2015. augusztus 10-ére engedélyt kaptam a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtönbe 

történő látogatásra, melynek célja elítéltekkel történő interjú készítése volt. Ez az 

ismeretlen világ számomra már az első perctől kezdve érdekesnek bizonyult. Belépve a 

büntetés végrehajtási intézetbe, az engedélyek átadását és az átvizsgálásomat követően 

beléphettem a többszörösen védett ajtókon. Itt találkoztam Kiss Ferenc pszichológus 

úrral, akinek segítségével közelebbről megismerkedhettem a börtön zárt világával. 

Kísérőmmel közöltem, hogy az életfogytig tartó szabadságvesztés témából írom a 

szakdolgozatomat és két elítélttel szeretnék beszélgetni. Elmondta, hogy egy másik 

épületegyüttesbe vannak elhelyezve a fogvatartottak és ismételt ellenőrzés után egymás 

után nyíltak ki előttem a kulcsra zárt ajtók, amíg fel nem értünk a legfelső szintre. Itt 

tudatosult bennem, hogy egy olyan helyre tartok, ahova nagyon kevés ember léphet be, 

ez az úgynevezett HSR körletbe, amely úgy funkcionál mint börtön a börtönben.  Itt van 

elhelyezve 8 fő Magyarország legkegyetlenebb elítéltei közül. Ide belépve 

megismerkedtem a reintegrációs tiszttel és két körletfelügyelővel akik éppen három 

tényleges életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélt fogvatartott magánzárkáját 

ellenőrizték és vizsgálták át személyes tárgyaikat mivel ők ekkor nem tartózkodtak 

bent. A reintegrációs tiszt elmondta, hogy az itt életük végéig fogvatartott elítéltek 
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közül kettő a sétaudvaron tartózkodik. Megemlítette, hogy T. Á. elítélt az egyik, akinek 

nevére felfigyelve különös érdeklődést tanúsítottam, mivel Ózdi elkövető és a 

bűncselekményt abban az utcában követte el, ahol lakom. Abban az időben az egész 

város erről beszélt és az elkövetés súlya miatt valamint azért, mert az elkövető barátnője 

abba a középiskolába járt, ahova én, jobban felfigyeltem rá, mint egyéb hasonlóan 

súlyos bűncselekményekre, amelyekről csak a televízióból értesültem. A cselekményét 

is ismertem ezért kértem a reintegrációs tisztet, hogy ő legyen az egyik interjú alanyom. 

Látogatásomat megelőzően szerettem volna vele interjút készíteni, de azt hittem, hogy a 

Szegedi Fegyház és Börtön fogvatartottja. A véletlen találkozott az elképzeléseimmel. 

Az egy életre szolgáló cella 8 négyzetméter, amelyben egy ágy, televízió, íróasztal, 

zuhanyzó, vécé és mosdó található. A személyes tárgyakat mint a ruhákat, a falra 

felfüggesztett régi fényképeket, a biztonsági vizsgálat után vetetlennek tűnő ágyát látva 

egyrészt megdöbbentem, hogy egy ember egész életét ebben a szűk térben, ezen kevés 

tárgyakkal körülvéve és emberi kapcsolatokat kizárva fogja leélni. Másrészt negatív 

indulatot váltott ki belőlem a modern technika alkalmazásának lehetősége. Kettős érzés 

volt bennem.  Ez volt az Oktogoni gyilkos cellája. Az ő tettét már az 

évfolyamdolgozatom készítésekor megismertem és bele is foglaltam. Ennek 

következtében kértem, hogy ő lehessen a második interjúalanyom. A reintegrációs tiszt 

közölte, hogy heti kétszeri lehetőségük van sportolási tevékenységek végzésére és napi 

egy óra áll a rendelkezésükre, amikor sétálhatnak. A celláktól pár méter távolságra 

magas falakkal körbezárt helyiséghez érkeztünk, tudtam, hogy ez a tornaterem és, hogy 

éppen egy elítélt tartózkodik odabent. A személyes találkozás gondolatától izgalom 

fogott el és félve léptem be a vasajtón. A félelmem hamar elmúlt, mert sem a külseje 

sem a viselkedése nem indokolta ezen körülmények között. Megbilincselték és a 

cellájába kísérték, ekkor tudtam meg, hogy ő volt B. Zs. az Oktogoni gyilkos, a későbbi 

interjúalanyom. Ezt követően a szinte egy lépésre lévő sétaudvart mutatták meg nekem. 

Ez egy 18 négyzetméterű helyiség olyan magas falakkal van körbevéve, hogy a tetején 

lévő rácsokon keresztül csak az eget láthatják. A kis könyvtárhelyiség megtekintése 

közben kérdésemre tudomásomra hozták, hogy az elítéltek szeretnek itt tartózkodni, 

olvasni, társasjátékozni és kártyázni. Elgondolkodtatónak találtam, hogy többek 

örömüket lelik az olvasásban, egyik könyv elolvasása után a másikat veszik a kezükbe, 

ráéreztek az ízére, amit sajnos a mai kor társadalma különösen a fiatal generációja 

mellőz. Ennek oka az internet általi minden ismerethez való hozzáférés, ami a képi 

vizualizációra irányul. Nem tudom, hogy ezen ismeret és a képzelet gazdagsága amit a 
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könyveken keresztül megszereznek, hogyan befolyásolja az ember személyiségét, mit 

tud vele kezdeni. Vélhetően könnyíti a létet ezen zárt világban, a képzeleten keresztül 

szabadon szárnyalhatnak gondolatai.  

Az első interjú alanyom T. Á. volt, aki 2008. szeptember 24-én munkahelyének 

telephelyére csalta a vállalkozót (hitelezőjét, aki a család barátja volt), majd megölte, 

mivel hárommillió forinttal tartozott a férfinek. Azzal azonban nem számolt, hogy a 

hitelező magával viszi 9 éves kislányát, aki a kocsiban várakozott. Amikor a férfi 

meglátta a gyermeket, őt is a műhelybe hívta, majd hátulról fejbe lőtte. A kislányt egy 

környékbeli völgybe rejtette el, a vállalkozó holttestét pedig egy medencébe dobta, 

amiről azt hitte, savat tárolnak benne, és így sikerül eltüntetnie az áldozatot. A tárolóban 

azonban víz volt, így a nyomozás során megtalálták a holttestet. A Legfelsőbb Bíróság 

elutasította a jogerős ítélet minősítését vitató felülvizsgálati kérelmet. T. Á. előre 

kitervelten, aljas indokból, több emberen elkövetett emberölés bűntette és más 

bűncselekmények miatt ítélte a bíróság tényleges életfogytig tartó szabadságvesztésre. 

A Legfelsőbb Bíróság döntésével lényegében helyben hagyta a Borsod-Abaúj-Zemplén 

Megyei Bíróság és a Debreceni Ítélőtábla hasonló, 2010. májusi, illetve novemberi 

döntését.
116

  

 

A könyvtárral szembeni helyiségbe kísértek, melynek közepén egy asztal és három szék 

volt. Megkértem a pszichológust és a nevelőt, hogy az interjú előtt olvassák el a 

kérdéseimet, hogy megfelelőnek találják e. A nevelő azt javasolta, hogy a 

bűncselekmény elkövetésére vonatkozó kérdéseimet (Hogyan és milyen indíttatásból 

követte el tettét?) ne tegyem fel az elítélteknek, mert nem fognak róla beszélni. Pár perc 

múlva az ajtóban állt T. Á. Már tájékoztatták arról, hogy ózdi vagyok. Talán azért nézett 

rám fürkésző tekintettel, hogy személyesen ismer e, de még soha nem találkoztunk. 

Kattant a kezéről a bilincs és leült velem szembe. Közvetlenül köszönt és mosolyogva 

kérdezte: Tényleg ózdi vagy? Válaszoltam neki és kértem, hogy segítsen a dolgozatom 

elkészítéséhez válaszaival. Középmagas, ápolt átlagos külsejű fiatalember. Sivár, szürke 

rabruhát viselt, kezén drágának tűnő nagy méretű karóra volt.  

 

T. Á.-val készített interjúmat „1. sz. melléklet” elnevezéssel csatoltam dolgozatom 

végére. 
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Összegzés 

Mint minden emberi cselekvésnek van oka, okozata és következménye. T. Á. esetében 

az okot az általa elmondottak és a megszerzett ismereteim alapján az alábbiak szerint 

tudnám összegezni. Jómódú család egyetlen gyermekeként minden javat megkapott. 

Lovagolt, egyetemi évei alatt lakást kapott, multifunkciós fénymásoló, autót. Mindent 

biztosítottak szülei, ami a testi-lelki fejlődéséhez szükségesnek ítéltek meg. Az, hogy 

ennyi mindenre szüksége volt e egy 18-20 éves fiatalembernek, annak megítélése 

nevelési kérdés. Ugyanis itt nem az a probléma, hogy T. Á. mindennek birtokában volt, 

hanem az, hogy nem tudott vele élni, mert ez sem volt elég. Van olyan fiatal, aki 

mindezt megkapja, de ezzel szemben sikert tud elérni és elégedettséget. T. Á. nem volt 

elégedett fiatal, hiszen még ettől is többet akart. Ha ezt az óriási bűnt nem követi el, hol 

lett volna a kisebbeknek vége? Véleményem szerint a pénzhamisításos cselekmény 

elkövetése után a szülei megvonhatták tőle a nagymértékű anyagi támogatást vélhetően 

ezért fordult a hitelezőjéhez, aki a család barátja volt. A támogatói szülői háttér ellenére 

talán nem merte elmondani, így egyedül akarta megoldani a problémát. Akkor döntött 

volna jól, ha segítséget kér és biztosra veszem, hogy kapott is volna szüleitől és nem e 

szörnyű bűncselekmény elkövetése mellett dönt. Úgy gondolom, hogy nem félt 

édesapjától, csak maga akarta megoldani, mert az önérzete ezt kívánta. Úgy 

gondolhatta, hogy neki mindent szabad következmények nélkül. A neveltetése is 

alakulhatott volna nagyobb rálátással, ha a szülők időben észlelik a gyermekükre 

gyakorolt negatív hatást, de abban, hogy T. Á. nem tudta elégedetten kezelni a jólétét 

alapvetően az ő személye hibáztatható. Az okozat a bűncselekmény elkövetése. A 

következmények felmérése nélkül, előre kitervelten az anyagi problémái megoldása, és 

a számára nehézséget okozó embertől való megszabadulás céljából. Előre 

megfontoltságában a kislány nem szerepelt ugyan, de T. Á. viselkedése olyan 

egocentrikus volt, hogy nem számított a gyermeki élet sem. Az elfogását követően több 

hétnek kellett eltelni ahhoz, hogy felismerje tettének következményeit.  

Csapó József nyugalmazott dandártábornok tapasztalatai a következők: Az első fokon 

kimondott ítéletkor szembesülnie kell a ténnyel: a bíróság őt annyira bűnösnek tartja, 

hogy élete végéi el akarja zárni a szabad világtó. Igen ám, de akkor még reménykedik, s 

bízik abban, hogy a büntetés enyhítésére irányuló fellebbezését méltányolják, 

megúszhatja rövidebb büntetéssel. A másodfokon kimondott, jogerőssé váló ítéletet 

végighallgatásakor megrendítő ütést kap az elítélt, közülük nem egy olyannal 

beszélgettem, aki azt mondta: a bíró indoklásának egyetlen szavára sem tudott 
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odafigyelni, azt hitte fejére szakad a plafon. Aztán amikor kiderül, hogy a rabszállító a 

bíróságról egyenesen abba a fegyházba viszi, ami évtizedekig az otthona lesz, majd 

becsukódik a háta mögött az ajtó, kattan a zár, az elítéltek többsége jószerével egy hétig 

nem igazán tér magához. A lelki sokknak azonban ekkor még nincs vége. Általában egy 

hónapnak kell eltelnie ahhoz, hogy az elítélt írásban is kézhez vegye ítéletének teljes 

szövegét. Ilyenkor minden mondatot talán százszor is újra meg újra átolvasnak, mint 

akik nem akarnak hinni a szemüknek. De a papír nem hazudik, a tényeken nem lehet 

változtatni, meg kell kezdeni a beilleszkedést.
117

 A következmény a börtönélet a 

tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés, az apró kortyokban fogyasztott halál. A 

beszélgetésünk végére kialakult bennem egy benyomás T. Á.-ról. Számomra érdekes 

módon, de egy olyan emberrel beszélgettem akitől egy sötét sikátorban mernék 

segítséget kérni és kapnék is. Ha nem tudnám, hogy a bűncselekményt elkövette még 

szimpatikus is lett volna. Intelligens, közlékeny és segítőkész volt. Olyan 

magatartásformát alakított ki, amivel elviselhetőbbé tudja tenni a belső létet. Ennek 

köszönhetően programozott napirendet tud kialakítani. Délelőtt dolgozik, délután pedig 

olvas, játszik és televíziót néz. 

Megóvó tényezőként funkcionálnak: az elfoglaltságok, foglalkozások, a pénzkereseti 

lehetőség, a TÉSZ intézményének megszűnésébe való hit és remény és kapcsolattartás, 

ha stabil és kötődést biztosít. Ezek T.Á.-nál megfigyelhetőek. Ha az elhelyezés, a 

zárkatárs és a megélhetés kérdése elfogadhatók a fogvatartott számára, az a 

legfontosabb védőfaktort jelenti az autoagresszív magatartás és másfajta erőszakos 

cselekmények ellen. A kapcsolattartásra az jellemző, hogy amíg a kötődés stabil, 

folyamatos és kiszámítható, addig védelmet jelent, abban az esetben azonban, ha 

rendszertelen, instabil vagy negatív érzelmek kísérik, akkor az önkárosítás veszélyével 

jár együtt. Megfigyelhető, hogy az álmodozás, a légvárak építése, az elvont 

gondolatokba való feledkezés rövid távon megóvó, hosszú távon azonban rizikótényező 

a hirtelen józanodás és az elkerülhetetlen csalódás miatt.
118

 T. Á.-nak konkrét 

elképzelései vannak arra vonatkozóan, hogy mit fog kezdeni az általa feltételezett 

szabadulása után. Nekem a legmeglepőbb az egész beszélgetésben az volt, hogy egy 

TÉSZES, aki előtt a legnagyobb valószínűséggel soha nem fog kinyílni a börtönkapu, 

ilyen részletesen eltervezi a szabad életét és alkalmasnak tartja magát arra, hogy 
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 Arató László – Bátyi Zoltán i.m. 40-41. oldal 
118

 Antal Szilvia – Solt Ágnes: A tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés-büntetésre ítéltek 
longitudinális vizsgálata Börtönügyi szemle 2013. évi 1. szám 67-68. oldal 
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embereket is irányítson. Az élteti, hogy ilyen ábrándokba kergeti magát. Cél a lelki 

túlélés. Elmondása alapján úgy látom, hogy ezt a hosszú távú célt a szülők is táplálják 

benne. Mi mást is tehetnének? A kezdetben még védő funkció gátlóvá válhat az idő 

múlásával valamint a szülők halálával. Mindezek által az irracionális képzelt világa 

racionális átgondolás után szertefoszlik, ezáltal reménytelenné válhat.  

A börtönbeli jó magaviselet nem egyenlő azzal, hogy az elítélt törvénytisztelővé válik 

szabadulását követően. T. Á. mikor az elképzeléseiről beszélt, kitért arra, hogy ő biztos 

benne, hogy még a piros lámpán se menne át. Úgy gondolom, azért viselkedik jól a 

börtönben, mert tudja, hogy ezáltal számára könnyebb életet biztosít, előnyökkel jár. A 

szabad életben konfliktusokkal, kudarcokkal és problémákkal szembesülne, amit nem 

biztos hogy sikerülne úgy megoldani, hogy számára előnyös legyen, nem biztos, hogy 

fel tudná dolgozni a vereséget.  

Nyilvánvaló, hogy a kifogástalan magatartás tanúsítása és a törvénytisztelő életmód 

folytatására vonatkozó készség vizsgálata nem függetleníthető egymástól teljesen, mert 

az elkülönítés erőltetett, mesterkélt lenne. Ugyanakkor azt is el kell kerülni, hogy a két 

feltétel összemosódjon és az egyik meglétéből következtetést vonjunk le a másik 

fennállására is, mintha a két feltétel között okozati összefüggés állna fenn. A 

törvénytisztelő életmód folytatására vonatkozó készség megítélésénél mindenekelőtt azt 

lehet megállapítani, hogy az elítélt szabadlábon bűnözői életvitelt folytatott, 

törvénytisztelő életmód folytatására tartósan nem volt képes, életvezetésével 

kapcsolatban az állapítható meg, hogy hiányzott a törvénytisztelő életmód 

fenntartásához nélkülözhetetlen kitartás, akaraterő és meggyőződés.
119

 

A bíró döntésével egyetértek, arányos büntetésnek tartom T. Á. vonatkozásában a 

tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés büntetést.  

 

A második interjúalanyom B. Zs. (az oktogoni 

lövöldöző) bűncselekménye a következő volt. B. Zs. 

vádlott 2000. július hó 4. napján - miután a barátnőjével 

összeveszett - magához vette a birtokában lévő, 

ismeretlen körülmények között megszerzett Brownig 

típusú fegyverét és Budapest belvárosába ment azért, 

hogy öngyilkos legyen. Egy három tagú táraságra figyelt 
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fel, majd nem sokkal később egy McDonald’s étteremben szintén megpillantotta a 

három fiatalt. A sértettek asztalától kb. 1-1,5 méter távolságban megállt és a kezében 

tartott pisztollyal, kinyújtott karral fejbe lőtte a 24 éves K. L., a 23 éves B. R. 

sértetteket, valamint hátul a mellkas magasságában meglőtte a 22 éves B. K. sértettet – 

elmondása szerint egy belső hang hatására. - Ezt követően elsétált a helyszínről, szembe 

jött vele a számára ismeretlen 17 éves K. Zs. és 15 éves K. Gy. sértett. Ekkor még 

mindig a kezében tartotta a fegyverét. Megkérdezte tőlük, hogy hová sietnek, ezt 

követően K. Zs. sértettet egy alkalommal 1-2 méter távolságból hasba lőtte. Ezután K. 

Gy. irányába a földre célozva egy lövést adott le. A lövöldözést követően B. Zs. terhelt 

az A. utca irányába indult, s ott feladta magát a kiérkező rendőröknek. K. L. sértett a 

jobb halántéktájon lévő lőtt sérülést szenvedett, ami miatt közvetlen életveszélybe került 

és életben maradása csak a vádlott magatartásától független véletlennek köszönhető. A 

jobb szemére megvakult és 30%-os munkaképesség-csökkenést szenvedett. B. K. és B. 

R. sértettek 2000. július hó 5. napján a kórházba szállítást követően meghaltak. K. Zs. 

17 éves sértett lőtt sérülését szenvedte el, amely közvetlen életveszélyes állapotot 

eredményezett, a sértett életét csak a gyors orvosi beavatkozás mentette meg. A 

tényleges gyógytartam 3 hónap. K. Gy. 15 éves sértett a helyszínről futva elmenekült, 

sérülést nem szenvedett.
120

 

A mészárlás után felmerült a halálbüntetés visszaállításnak kérdése. Elsőként 

életfogytiglani fegyházbüntetésre, 2003-ban pedig tényleges életfogytiglani 

szabadságvesztésre súlyosbította a Fővárosi Ítélőtábla B. Zs. ítéletét. 

Az oktogoni ámokfutásra senki sem készülhetett fel. A főváros egyik legforgalmasabb 

környékén változatlanul gyorséttermekbe járnak az emberek, az Aradi utcában éjjel- 

nappali boltok, és más helyek várják az arra járókat, vagyis rendszeresen több százan 

vannak, lehetnek kitéve egy oktogonihoz hasonló merényletnek. De ugyanez 

elmondható más forgalmas, látványosan látogatott helyekről, a profi vagy alkalmi 

tömeggyilkosok paradicsomáról. Ebből a szempontból a lövöldöző végleges elzárása 

érthető döntés volt, voltaképpen ebben mindenki egyetértett.
121

 

 

A korábban már általam megismert B. Zs. különös nyugalommal lépett be a társalgóba 

és ület le velem szembe, összekulcsolta a kezét és várta a kérdéseimet. Alacsony 
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termetű, szakállas 40 éves középkorú férfi, aki számomra jóval idősebbnek tűnt a 

koránál.  

 

B. Zs.-vel készített interjúmat „2. sz. melléklet” elnevezéssel csatoltam dolgozatom 

végére.  

 

Összegzés 

Megpróbálok okot találni arra, hogy miért alakult ki a számomra ellentmondásosnak 

tűnő személyiség. Egyértelműnek az tűnt volna számomra az ok kutatásánál, ha egy 

érzelmektől mentes, önző ember benyomását keltette volna. Ezzel szemben gondolatait 

a szeretet és az utána való sóvárgás hatotta át. Ismereteim alapján többször követett el 

gyerekkorában öngyilkossági kísérleteket. Négy elme- és pszichológus szakértő 

vizsgálta meg. Megállapították, hogy személyiségzavarai gyerekkori problémára 

vezethetők vissza. A lövöldöző gyermekkorában is állt már pszichiátriai kezelés alatt, 

többször kísérelt meg öngyilkosságot.
122

 Elgondolkodtam azon, hogy mi lehetett a 

gyermekkori probléma oka úgy gondolom, hogy a szeretet hiánya. Nem azért - hallva, 

hogy a szüleivel még a mai napig rendszeres kapcsolatot tart – mert a családtól nem 

kapott elég szeretetet, hanem azért, mert nem volt neki elég. Valószínűleg soha nem 

lenne az. Mindnyájan arra vagyunk programozva, hogy az éltünk során elkerüljük a 

fájdalmat, és a gyönyört vagy örömöt keressünk. Hajlamosak vagyunk arra az 

álláspontra helyezkedni, hogy ha valaki szándékosan okoz fájdalmat önmagának, akkor 

nyilvánvalóan valami baj lehet az elméjével.
123

 Az okozat a bűncselekmény elkövetése. 

Ebbe is ott látom azt az okot, hogy szerepet játszott a szeretet elvesztése. 

(Tanulmányaim alapján összeveszett barátnőjével közvetlenül a cselekmény elkövetése 

előtt, interjúmban pedig kitért arra, hogy ezen általa tragikusnak vélt cselekmény egy 

román fiatalember miatt következett be.) Vajon az öngyilkossági szándékát milyen 

tényező változtatta át, hogy dühe mások ellen forduljon? A meghalás szándékával 

elkövetett  próbálkozások rendszerint kétséggel, csüggedtséggel, reményvesztettséggel 

és az elviselhetetlen üresség érzésével párosul, de egyúttal a feszültségtől való azonnali 

szabadulás igényét is mutatja. A bármi áron való menekülés szándékát a tétlenség, a 
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kiszámíthatatlanság és a kontrollvesztés elől.
124

 Mindezt nem önmagán, hanem 

másokon vezette le. Ez volt a lehető legrosszabb döntése. A következmény a 

börtönbüntetés, amely számára egyenlő a tetszhalotsággal. Állást foglal a halálbüntetés 

mellett. Sokkal emberibb és igazságosabb büntetésnek tartja. A kérdés számomra az, ha 

holnap döntenie kellene a saját élete és halála között vajon melyiket választaná? A nem 

létezést vagy a létezés apró örömeit? Döntés esetén véleményem szerint az utóbbit 

választaná, ahogy tette ezt a bűncselekmény elkövetésekor is. Érdekes az a 

szókincshasználat amivel rendelkezik gondolatai kifejezésére. Kétségtelenül kell, hogy 

legyen tág érdeklődési köre, amelyet nyilvánvalóan könyvekből szerez meg. 

Meglepődtem, amikor egy nyolc évvel ezelőtti vele készített interjút olvastam. Akkor 

sem és nekem sem kívánt beszélni a múltjáról, és arra élezte ki a beszédét, amit el 

szeretett volna mondani. Hasonló (Mit csinál nap mint nap? Gondolkodni szoktam, ha 

hagynak. Gondolkodom, nem is annyira a megoldáson, hanem gondolkodom, mert 

vagyok. Mert jó, mert olyan emberi. Igyekszem gondolkodni.), olykor ugyan azokat 

(Volt már büntetve? Soha, makulátlan a múltam)
125

 a kifejezéseket használta. Először 

olyan érzésem, volt, mintha egy betanult szöveg lenne, de kinek, miért és mi céllal 

lenne az? Figyelemfelkeltőnek találtam az előbb említett interjúban azt, amikor B. Zs. 

kijelentette, hogy „meggyőződésem az, hogy én nem arra lettem predesztinálva, hogy itt 

akár egy napot is eltöltsek.”
126

 Elmondta nekem, hogy tragikusnak és drámainak látja, 

hogy egy emberből hogy válhat egyik pillanatról a másikra gyilkossá. Szerinte nagyon 

messze állt ettől és mégis megtörtént. Az emberek életükben nagyon sok rossz döntést 

hoznak, hibáznak. Ezeket helyre lehet hozni, meg lehet bocsátani, így az erkölcsi 

normáknak megfelelő életet lehet élni. B. Zs. helyrehozhatatlan döntést hozott és 

megbocsáthatatlan bűnt követett el. Vele ellentétben azt hiszem, hogy arra volt 

predesztinálva, hogy a börtönbe kell meghalnia. 

 

A Pszichológus Úrral készített interjúmat „3. sz. melléklet”, a Reintegrációs tiszttel 

készített interjúmat pedig „4. sz. melléklet” elnevezéssel csatoltam dolgozatom végére.  

 

A szabályoknak megfelelően tervezgető életfogytosokat a fegyház minden olyan 

dolgozója segíti, akivel kapcsolatba kerül. Gondoljuk fegyőrre, nevelőtisztre, 
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pszichológusra, börtönlelkészre, vagy mondjuk a könyvtárosra. Egyikük se fogja arra 

biztatni, megvalósíthatatlan vágyakat dédelgessen. Nem beszélnek az elítélnek például 

családalapításról, de adriai vitorlás túráról, vagy sörözésről sem valamelyik budai 

kisvendéglő teaszán. A következő kérdések merülnek fel: Dolgozni, de mit? Tanulni, de 

mit? Hasznosan eltölteni a szabadidőt, de hogyan?
127

 

A nevelő és a pszichológus áldozatos munkájukkal arra törekednek, hogy megfelelő 

kapcsolatot alakítsanak ki az elítéltekkel, segítségükre legyenek, ezzel elérjék a 

konfliktushelyzetek számának csökkenését. Egyes vizsgálatok szerint az elítéltek 

nevelővel való kapcsolata az évek, évtizedek múlásával romlik. Míg a tíz évnél 

rövidebb időt börtönben töltött elítéltek 28 %-a vélekedett úgy, hogy inkább rossz a 

kapcsolata a nevelőjével, mint jó, addig a másfél évtizednél is több időt börtönben 

töltött elítéltek csaknem 40 %-a mondja ugyanezt. A nevelőben tehát az évek alatt 

nagyrész csalódnak az elítéltek, csökken az abbéli hitük, hogy a nevelők segíteni tudnak 

az ügyeik intézésében. Mindebben nagy valósínűséggel a fogvatartottak növekvő 

fusztrációja is szerepet játszik.
128
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5. Kitekintés a jövőbe 

Több elképzelésem van az életfogytig tartó szabadságvesztés jövőjét illetően. Ahogy 

már a dolgozatom is kitértem rá, a kötelező kegyelmi eljárás vonatkozásában 

elképzelhetőnek látom az Alkotmánybíróságnak a büntetés végrehajtási törvény érintett 

szakaszának azon vizsgálatát, mely arra irányul, hogy ezen új szabályozás 

maradéktalanul megfelel-e az Emberi Jogok Európai Bíróságának elvárásainak. 

Továbbá utalva Dr. Lévay Miklós Alkotmánybíró különvéleményére, melyben 

kimondta: „Mivel a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés büntetés továbbra is 

része a magyar szankciórendszernek, és hazai szabályozásának az Egyezménnyel való 

összhangja továbbra is megkérdőjelezhető” elképzelhetőnek tartom egy erre vonatkozó 

vizsgálat létjogosultságát is.  

A „három csapás” erőszakos többszörös visszaesőkre vonatkozó szabályozása is alapot 

adhat jövőbeli módosításnak. Úgy gondolom, hogy a halmazati és összbüntetések teljes 

körű összhangjának megteremtése elegendő lett volna az alkotmányos aggályok 

orvoslására. Fel kellett volna hívni a jogalkotót, hogy teremtse meg az azonos 

büntetéskiszabás törvényi feltételeit. Ez azonban nem így történ, ezen szabályozást 

visszamenő hatállyal megszüntették. Ennek következtében nagy távolságot érzek a 

(visszaható hatállyal eltörölt) bűnhalmazatban lévő bűncselekményekre vonatkozó 

három csapás és a jelenleg is alkalmazható erőszakos többszörös visszaesőkre 

vonatkozó három csapás között. Ezen távolság közelebbinek tűnne, ha megvalósulna 

Dr. Tóth Mihály elképzelése.  „Úgy gondolja, hogy a megoldás a fokozatos szigor 

elvének érvényesítése lenne, s ezt csak úgy lehetne megoldani, ha a személy elleni 

erőszakos bűncselekményeket a különös visszaesés szempontjából hasonlónak 

nyilvánítanánk, s így az egyszerű visszaeséshez képest már második esetben valamivel 

súlyosabb következményeket fűznénk e bűnismétlési formához. Szükséges lenne tehát 

kimondani, hogy a különös visszaesés szempontjából hasonló bűncselekményeknek 

minősülnek a minkét alkalommal elkövetett személy elleni erőszakos bűncselekmények 

is.” 

A jövő nagy kérdése továbbá az is, hogy mi lesz egy tényleges életfogytig tartó 

szabadságvesztésre ítélt emberrel, aki egy esetleges kegyelem után minimum 40 év 

elteltével visszakapja szabadságát és kikerül abból az ingerszegény környezetből, ahol 

az élete nagy részét leélte?  Tapasztalat hiányában, jelenleg nem lehet választ adni ezen 

kérdésre, csak esélyeket latolgathatunk. Csapó József nyugdíjazott dandártábornok a 
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következőket mondta: „A mintarabok esetében is csak reménykedek abban, hogy 

megtalálja helyét a társadalomban. Az életfogytig tartó börtönre elítélteknek mintegy 

húz százaléka később visszakerül a rács mögé. Nem kell mindjárt újabb gyilkosságra, 

vagy más, súlyos bűncselekményre gondolni. Legtöbbjüket éppen a kényszer sodorja 

bele egy lopásba, betörésbe, hiszen pénz nélkül, céltalanul bolyong csupán a világban. 

Ha bevonulása előtt volt is valami kis vagyona, mire kiszabadult, már kiszervezték 

alóla. Családi kapcsolatai szinte nullává váltak, a munkahelyeken pedig, valljuk be 

őszintén, nem egy életfogytiglanból feltételesen szabadult rabra várnak. Csak Szegeden 

tudok említeni négy olyan volt életfogytosunkat, aki hajléktalanként tengeti az életét.  

Egyikükkel egyébként még levelező viszonyban is állok. Nemrégiben kaptam tőle egy 

levelet, amelyben arra kér, intézzem el neki, hogy visszavegyék börtönlakónak. Régi 

közösségébe vágyik, olyan tásak közé, akiknek ismeri a szokásait, s persze az sem 

mellékes, hogy nálunk napi rendszeres étkezést kap, fedél van a feje fölött, fűtenek, 

mosnak rá, ezerszer több gondoskodásban van része, mint amennyit a szabad világban  

ki tud küzdeni magának. Ugyanis az életfogytból szabaduló igencsak ügyefogyottan 

mozog új közegében, míg nálunk húsz évet át minden percét beosztották, addig kint 

neki kell jó döntéseket hozni.”
129

 

Egy ténylegesen életfogytiglanra ítélt rab a következőket mondta: „Tudom, hogy a 

halálomig rám zárták a börtönkaput. Bűnt követtem el, megkaptam érte a büntetésem. 

Talán jobb lenne, ha úgy ülnék ebben a körletben, hogy mondjuk harminc év után, 

esetleg szabadulok? Amikor elkezdtem a fegyházbüntetésem 37 éves voltam. Egy 

harminc esztendő után esedékes szabadulólevél reménye legfeljebb arra lenne jó, hogy 

rossz napjaimon rettegjek a zárkámban, mégis, mi lesz velem, ha 67 évesen 

kiszabadulok? Mekkora esélyem lenne nekem az újrakezdésre? Ki várna rám? Hogyan 

tudnék én megkapaszkodni abban a világban, amihez már semmi közöm? A kinti világ 

egyszerűen nem érdekel, változásait itt nem érzékelem.”
130

 

Úgy gondolom, hogy mindezek ellenére a legtöbb elítélt mégis a szabadságra vágyik, 

arra, hogy megélhesse annak örömét, hogy ismét, több évtized után szabadnak 

érezhesse magát. Azonban valóban öröm tud lenni a szabadság számukra? 
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„A bánat? egy nagy óceán. 

S az öröm? 

Az óceán kis gyöngye. Talán, 

Mire fölhozom, össze is töröm.” 

   Petőfi Sándor 
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6. Befejezés 

Kanyargós utat járt be az emberiség, amíg a karóba húzástól, felnégyeléstől eljutott 

odáig, hogy az elítéltek személyiségi jogaira vigyáz, s kábeltelevíziós rendszert épít be 

olyan cellákba, ahol csak és kizárólag gyilkosok ülnek. 

A középkorban különösen kedvelt látványosságnak számított a kerékbetörés, az 

elégetés, a vízbe fojtás, a megkövezés.  A társadalom azonban nagyon korán felismerte: 

nem olyan biztos, hogy akkor jár a legjobban, ha a bűnöst egyetlen bárdcsapással, netán 

akasztással vagy kerékbetöréssel iszonyú kínok közepette küldi a másvilágra. Így aztán 

már az ókorban bevezettek olyan büntetési tételeket, amelyek nyomaikban már 

hasonlítottak a modern börtönökhöz. Leginkább persze csak abban, hogy a bűnösnek 

ítélt személyt kivonták a szabadok világából, elzárták, hol egy sötét tömlöc mélyére, hol 

egy gályára, netán egy kőbányába, ahol aztán embertelen körülmények között 

dolgoztatták, haláláig. Nagy fordulatot hozott a börtönbüntetés megítélésében és 

szabályozásában a XVIII. század, amikor a felvilágosodás eszméi egyre szélesebb 

körben terjedtek el, s jeles filozófusok kiálltak az emberi jogok tiszteletben tartása 

mellett. A szép eszmék azonban alig hatottak volna, ha a mind több munkáskézre igényt 

tartó új gazdasági rend, a kapitalizmus nagyon is célszerűségi elvek alapján gondolkodó 

irányítói nem vélték volna pazarlásnak az emberáldozatot, amikor a bűnöst ingyen 

munkára is foghatták. Az évek múlásával mégiscsak a nemes eszmék kerekedtek felül, s 

a XIX. század végére már arra is nagy hangsúlyt fektettek a fejlettebb államokban, hogy 

a rabok a kor követelményeinek megfelelő épületekben zárattassanak.  

Az újonnan épült fegyintézetekbe aztán lassan, de mégiscsak beköltözött a jog, a 

fogvatartás szigora enyhült, szabályozott napirend mellett nem csupán kötelességeket 

írtak elő a rabnak, de megismerhette jogait is, míg a rájuk vigyázók önkényeskedését is 

visszaszorították a büntetés-végrehajtás szolgálati szabályzatai.
131

 

A 2012. évi C. törvénnyel szigorú, de nem kegyetlen törvény született. A véleményem 

szerint az életfogytig tartó szabadságveszés szabályozása tökéletesen megfelelt a 

társadalmi elvárásoknak. Az elkövetett bűnért vele arányban álló büntetés jár. Úgy 

gondolom, hogy aki olyan súlyos bűnt követett el, amiért őt a bíróság életfogytig tartó 

szabadságvesztésre ítélte és a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségét kizárta, 

arányos büntetést kapott.  

                                                             
131 Arató László – Bátyi Zoltán i.m. 26-29. oldal 
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A tényleges életfogytiglan szabadságvesztés a szükséges módosításokkal alkotmányos, 

emberiességi és a nemzetközi elvárásoknak megfelelő, a jogállami keretek közé 

illeszkedő büntetés. Fenntartása a továbbiakban is feltétlenül indokolt az elkövetett 

bűncselekménnyel arányos büntetés elvének az érvényesítése és a társadalom védelme 

érdekében. Fenntartása indokolt a társadalom igazságérzete, jogtudatának erősítése, 

jogintézményekbe vetett bizalmának megőrzése végett is. Tényleges életfogytiglani 

szabadságvesztés-büntetés nélkül a magyar büntetőjog a legveszélyesebb elkövetőkkel 

szemben megfelelő szintű védelem nélkül hagyná a társadalmat. Ez a büntetés így a 

strasbourgi döntés ismeretében is fenntartható, lényegi elemei továbbvihetők. A 

kötelező kegyelmi eljárásra vonatkozó rendelkezések erre tesznek helyeselhető és 

megfelelő irányú kísérletet, a rendelkezések finomhangolása azonban feltétlenül 

szükséges. Szerencsére erre az első kötelező kegyelmi eljárás megindításáig van még 

idő: legalább huszonöt év.
132

 

A dolgozatomban bemutatott aktív munkát – az Új Btk. megalkotásától kezdve az EJEB 

ítéletén át az Alkotmánybírósági döntésekig - végigvezetve arra a következtetésre 

jutottam, hogy ezen folyamatnak még várhatóan lesz folytatása …  

 

 

 

 

 

 

                                                             
132

 Polgár András Volt egyszer egy büntetés? i.m. 33-34. oldal 
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7. Mellékletek 

 

1. sz.  melléklet: 

Interjú T. Á. elítélttel  

1. Személyes bemutatkozást kérnék (születési helye, ideje, lakóhelye, családi 

állapot) 

Ózd, 1985. 06. 04. Nőtlen vagyok, a Putnoki Serényi Béla Szakközép Iskolában 

tanultam növény és állattartást. Ezt követően a Miskolci Egyetem 

Gépészmérnöki karára jártam két és fél évig. Mikor Ózdon megnyílt a Zrínyi 

Miklós Nemzetvédelmi Egyetem beadtam az átjelentkezési kérelmem, 

megcsináltam a különbözeti vizsgáimat is. Nagyon szerettem Ózdon lakni ezért 

vissza szerettem volna menni a városomba. 23 évesen bekerültem a börtönbe 

(most 30 vagyok) és nem tudtam befejezni tanulmányaimat, de nem zárkózok el 

attól, hogy ha lenne itt bent lehetőségem akkor tanuljak. Nyolc órában 

dolgoztam, szabadidőmben pedig lovagoltam (1998-2008). Díjugratóként 

nemzetközi versenyeken is részt vettem, a tanintézetek országos versenyén pedig 

megyémet képviseltem.  

2. Milyen környezetben élt elítélése előtt?  

Jó családi környezetben. 

3. Milyen volt a családjával a mentális kapcsolata? 

Kiegyensúlyozott mint családommal úgy a szomszédokkal, barátokkal, 

ismerősökkel is. Testvérem nincs. 

4. Volt/van-e házastársa, élettársa, gyermeke?  

Nem volt.  

5. Amennyiben egyedülálló, gyermektelen milyen jövedelemmel rendelkezett? 

Édesapámnál az egyetem mellett kereskedelmi ügyintézőként dolgoztam kb. havi 

90 000 forintért, e mellett pedig lovasversenyeken nyertem hol kisebb hol 

nagyon összegeket, ez havi összegre lebontva kb. 90 000 Ft. 

6. Követett-e el ezen elítélése előtt bűncselekményt? 

Igen. Pénzhamisítást. Felkerültem a Miskolci Egyetemre, a szüleimtől kaptam 

egy lakást, hogy ne kelljen kollégiumba laknom, ahol egyedül éltem. Valamint 

megajándékoztak egy multifunkciós nyomtatóval, jó dolgomban nem tudtam, 

hogy mit csináljak és elkezdtem pénz nyomtatni. Ezt követően a Búza Tér melletti 
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aluljáróba található boltokba bementem és pl. vásároltam egy 900 Ft-os sprayt 

amit ezzel a bankjeggyel fizettem ki, ezt 2-3 alkalommal megismételtem, majd 

lebuktam  és kártalanítást állapítottak meg, de megúsztam. 

7. Elégedett volt/nem volt elégedett a szabad életével és miért? 

Elégedett voltam, iskolába jártam, volt munkám és a hobbimnak éltem. 

8. A következő kérdésemnél a nevelő tanácsa ellenére mégis megpróbáltam 

információkat szerezni a bűncselekmény elkövetéséről, de az elítélt nem kívánt 

válaszolni. 

 A későbbi beszélgetés során az előzményekkel kapcsolatban annyit árult el, 

hogy lakásvásárlásokkal foglalkozott, megvette pl. 5 000 000 Ft-ért és eladta 

75000 000 Ft-ért. Az egyik ilyen lakásvásárlásához hiányzott 1 000 000 Ft 

amelyet az édesapja barátjától kért kölcsön, aki magas kamatra adta oda neki 

ezt az összeget. Elmondása szerint mely nem egyezik  a sajtóban elhangzottakkal 

már 4 000 000 Ft-ot visszafizetett de ez sem volt elég.  

9. A Bíróság ítéletét arányosnak tekinti-e az ön által elkövetett bűncselekmény 

súlyával?  

Eltúlzottnak tartom. Életfogytiglant kb. 20-25 évet találnék megfelelőnek. 

10. Megbánta tettét? 

Igen megbántam, a 2 rendbeli gyilkosság egyik áldozat nagyon, a másikat 

annyira nem. (Ha vissza lehetne pörgetni az időt elkövetnéd ismételten ezen 

bűncselekményt?- Nem semmiképpen- válaszolta felkapva és rázva a fejét.) 

11. Hogyan tudott alkalmazkodni a börtön szigor napirendjéhez, magatartási 

szabályaihoz? 

Eleinte rosszabb volt, az előzetesben Miskolcon szörnyű, elviselhetetlen emberek 

vettek körül, 180 fokos fordulatot vett az életem. Idővel azonban jól 

alkalmazkodtam, a bűncselekmény miatt kisebb zárkába kerültem. Szegeden az 1 

fok után 6 hónapot töltöttem, 2010. májusában kerültem oda, majd 2012. 

februárjába ide.  A legfontosabb az, hogy milyen emberekkel vagyok körülvéve, 

csak ez érdekel. Egyedül vagyok a zárkában, ez tökéletesen megfelel.  Nyolc 

órában dolgozom a textilgyárba reggel 6 órától délután 14 óráig, a napi egy óra 

sétalehetőséget és a heti egy óra sport lehetőséget kihasználom. Napi kilenc órát 

törtök átlagban a cellámon kívül. A zárkában tv-t nézek, engedélyezték, hogy 

PSP számítógépes játékon játszak és könyvet olvasok.  

12. Milyen a személyes kapcsolata a többi fogvatartott társával? 
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Jó, 1-2 ember van aki szerkezetromboló. Tudok alkalmazkodni, megvan az a 

srác akivel jóba vagyok. 

13. Látogatja-e a családja, tartja-e a kapcsolatot a kinti világgal, és ha igen, milyen 

impulzusok érik ezzel kapcsolatban? 

Igen tartom  a kapcsolatot szüleimmel akik minden hónapban eljönnek hozzám 

beszélőre. Többen akartak velem kapcsolatot felvenni, de az az igazág, hogy 

elég hanyag vagyok és inkább nem szeretném másokkal felvenni a kapcsolatot.  

14. Hogyan éli meg annak tudatát, hogy hátra lévő életét a szabad világ hiányában 

tölti? 

Egy percig nem gondoltam arra, hogy egész életemben börtönbe leszek és nem 

szabadulok. 

15. Miben bízik, miben reménykedik a jövőt illetően? 

Abban, hogy idővel valamilyen formában (kormányváltás, EU-s tendenciák 

figyelembe vételével) 5-10-15 év múlva hoznak egy új törvényt és 

kiszabadulhatok. Tegyük fel, hogy kiszabadulok mindentől elvonatkoztatva 

próbálnék bűnözéstől ments életet élni, még a piros lámpán se mennék át. A 

Bíróság kártérítést ítélet meg 25 000 000 Ft-ot elsőként ezt a büntetést kellene 

letudnom. A szüleim halála teljes mértékben ki van törölve a fejemből, de ha ők 

nem lesznek, akkor is megvan az a jómódú személy akihez fordulhatok, aki segít 

majd nekem a kinti életben és erre ígéretet is tett a szüleimnek. Elköltöznék 

Győrbe, hogy minél messzebb legyek B.A.Z. megyétől. Azonban nagy problémát 

okozna a megbélyegzés a munkavállalás tekintetében, de megtalálnám a 

megoldást. Egyéni vállalkozó nem lehetnék de például gyár igazgató lehetnék, 

ahol embereket kell kineveznem.  

16. Mi a véleménye a halálbüntetésről és arról, hogy nagyobb-e a visszatartó ereje a 

tényleges életfogytig tartó szabadságvesztéstől? 

Nem lenne visszatartó ereje. Ha az ember elkövet egy ilyen bűncselekményt, nem 

számol azzal, hogy ezért milyen büntetést fog kapni. Nem csökkenne a 

bűncselekmények száma. A TÉSZ se és a halálbüntetés se visszatartó. Én két 

hétre a bűncselekményem elkövetése után szembesültem azzal, hogy életem 

végéig bennmaradhatok a börtönbe. A kihallgatás során az egyik rendőr fekvő 

nyolcast mutatott a kezével, én nem tudtam, hogy az mit jelent, tanultam 

matekot, tudtam, hogy a végtelen jelen, de nem értettem, hogy miért mutatja. 
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2. sz.  melléklet 

Interjú B. Zs. elítélttel  

1. Személyes bemutatkozást kérnék (születési helye, ideje, lakóhelye, családi 

állapot) 

Minden a múlt. Ez a kérdés nem tartozik ide, menjünk tovább. 

2. Milyen környezetben élt elítélése előtt?  

Színes, zsibongó, feszültségekkel teli, nagyon élhető, szeretetteljes. - Egy 

bizonyos szakasza az életemnek. -  

3. Milyen volt a családjával a mentális kapcsolata? 

Kiegyensúlyozott, ahogy ma is. 

4. Volt/van-e házastársa, élettársa, gyermeke?  

Kint tág kapcsolatrendszerrel rendelkeztem, barátnőim voltak, mára a szülőkre 

redukálódott. 

5. Követett-e el ezen elítélése előtt bűncselekményt? 

Nem voltam büntetve, makulátlan a múltam, de könnyen áteshettem volna a 

másik oldalra. 

6. Elégedett volt/nem volt elégedett a szabad életével és miért? 

Fogalmam nincs, hogy mivel lettem volna elégedett. Hogy most hogy látom? 

Elégedett lehettem volna, de nem voltam. 

7. A Bíróság ítéletét arányosnak tekinti-e az ön által elkövetett bűncselekmény 

súlyával?  

Makulátlan múlt  nagy csúszás  megkaptam a legszigorúbb büntetést. (nem 

kaptam egyértelmű választ, tétovázva, gondolkodva próbált válaszolni) 

8. Megbánta tettét? 

Sok szempontból igen. Megbántam, mivel sok embernek szomorúvá tettem az 

életét, ide értve az áldozatok hozzátartozóit és az én hozzátartozóimat is. Nem 

ilyen  módszerekkel és eszközökkel kellett volna. Tragikusnak és drámainak 

látom, hogy egy emberből hogy válhat egyik pillanatról a másikra gyilkossá. Én 

nagyon messze álltam ettől és mégis megtörtént egy román cigány miatt.  

9. Hogyan tudott alkalmazkodni a börtön szigorú napirendjéhez, magatartási 

szabályaihoz? 
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Alkalmazkodni sehogy és szándékomban sincs. Csak önmagamhoz 

alkalmazkodok. Az én szabályaim szerint szeretném leélni az életem.  Van egy 

arcom befelé és egy kifelé. 

10. Milyen a személyes kapcsolata a többi fogvatartott társával? 

Egysíkú, felszínes. Többre vágyom, de nem kaphatom meg. Egyedül szeretek 

lenni. Megkedveltem a magam társaságát az eltelt 15 év alatt. Kint mások 

okoztak jó kedvet, itt önmagamnak lettem a legjobb barátja. 

11. Mondja el egy napját. 

Kutatom a jövő kérdéseire a múlt válaszait, ugyanis hiszem, hogy az idős kor 

már gyermekkorban le van játszva. Ez egy fantasztikus intellektuális utazás 

számomra, ami jó hatással van a pszichémre. (Arra a kérdésemre, hogy dolgozik 

e ezt  a választ kaptam: a tiszta udvar rendes ház pojekt menedzsereként 

takarítok.) Ezen túl amihez kedvem szottyan abban részt veszek, papokkal, 

lelkészekkel, rabbikkal is beszélgettem már. Minden jóban részt veszek, látja 

most is itt vagyok. Zabálom a betűket, ez kint is így volt, itt kiteljesedtem.  

12. Látogatja-e a családja, tartja-e a kapcsolatot a kinti világgal, és ha igen, milyen 

impulzusok érik ezzel kapcsolatban? 

Szomorú impulzusok érnek. Jelen helyzetem a szüleimmel megerősítették a 

gyermeki felelősség tudatomat. Bánt a tehetetlenségem, impotenciám velük 

kapcsolatban. Ez megterhelő és nyomasztó. Két havonta jönnek, a havi 

látogatást lecsökkentettem két havira, mivel idősek, nagyon megviseli már őket 

az utazás is. 

13. Hogyan éli meg annak tudatát, hogy hátra lévő életét a szabad világ hiányában 

tölti? 

Tetszhalottként, mintha halott lennék. Bízni és hinni csak és kizárólag 

önmagamban tudok és ez éppen elég. Az ítéletem megkaptam 15 éve. Feltettem a 

kérdést, hogy igent vagy nemet mondjak a további életemre. Igent mondtam. 

Játszanom kell és játszok. Imádom másokat és magamat szórakoztatni. Engem ki 

szórakoztat? Tegnap a sétán beszélgettem, a téma a szeretet volt. Feltettem a 

kérdést: Hogyan lehet szeretet nélkül élni? Egy egészséges embernek ez 

nonszensz és felfoghatatlan. Kint két napomat nem tudtam elképzelni nélküle és 

ez már 15 éve volt. Azóta szeretet nélkül működök, működök, de hibásan. Így 

válik az ember érzelmi zombivá.  
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14. Mi a véleménye a halálbüntetésről és arról, hogy nagyobb-e a visszatartó ereje a 

tényleges életfogytig tartó szabadságvesztéstől? 

A halálbüntetés igazságosabb és emberibb. 1: igazságosabbnak érzem a tésznél 

a meggyilkoltak hozzátartozói vonatkozásában bizto,s a fogat fogért el alapján 

2: emberibbnek pedig azért mert nem kellene éveken keresztül ezt a 

tetszhalottságot játszani. 

15. Mi a véleménye a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztésről? 

Akkor a bűncselekményem egy lehetőségnek tűnt, de a legrosszabb lehetőséget 

választottam. Nem látom a tész javító szándékát. Az viszont biztos, hogy 

átfontoltabb lettem. Sok mindent más szemüvegen át nézek. Ha megkapnám azt a 

lehetőséget, hogy ismét szabad legyek, ebbe a gödörbe nem lépnék. Látok bent 

visszaesőket akik újra gyilkoltak és a második börtönbüntetés letöltés után ismét 

szabadok lehetnek. Őket miért engedik vissza? A tetteimért már megbűnhődtem 

ez alatt a 15 év alatt. Fizetek addig ameddig kell. Úgy gondolom, hogy lennie 

kellene egy határnak. Az hogy éveken át bűnhődök mit változtat meg a 

társadalom és az én oldalamról? Akkor látnám megfelelőnek, ha azt mondanák: 

Vége a büntetésnek Bódi úr, próbáljon meg visszailleszkedni a társadalomba, 

hogy meglássuk képes e ismét emberként viselkedni. A 15 éves büntetésem 

megtette a hatását, megbűnhődtem. Ha megtehetném önmagamért felelősséget 

tudnék vállalni . Megérdemeltem a 15 évet, de meddig még? Vizsgáljon 

bármilyen szakember bármilyen eszközzel és állapítsa meg, hogy a büntetésem 

elegendő volt-e vagy sem. Semmilyen perspektívát nem rejt magában a tész. Ha 

húsz évet kaptam volna mézgleccserben érezném magam és minden percben 

mosolyognék, hogy már csak öt év van hátra. Én mibe bízzak? Hol a vége? 

Tudjuk, hogy bűnhődnünk kell, de meddig? Reggelente úgy ébredek fel, hogy 

még mindi tart a büntetésem. 
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3. sz.  melléklet 

Interjú a Pszichológus Úrral  

1. Milyen módszereket alkalmaz a mentálisan sérült elítéltek személyiségének 

fejlesztése érdekében? 

Klasszikus pszichoterápiáról ezen körülmények között nem beszélhetünk. Az 

elítéltek személyiségét jól kell ismernünk, e nélkül fölösleges lenne a kapcsolat 

felvétele. A pszichológiai foglalkozások alatt a beszélgetés a legfontosabb, azt is 

igénylik. Havonta egy alkalommal megkeresem őket, azonban ha van gondjuk 

bármikor elérhetnek és jövök. Ekkor kb. egy óra áll a rendelkezésükre, amikor 

megoszthatják velem gondolataikat, problémáikat. Családi problémát 

felmerülése esetén a feladatom az, hogy megnyugtassam őket, esélyeket 

latolgatunk a megoldást illetően. A legnagyobb gondjuk az, hogy innen bentről 

nem tudnak segíteni.  

2. A pszichológia tudományának gyakorlati alkalmasa mennyire hatékony az 

elítéltek vonatkozásában? 

Legfontosabb a belső szorongás feloldása. Én a legbelsőbb érzéseivel 

foglalkozok. Ha egy elítélt negatív önképpel rendelkezik, pesszimista, 

negativista, sötét képet alakít ki, beszélgetünk a jövőről, fontos, hogy legyen 

jövőképe. Ez egy büntetés végrehajtási intézet, a feladat az, hogy a büntetés 

végre legyen hajtva, de nem mindegy, hogy hogyan. Nem mindegy, hogy 

konfliktusokkal teli vagy nyugodt közegben történik ez. Mikor bevezették a tészt, 

sokan azt hitték, hogy itt sok fegyelemsértés lesz, ugyanis nekik már mindegy, 

maximum kapnak még egy életfogytot, de nem így történt. Meg kell próbálniuk a 

napjaikat tartalommal megtölteni és mi ebben segítünk.  

Nagyon fontos, hogy legyenek hosszú és rövidtávú terveik.  

A hosszú távú tervek kapcsán kapóra jöttek a Strasburgi törekvések. Abban 

bíznak, hogy a tész. helyett kapnak 25-30 évet és ismét szabadok lehetnek. 

Némelyiküket ez akadályozza meg abban, hogy öngyilkos legyen. 

A rövid távú célok is rendkívül fontosak, ezek a célok adnak tartalmat  a 

mindennapoknak. Ilyen cél lehet például, hogy növényeket szeretnének nevelni 

és jó magaviselet esetén ezt kérvényezve megkaphatják, kérhetik azt is, hogy 

kivel szeretnének sétára vagy sportra menni, vagy esetleg megkapják egy hétre 
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előre az étlapot, ahol láthatják, hogy melyik nap lesz a kedvenc ételük és ezt a 

napot várják, hogy ehessenek belőle.  

3. Milyen arányban sikerül pozitív személyiségfejlődést elérni? 

A börtön nem az a hely, ahol életvezetési tanácsadást vagy terápiát lehetne 

tartani. A reális cél az, hogy ne legyen hanyatlás. Véleményem szerint a hosszan 

tartó szabadságvesztés nem feltétlen romboló, vannak rabok, akik itt élik át pl. 

az első olvasásélményüket és kialakul ez iránt az érdeklődésük és sok könyvet 

elolvasnak. 

4. Az Ön véleménye szerint, mint kompetenciával rendelkezőnek mit gondol arról, 

hogy a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztésre ítéltek hogyan tudnak 

lelkileg megbirkózni azzal a tudattal, hogy életük végéig szabadságvesztés 

büntetésüket töltik? 

Nem hiszik el, hogy addig lesznek bezárva. Konkrét elképzelésük van a 

kiszabadulásukról. 

5. Ön szerint az életfogytig tartó szabadságvesztésre ítéltek esetében a 

társadalomba való visszailleszkedés megvalósulhat-e? 

Volt már arra példa, hogy valaki 20 év bentlét után kiment és rövid időn belül 

vissza is került a börtön falai közé, ugyanis nem tud kint mit kezdeni, elkopnak 

azok a hajlamok amik szükségesek az önállósághoz illetve a régi kapcsolatok is 

megszakadtak már. Az ő vonatkozásukban ez a jövő kérdése.  
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4. sz.  melléklet 

Interjú a  Reintegrációs tiszttel  

1. Milyen módszereket alkalmaz az elítéltekkel szemben annak érdekében, hogy a 

magatartásuk, alkalmazkodásuk, mentális állapotuk kiegyensúlyozottabbá 

váljon? 

Saját módszereim ezen elítéltek vonatkozásában nincsenek, az alkalmazott 

módszereknek a jogszabályokba kell illeszkednie. Fő szempont, hogy az adott 

körülmények között a jogai ne sérüljenek. Ha nem dolgozik sok lehetőssége 

nincs. Napi maximum 2 óra, 1 órás lehetősége van sétálni és szintén napi egy 

óra eltöltésére van lehetősége a foglalkoztató helyiségben, ahol társasjátékot, 

számítógépes játékot játszhatnak valamit olvashatnak. Hetente mehetnek misére 

és heti két alkalommal sportolhatnak.  

2. Kérem mondja el, hogy hogyan telik egy munkanapja.  

Reggel átnézem a szolgálati naplót, hogy történt e jelentős esemény. Ez lehet 

műszaki meghibásodás vagy akár öngyilkossági kísérlet gyanúja. Ezeket 

kivizsgálom. Ez után az elítéltek sorba megkeresnek a problémáikkal, minden 

sürgős és halaszthatatlan számukra. Az irigykedés, sértődés rendszeres. Az egyik 

elítélt kap egy cipőt, rögtön másik háromnak is kelleni fog, vagy szóvá teszik azt, 

hogy az egyik elítélttel többet a másikkal kevesebbet beszéltem aznap. Egy 

hónapra előre megtervezem a programjukat. Reggelente megkérdezem őket, 

hogy akarnak e foglalkozásra menni, kérelmeket továbbítok, kiadom a munkát 

(takarítás, kerámia festés stb.) valamit a telefonhívásokat ellenőrzöm, a vezeték 

nélküli készülékeket beadom a zárkába, heti 3X10 perc áll a rendelkezésükre. 

Mindenki ártatlan és ki fog szabadulni, ebben bíznak és reménykednek, így élik 

túl a napokat. A reggeli az ebéd és a vacsora a cellájukba érkezik lezárható 

ételhordóba. Ha öngyilkossági kísérlet gyanúja áll fenn, külön, kamerával 

megfigyelt cellába helyezzük el az elítéltet és fokozottan figyeljük. A valódi 

gondok valószínűleg akkor fognak kezdődni, amikor a hozzátartozók kezdenek 

majd elhunyni, valamint az ő öregségük alatt, amikor már gondozásra fognak 

szorulni. Ezért is merültek fel gondolatok egy ápoló tanfolyam indítása mellett, 

hogy társuk és saját maguk ápolása így megoldható legyen.  
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