
1 

Miskolci Egyetem 

Állam – és Jogtudományi Kar 

Büntetőjogi és Kriminológiai Tanszék

 

SZAKDOLGOZAT 

AZ ÉLETFOGYTIG TARTÓ SZABADSÁGVESZTÉS 

2018 

Konzulens: Készítette: 

Dr. Gula József Barna Vivien 

Egyetemi docens Nappali tagozat 

 



2 

University of Miskolc 

Faculty of Law 

Deparment of Criminal Law and Criminology

 

THESIS 

THE LIFE IMPRISONMENT 

2018 

Consultant: Made by:  

Dr. József Gula Vivien Barna 

Associate professor   



3 

Tartalomjegyzék 

I. Bevezetés ...................................................................................................................... 4 

II. Történeti áttekintés .................................................................................................... 6 

II.1. Csemegi-kódex ...................................................................................................... 6 

II.2. Szabályozás a 20. század elején ............................................................................ 9 

II.3. 1950. évi II. törvény általi szabályozás ............................................................... 10 

II.4. 1961. évi V. törvény általi szabályozás ............................................................... 11 

II.5. 1978. évi IV. törvény általi szabályozás .............................................................. 12 

III. Hatályos szabályozás .............................................................................................. 16 

III.1. Életfogytig tartó szabadságvesztés végrehajtásának jelen szabályozása ........... 16 

III.2. Kötelező kegyelmi eljárás .................................................................................. 21 

III.3. Az emberi jogok Európai Bíróságának gyakorlata ............................................ 24 

III.3.1 Magyar vonatkozású ügyek .......................................................................... 25 

III.4 A szabadságvesztés pszichológiai vizsgálata ...................................................... 28 

IV. Életfogytig tartó szabadságvesztés jövője ............................................................ 30 

V. Összegzés ................................................................................................................... 32 

VI. Felhasznált források ............................................................................................... 34 

 



4 

I. Bevezetés 

A szakdolgozatom választott témája az életfogytig tartó szabadságvesztés múltjá-

nak, jelenének, és jövőjének bemutatása. A szabadságvesztés a büntetésként kiszabható 

legszigorúbb szankciót jelöli. Az állam, tekintettel a büntetőjogi alapelvekre, szankciót 

alkalmaz azzal szemben, aki a hatályos törvénybe ütköző tevékenységet folytat, és a 

társadalomra veszélyt jelent. 

Mit jelenthet a társadalom számára a büntetés? Hogyan definiálható a büntetés? 

Úgy gondolom, röviden egyfajta érték megvonásában határozhatjuk meg, mely ily mó-

don malum-ot, rosszat jelent. Ennél fogva a szabadságfosztás akkor válhat büntetéssé, 

ha a szabadság maga is értékként jelenik meg. Másként fogalmazva: aki számára nem 

érték a szabadság (gondoljunk pl. a rabszolgákra), annak számára nem lehet, vagy csak 

meglehetősen nehézkes módon lehet a szabadságtól való megfosztást büntetésként téte-

lezni.
1
 

A szakdolgozatom három nagy részből áll. Az első fejezetben a szabadságvesztés 

múltját mutatom be, a Csemegi kódextől kezdve az 1978. évi IV. törvényig. A második 

részben a jelenkori szabályozást fogom bemutatni. Ebben a részben ismertetem a végre-

hajtás jelenkori szabályozását, Magyar László kontra Magyarország ügyét, és a 2012. 

évi C. törvényt. A harmadik nagy fejezetben az életfogytig tartó szabadságvesztés jövő-

jét fogom ismertetni. 

Ezután, összegzést végzek, és véleményt nyilvánítok a szakdolgozatommal kapcso-

latban. 

Dolgozatom témaválasztása az életfogytig tartó szabadságvesztésre esett, mivel ta-

nulmányaim során felkeltette az érdeklődésemet ez a témakör. Mivel környezetemben 

nincs olyan, akinek közreműködésével közelebbről meg tudtam volna vizsgálni ezt a 

témát, ezért a saját kutatásom segítségével fogom felfedezni ezt a kérdéskört. 

                                                           
1
 Dr. Mezey Barna:A hosszú tartamú szabadság-büntetés a joghistóriában, Börtönügyi szemle, 2005. 

(24.évf.) 2. sz 1.o. 
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A halálbüntetés eltörlése után, a fegyházban végrehajtható életfogytiglani szabad-

ságvesztés lett a legsúlyosabb ítélet Magyarországon. 
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II. Történeti áttekintés 

Az életfogytig tartó szabadságvesztés XIV.-XV. századi törvényeinkben jelent meg 

először, mint örökös fogság, s végrehajtási helyként a tömlöcöt jelölték ki. A tömlöcöt 

már ismerték az ókori Rómában is, a vizsgálati fogság végrehajtására használták, ám 

átalakult az életfogytig tartó börtönbüntetés foganatosítási helyévé.
2
 

A börtön, a modem értelemben vett büntetés-végrehajtás egészen újkori jelenség, 

tulajdonképpen a 17-18. században jelent meg. Viszont bezárás, „börtönszerű” intézmé-

nyek kezdettől fogva voltak. A hosszú tartamú szabadságbüntetés alkalmazása a 13. 

századtól bizonyított. Számos büntetések jelentek meg: kolostorfogság, befalazás, gá-

lyarabság, hajóvontatás, házi fogság.
3
 

Szakdolgozatom terjedelme nem teszi lehetővé, hogy bemutassam az összes ehhez 

kapcsolódó történeti áttekintést, ezért az ismertetést egy modern büntetőtörvénykönyv-

vel kezdem, ami az 1878. évi V. törvénycikk. (Csemegi-kódex) 

II.1. Csemegi-kódex 

1878. május 27-én megszületett, Csemegi Károly jogász által megalkotott Csemegi-

kódex, azaz az első magyar büntető törvénykönyv. A jogszabálygyűjtemény 1880-ban 

lépett érvénybe. 

A kódex általános és különös részből áll. Az álta-

lános rész joganyagát szabályozó kódex 9 fejezetben 

megfogalmazta a nullum crimen sine lege és nulla 

poena sine lege elveket. A kódex a trichotom rend-

szert fogadta el, amiben a bűntett, vétség, és a 

kihágás szerepel. Büntetőjogi felelősségre vo-

                                                           
2
 László Zsuzsanna: Örökké tartó rabság: az életfogytig tartó szabadságvesztés-büntetés hazai szabályozá-

sának egyes momentumai, Börtönügyi szemle, 2008. (27. évf.) 3. sz 1o. 
3
 3 Dr. Mezey Barna:A hosszú tartamú szabadság-büntetés a joghistóriában, Börtönügyi szemle, 2005. 

(24.évf.) 2. sz 2-3o. 

1. ábra: Csemegi-kódex, Büntetőtörvénykönyv 
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nás alsó határát 12. életévét meghaladott, beszámítható fizikai személyekre terjesztette 

ki.
4
 

A kódex csak büntetéseket ismert, két csoportja a fő-és mellékbüntetések. 

20 § A büntetések nemei a következők: 

1. halálbüntetés 

2. fegyház 

3. államfogház 

4. börtön 

5. fogház 

6. pénzbüntetés 

Az 1., 2. és 4. pontok alatt megjelölt büntetések kizárólag bűntettekre, az 5. 

pont alatti pedig kizárólag vétségekre alkalmazandók. 

Az államfogház (3. pont), ha az 5 évnél rövidebb tartamra állapíttatik meg: 

vétség-ha pedig 5 évi vagy azon fölüli tartamban állapíttatik meg, bűntett esetében 

alkalmazandó. 

A pénzbüntetés, mint önálló büntetés kizárólag vétségekre, - mint mellékbün-

tetés azonban bűntettekre és vétségekre is alkalmazható. 

A szabadságvesztés végrehajtásának szabályozása: 

22. § A fegyház vagy életfogytig tart, vagy határozott időtartamú. 

A határozott idejű fegyház leghosszabb tartama tizenöt év, legrövidebb pedig 

két év. 

                                                           
4
 http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_548_Buntetojog/ch01s02.html 
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23. § Az államfogház leghosszabb tartama tizenöt év, legrövidebb pedig egy 

nap. 

24. § A börtön leghosszabb tartama tíz év, legrövidebb tartama pedig hat hó. 

25. § A fogház öt évig tarthat; a legrövidebb tartama egy nap. 

26. § Pénzbüntetés, akár mint önálló büntetés, akár mint mellékbüntetés: egy 

forinttól négyezer forintig szabható ki. 

27. § A pénzbüntetések, elbocsátott szegény foglyok segélyezésére és ifjú fog-

lyok számára (42. §) rendelt javító intézetek felállítására, és fenntartására fordí-

tandók. A befolyt pénznek e célokra való fordításáról az igazságügy miniszter in-

tézkedik. 

28. § A fegyházbüntetés országos fegyintézetben hajtatik végre. 

34. § Azokra, a kik életfogytig tartó fegyházra vannak ítélve: a magán elzárás 

csak a büntetés megkezdésétől számítandó tíz év alatt, azon túl pedig csak, mint 

fegyelmi büntetés alkalmazható.
5
 

Az 1843-ik javaslatokban szereplő, életfogytig tartó szabadságvesztéssel bünteten-

dő bűncselekmények körét bővítette, így ezzel a szankcióval fenyegették a felségsértést, 

a hűtlenséget, a halált okozó természet elleni fajtalanságot, a rablást (ha vele együtt 

szándékos emberölést is elkövettek), valamint a vaspályák, hajók, távírdák megrongálá-

sát, ha a cselekményt, halált okozva követték el.
6
 

                                                           
5
 1878.évi V. törvénycikk a magyar büntető törvénykönyv a bűntettekről és vétségekről 20§ 22§ 23§ 24§ 

25§ 26§ 27§ 28§ 34§ 
6
 László Zsuzsanna: Örökké tartó rabság: az életfogytig tartó szabadságvesztés-büntetés hazai szabályozá-

sának egyes momentumai, Börtönügyi szemle, 2008. (27. évf.) 3. sz 5o. 
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Számos kritika érte a kódexet, azonban ennek ellenére az általános rész 1951-ig ha-

tályban volt. Eme törvény után az új1950. évi II. törvény következett, A Büntető Tör-

vénykönyv Általános Része. (Btá.)
7
 

II.2. Szabályozás a 20. század elején 

A Csemegi-kódex sem kerülhette el végzetét, a kódex hatályba lépését követően 

rövidesen megjelentek az új kriminálpolitikai törekvések.
8
 

Első helyen az 1908. évi XXXVI. törvényt kell említeni, amely bevezette a fiatal-

korúakkal szemben alkalmazható intézkedéseket, s mind velük szemben, mind a felnőt-

tek tekintetében a büntetés feltételes felfüggesztésének intézményét. A halálbüntetést 

csak azzal szemben szabhatták ki, aki 20. életévét már betöltötte, illetve az életfogytig 

tartó szabadságvesztés alkalmazást nem tette lehetővé a fiatalkorúakkal szemben 

Következő módosítása az 1913. évi XXI. törvénycikk volt a közveszélyes munka-

kerülőkről. A törvény a közveszélyes munkakerülés esetében bevezette a munkaképes 

munkakerülők dologházba utalását. Háromféleképpen történhetett: fogházbüntetés ki-

szabása helyett; fogházbüntetés kiszabása nélkül és a szabadságvesztés-büntetés végre-

hajtása után. 

Utolsó módosítás az 1928. évi X. törvénycikk három fejezetet foglalt magában. Az 

első fejezet a büntetőjogi értékhatárok megállapításáról és a pénzbüntetés szabályozásá-

ról szólt, a második fejezet a büntető igazságszolgáltatás további egyszerűsítését céloz-

ta, az utolsó fejezet pedig a megrögzött bűntettesekről és az ellenük alkalmazható szigo-

rított dologház jogintézményéről rendelkezett. A szigorított dologházi őrizet határozat-

lan tartamú szankció volt, amelynek alsó határa három év, felső határa gyakorlatilag 

életfogytiglanig terjedhetett. Szőllösy Oszkár találóan fogalmazta meg, hogy a szigorí-

tott dologházba utalás a végrehajtás tekintetében nem volt egyéb, mint határozatlan tar-

tamú fegyházbüntetés. 

                                                           
7
 http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_548_Buntetojog/ch01s02.html 

8
 http://ujbtk.hu/dr-gyorgyi-kalman-az-uj-bunteto-torvenykonyv-kodifikaciojanak-tortenete/ 
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II.3. 1950. évi II. törvény általi szabályozás 

A háború után felmerült a büntetőjog újraszabályozásának szükségessége. Így szü-

letett meg az 1950. évi II. törvény „A Büntetőtörvénykönyv Általános Részéről” (Btá)., 

amely átalakította a magyar büntetőjog 70 évig hatályban lévő általános részét. Az új 

„fél-törvény” lépett a Csemegi kódex általános részének helyébe. Az általános rész mel-

lett továbbra is hatályban voltak a Csemegi kódex különös részi rendelkezései.
9
 

Bevezette az egységes - nemek és fokozatok nélküli - szabadságvesztést és Börtön 

névvel illette a szabadságvesztés-büntetést, amely életfogytig vagy határozott ideig (30 

naptól akár 15 évig) tarthatott. A csekélyebb számú életfogytig tartó szabadságvesztésre 

ítélteket nem választották külön a végrehajtás során más, határozott tartamú szabadság-

vesztést töltő elítéltektől.
10

 

30. § A büntetések a következők: 

1. halálbüntetés, 

2. börtön, 

3. pénzbüntetés, 

4. elkobzás és vagyonelkobzás, 

5. egyes jogoktól eltiltás, 

6. foglalkozástól eltiltás, 

7. kiutasítás 

31. § A halálbüntetés és a börtön mindig főbüntetések. A többi büntetések mel-

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

rendeli, az illető bűntett miatt főbüntetésként alkalmazhatók. 

32. § (1) A börtön életfogytig vagy határozott ideig tart. 

                                                           
9
 http://ujbtk.hu/dr-gyorgyi-kalman-az-uj-bunteto-torvenykonyv-kodifikaciojanak-tortenete/ 

10
 László Zsuzsanna: Örökké tartó rabság: az életfogytig tartó szabadságvesztés-büntetés hazai szabályo-

zásának egyes momentumai, Börtönügyi szemle, 2008. (27. évf.) 3. sz 6o. 
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(2) A határozott idejű börtön leghosszabb tartama tizenöt év, legrövidebb tar-

tama harminc nap.
11

 

A törvény megszüntette (1955. évi 17. tvr) a vétségek kategóriáját, majd később a 

kihágásokat is eltörölték, így egészen 1971-ig a bűntett fogalma a bűncselekményével 

volt azonos. 

II.4. 1961. évi V. törvény általi szabályozás 

1961. évi V. törvény 1962. június 1-jén lép hatályba, tartalmaz általános és különös 

részt is egyaránt. 

Büntetőjogi legalitás érvényesülésének biztosítására törekedett, és újra a törvénybe 

vette fel a nullum crimen sine lege elvét. A Magyar Népköztársaság Büntetőtörvény-

könyvbe kerültek, a fiatalkorúakra és katonákra vonatkozó speciális szabályok.
12

 

Az 1961. évi V. törvény megalkotását megelőző jogvita egyik fő kérdése az volt, 

hogy mi legyen a sorsa az életfogytig tartó szabadságvesztésnek. A többségi álláspont 

szerint ez a jogintézmény betöltötte rendeltetését, s nincs helye egy „szocialista büntető-

kódexben”, emiatt a Btk. nem is vette át. A későbbi indokolás szerint: Ha a társadalom 

védelme nem követeli meg a halálbüntetés alkalmazását, akkor megvalósulhat a bünte-

tés nevelés célja. Az elítélt átnevelése végett pedig nincs szükség életfogytig tartó sza-

badságvesztésre.
13

 

35. § Főbüntetések: 

1. halálbüntetés 

2. szabadságvesztés 

- 30-15 év (max 20) 

- nem szabályozza az életfogytig tartó szabadságvesztést 

3. javító-nevelő munka 

                                                           
11

 1950. évi II. törvény a büntetőtörvénykönyv általános részéről 30§ 31§ 32§ 
12

 http://ujbtk.hu/dr-gyorgyi-kalman-az-uj-bunteto-torvenykonyv-kodifikaciojanak-tortenet 
13

 Hagymási Kornélia (2009): Végtelen idő a rácsok mögött... - avagy mennyire van ma létjogosultsága 

Magyarországon a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztésnek, Börtönügyi Szemle 2009/2 4o. 
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4. pénzbüntetés 

A bűncselekmény azonos bűntett fogalmával. A korábbi mellékbüntetések mellett a 

figyelmeztetés, a kényszergyógykezelés, a kényszerelvonó kezelés és az elkobzás volt 

megtalálható.
14

 

Az 1961. évi Btk-t az 1971. évi 28. sz. tvr. nagymértékben módosította, megkülön-

böztetve a bűntetteket és vétségeket. A szabadságvesztés-büntetés négy végrehajtási 

fokozatát szabályozta: megkülönböztetett fegyházat, szigorított börtönt, börtönt és fog-

házat. 

Megjelent az igény a halálbüntetés és a határozott tartamú szabadságvesztés között 

egy köztes intézményre, amelynek gyakorlatilag az életfogytig tartó szabadságvesztés 

felelt meg. Az 1971-es novella tehát újra visszaállította az életfogytig tartó szabadság-

vesztést abból a célból, hogy a halálbüntetés és a határozott tartamú szabadságvesztés 

közötti híd szerepét betöltse. 

II.5. 1978. évi IV. törvény általi szabályozás 

Az 1978. évi IV. törvény 1979. július elsején lépett hatályba. 

A halálbüntetés után a második legsúlyosabb büntetésként szabályozta a fegyház-

ban végrehajtandó, életfogytig tartó szabadságvesztést. Feltételes szabadságra bocsátás-

nak akkor volt helye, ha az elítélt a szabadságvesztésből legalább húsz évet kitöltött. 

Amennyiben az életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélt a végrehajtás alatt újabb bűn-

cselekményt követett el, a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi időpontját legfel-

jebb 5 évvel elhalaszthatták.
15

 

Az alkotmánybíróság a 23/1990. (X. 31.) AB határozatában kimondta, hogy a ha-

lálbüntetés alkotmányellenes. Ezt a határozatot azzal indokolták, hogy minden ember-

                                                           
14

 1961. évi V. törvény a Magyar Népköztársaság Büntető Törvénykönyvéről 35 § 
15

 László Zsuzsanna: Örökké tartó rabság: az életfogytig tartó szabadságvesztés-büntetés hazai szabályo-

zásának egyes momentumai, Börtönügyi szemle, 2008. (27. évf.) 3. sz 7o. 
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nek veleszületett joga van az élethez és az emberi méltósághoz, amelyektől senkit nem 

lehet önkényesen megfosztani illetve senkit nem lehet kínzásnak, kegyetlen, emberte-

len, megalázó elbánásnak vagy büntetésnek alávetni.
16

 

Az 1978.évi IV. törvény differenciálja az életfogytig tartó szabadságvesztést és a 

határozott ideig tartó szabadságvesztést. 

Az életfogytig tartó szabadságvesztésből az elítélt akkor bocsátható feltételes sza-

badságra, 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 legfeljebb öt évvel elhalasztható.
17

 

A feltételes szabadság tartama életfogytig tartó szabadságvesztés esetén pedig tíz 

év.
18

 

A hatályos Btk. 40. § (1) bekezdése szerint a szabadságvesztés életfogytig tartó 

vagy határozott tartamú. A jelenlegi legsúlyosabb főbüntetés megörökölte a 23/1990. 

(X. 31.) AB határozattal kiiktatott halálbüntetés korhatár-feltételét, amely alapján csak 

olyan személlyel szemben szabható ki, aki a bűncselekmény elkövetésekor a 20. életév-

ét betöltötte.
19

 

A jogalkotók tekintettel a büntetés súlyosságára, csak a 20. életévét betöltött sze-

mély ítélhető életfogytig tartó szabadságvesztésre, míg más büntetés 18. életévét betöl-

tött személlyel szemben szabható ki. 

Az 1993. évi XVII. törvény a feltételes szabadságra bocsátásának legkorábbi idő-

pontját 15-25 év között határozta meg. Továbbá, beiktatta azt az esetet, hogy „Nem bo-

                                                           
16

 23/1990. (X. 31.) AB 
17

 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről 
18

 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről 
19

 László Zsuzsanna: Örökké tartó rabság: az életfogytig tartó szabadságvesztés-büntetés hazai szabályo-

zásának egyes momentumai, Börtönügyi szemle, 2008. (27. évf.) 3. sz 8o. 
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csátható feltételes szabadságra az életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélt, ha ismétel-

ten életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélik.” Így e novella kizárta az életfogytig tartó 

szabadságvesztésre ítélt feltételes szabadulását.
20

 

Az 1998. évi LXXXVII. törvény jelentősen módosította a Büntető Törvénykönyvet, 

mivel a kemény kéz büntetőpolitikáját kívánja érvényesíteni. Az enyhítés intézményét, 

és a feltételes szabadságra bocsátást korlátozzák. Életfogytig tartó szabadságvesztés 

kiszabása esetén a bíróság az ítéletében meghatározza a feltételes szabadságra bocsátás 

legkorábbi időpontját, vagy a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségét kizárja. A ha-

tározott ideig tartó szabadságvesztés legrövidebb tartama két hónap, leghosszabb tarta-

ma tizenöt év; halmazati vagy összbüntetés esetén húsz év. A legkorábbi időpontot az 

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

pedig 30 évben határozta meg 
21

 

A három csapás néven ismertté vált 2010. évi LVI. törvény, számos módosítást tar-

talmazott,: bűnhalmazat, másrészt a különös és többszörös visszaesőkre vonatkozó, 

harmadrészt pedig az erőszakos többszörös visszaesővel szemben kiszabható bünte-

tést.
22

 

85. § (1) Bűnhalmazat (12. §) esetén egy büntetést kell kiszabni. 

(2) A büntetést a bűnhalmazatban lévő bűncselekmények büntetési tételei kö-

zül a legsúlyosabbnak az alapulvételével kell kiszabni. 

(4) Ha a bűnhalmazatban levő bűncselekmények közül legalább három a 137. 

§ 17. pontjában meghatározott személy elleni erőszakos bűncselekmény, a (2) be-

kezdés szerinti büntetési tétel felső határa a kétszeresére emelkedik. Ha a büntetési 

tétel így felemelt felső határa a húsz évet meghaladná, vagy a törvény szerint bár-

melyik bűncselekmény életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethető, az elkö-

vetővel szemben életfogytig tartó szabadságvesztést kell kiszabni. 

                                                           
20

 1993. évi XVII. törvény 6. § (4) 
21

 1998. évi LXXXVII. törvény 
22

 Szabó Enikő -A bűnhalmazatra és a visszaesőkre vonatkozó egyes szabályok változásai a 2009. évi 

LXXX. törvényről a 2012. évi C. törvény hatálybalépéséig 5 o. 



15 

97. § (1) A különös és a többszörös visszaesővel szemben - amennyiben e tör-

vény másként nem rendelkezik - az újabb bűncselekmény büntetési tételének felső 

határa szabadságvesztés esetén a felével emelkedik, de nem haladhatja meg a húsz 

évet. Halmazati büntetés esetén a 85. § (2) bekezdése szerinti büntetési tételt, a tár-

gyalásról lemondás esetén a 87/C. § szerinti büntetési tételt kell a felével emelni. 

(2) A különös és a többszörös visszaesővel szemben a büntetés a 87. § (2) be-

kezdése alapján csak különös méltánylást érdemlő esetben enyhíthető. 

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott súlyosabb jogkövetkezmények nem al-

kalmazhatók, ha e törvény Különös Része a különös visszaesőként történő elköve-

tést a bűncselekmény súlyosabban minősülő eseteként rendeli büntetni. 

97/A. § (1) Az erőszakos többszörös visszaesővel szemben az erőszakos több-

szörös visszaesőkénti minősítést megalapozó, súlyosabban büntetendő személy el-

leni 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 szabad-

ságvesztést kell kiszabni. 

(3) Az erőszakos többszörös visszaesővel szemben a büntetés enyhítésének 

nincs helye.
23

 

A jogalkotó alkotmányellenesnek találta ezt a törvényt, ezért megsemmisítette. 

  

                                                           
23

 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről 85§ 97§ 97/A§ 
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III. Hatályos szabályozás 

Az 1978.évi IV. törvény óta több mint száz törvénymódosítás történt. A 2012. évi 

C. törvény elfogadása előtt született két koncepció az új büntetőtörvénykönyvvel kap-

csolatban, de nem lett belőlük törvény. 

III.1. Életfogytig tartó szabadságvesztés végrehajtásának jelen szabá-

lyozása 

A 2012. évi C. törvény 2013. július 1. lépett hatályba, és a szabadságvesztés még 

mindig a legsúlyosabb büntetés volt. Kettő részre csoportosítható: Általános és Különös 

rész. 

33. § (1) Büntetések 

a) a szabadságvesztés, 

b) az elzárás, 

c) a közérdekű munka, 

d) a pénzbüntetés, 

e)a foglalkozástól eltiltás, 

f)a járművezetéstől eltiltás, 

g) a kitiltás, 

h) a sportrendezvények látogatásától va-

ló eltiltás, 

i) a kiutasítás. 

(2) Mellékbüntetés a közügyektől eltiltás.
24

 

  

                                                           
24

 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 33§ 

2. ábra: 2012. évi új Büntetőtörvénykönyv 



17 

A 2012. évi C. törvényben annyi újítást találhatunk, hogy a kitiltás a mellékbüntetés 

helyett a büntetések közé tartozik, továbbá két büntetési nem is bekerült: a sportrendez-

vények látogatásától való eltiltás, és az elzárás. 

34. § A szabadságvesztés határozott ideig vagy életfogytig tart. 

35. § (1) Ha a bíróság szabadságvesztést szab ki, annak végrehajtását fogház-

ban, börtönben vagy fegyházban rendeli végrehajtani. 

(2) A büntetés kiszabásánál irányadó körülményekre tekintettel a törvényben 

meghatározottnál eggyel enyhébb vagy eggyel szigorúbb végrehajtási fokozat ha-

tározható meg.
25

 

A szabadságvesztést büntetés-végrehajtási intézetben kell letölteni. Három fokoza-

tot különböztetünk meg: fogház, börtön, és fegyház. A legenyhébb végrehajtási fokozat 

                                                           
25

 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 34 § 35 § 



18 

a fogház, ezt követi a börtön, majd a legsúlyosabb a fegyház, ahol az életfogytig tartó 

szabadságvesztést hajtják végre. 

37. § (1) A szabadságvesztés büntetés végrehajtási fokozata fogház, ha azt vét-

ség miatt szabták ki, kivéve, ha az elítélt visszaeső. 

(2) A szabadságvesztés büntetés végrehajtási fokozata börtön, ha azt 

a) bűntett miatt szabták ki, vagy 

b) vétség miatt szabták ki, és az elítélt visszaeső. 

(3) A szabadságvesztés büntetés végrehajtási fokozata fegyház, ha 

a) a háromévi vagy ennél hosszabb tartamú szabadságvesztést 

aa) a XIII., a XIV. vagy a XXIV. Fejezetben meghatározott bűncselekmény, 

ab) életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethető katonai bűncselekmény, 

ac) terrorcselekmény [314. § (1)-(2) bekezdés, 315-316/A. §], terrorizmus fi-

nanszírozása [318. § és 318/A. §], jármű hatalomba kerítése [320. § (1)-(3) bekez-

dés], bűnszervezetben részvétel [321. § (1) bekezdés], robbanóanyaggal vagy rob-

bantószerrel visszaélés (324. §), lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés [325. § (1)-(3) 

bekezdés], nemzetközi szerződés által tiltott fegyverrel visszaélés [326. § (1)-(6) 

bekezdés], haditechnikai termékkel vagy szolgáltatással visszaélés [329. § (1)-(4) 

bekezdés], kettős felhasználású termékkel visszaélés [330. § (1)-(3) bekezdés], 

ad) emberölés, kábítószer-kereskedelem, kábítószer birtoklása, emberrablás, 

emberkereskedelem, szexuális erőszak, közveszély okozása, nemzetközi gazdasági 

tilalom megszegése vagy rablás súlyosabban minősülő esetei [160. § (2) bekezdés, 

176. § (2)-(3) bekezdés, 177. § (1)-(2) bekezdés, 178. § (2) bekezdés, 179. § (2) be-
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kezdés, 190. § (2)-(4) bekezdés, 192. § (2)-(6) bekezdés, 197. § (2)-(4) bekezdés, 322. 

§ (2)-(3) bekezdés, 327. § (3) bekezdés, 365. § (3)-(4) bekezdés] 

miatt szabták ki, vagy 

b)
 
a szabadságvesztés kétévi vagy ennél hosszabb tartamú, és 

ba) az elítélt többszörös visszaeső, vagy 

bb) a bűncselekményt bűnszervezetben követte el.
26

 

Az életfogytig tartó szabadságvesztés korhatárát nem módosította: 

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

bűncselekmény elkövetésekor a huszadik életévét betöltötte.
27

 

A törvény kitér a határozott ideig tartó szabadságvesztés tartama és az abból történő 

feltételes szabadságra bocsátásra: 

36. § A határozott ideig tartó szabadságvesztés legrövidebb tartama három 

hónap, leghosszabb tartama húsz év; bűnszervezetben, különös vagy többszörös 

visszaesőként történő elkövetés, illetve halmazati vagy összbüntetés esetén huszo-

nöt év. 
28

 

A bíróság dönthet a feltételes szabadságra bocsátásról, vagy kizárhatja ennek lehe-

tőségét: 

42. § Életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabása esetén a bíróság az ítéleté-

ben meghatározza a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi időpontját, vagy a 

feltételes szabadságra bocsátás lehetőségét kizárja. 

                                                           
26

 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 37§ 
27

 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 41 § 
28

 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 36 § 
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43. § (1) Ha a bíróság életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabása esetén a fel-

tételes 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 le-

galább tizenöt év. 

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

les szabadságra bocsátás lehetőségét csak az alábbi bűncselekmények miatt zárhat-

ja ki: 

a) népirtás [142. § (1) bekezdés], 

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 
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a) erőszakos többszörös visszaeső, vagy 

b) az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekményt bűnszervezetben követte 

el. 

45. § (7)Nem bocsátható feltételes szabadságra az elítélt, ha ismételten életfogy-

tig tartó szabadságvesztésre ítélik. Ha a korábbi életfogytig tartó szabadságvesztést 

még nem hajtották végre, az ismételten kiszabott életfogytig tartó szabadságvesztés 

nem hajtható végre.
29

 

Az erőszakos többszörös visszaesővel szemben, alkalmaz a törvény egy más felté-

telt is: 

90. § (2)
 
Az erőszakos többszörös visszaesővel szemben az erőszakos többszö-

rös visszaesőkénti minősítést megalapozó bűncselekmény büntetési tételének felső 

határa szabadságvesztés esetén a kétszeresére emelkedik. Ha a büntetési tétel így 

felemelt felső határa a húsz évet meghaladná, vagy a törvény szerint a bűncselek-

mény életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethető, az elkövetővel szemben 

életfogytig tartó szabadságvesztést kell kiszabni. Tárgyalásról lemondás esetén a 

83. § (2) bekezdése szerinti büntetési tételt kell a kétszeresére emelni.
30

 

III.2. Kötelező kegyelmi eljárás 

Az új büntetés-végrehajtási kódex 2015. január 1-én lépett hatályba, de hatályba lé-

pése előtt számos módosítást hajtottak végre a strasbourgi ítélet hatására. A kódex be-

vezette a kötelező kegyelmi eljárást a tényleges életfogytiglanra ítélteknek. 

A kötelező kegyelmi eljárást a hivatalból kell indítani, amelynek feltétele, hogy az 

elítélt a büntetésből már negyven évet letöltött: 

                                                           
29

 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 42 § 43 § 44 § 45 § 
30

 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 90 § 
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46/A. § (1) A feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből kizárt életfogytig 

tartó szabadságvesztésre ítélt esetében e törvény rendelkezései alapján hivatalból 

kegyelmi eljárást (a továbbiakban: kötelező kegyelmi eljárás) kell lefolytatni. 

(2) A kötelező kegyelmi eljárás lefolytatása nem zárja ki annak a lehetőségét, 

hogy a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből kizárt életfogytig tartó sza-

badságvesztésre ítélt vagy az arra jogosult más személy az általános szabályok sze-

rint kegyelmi kérelmet nyújtson be vagy az arra jogosult hivatalból kegyelmi eljá-

rást kezdeményezzen. 

46/B. § (1) Az elítéltet fogva tartó bv. intézet értesíti az igazságügyért felelős 

minisztert, ha az elítélt a szabadságvesztésből negyven évet kitöltött.
31

 

Alapfeltétele azonban, hogy az elítélt hozzájáruljon az eljárás lefolytatásához, ha 

azonban nem teszi meg az eljárás nem folytatható le: 

46/B § (2) A bv. intézet az (1) bekezdés szerinti értesítést megelőzően nyilatkoz-

tatja az elítéltet arról, hogy a kötelező kegyelmi eljárás lefolytatásához hozzájárul-

e. Az (1) bekezdés szerinti értesítéshez az elítélt hozzájáruló nyilatkozatát, a hozzá-

járulás megtagadásáról szóló nyilatkozatát, vagy ha az elítélt a nyilatkozattételt 

megtagadja, az erről kiállított jegyzőkönyvet mellékelni kell. 

(3) Az elítélt hozzájárulásának hiánya esetén, vagy ha az elítélt a nyilatkozatté-

telt megtagadja, a kötelező kegyelmi eljárás nem folytatható le. 

Az igazságügyért felelős miniszter az értesítés beérkezésétől számított három napon 

belül értesíti a Kúria elnökét. 

A képviselők a kötelező kegyelmi eljáráshoz kapcsolódóan létrehoztak egy új testü-

let is. A kegyelmi bizottság szerepe az igazságügyért felelős minisztertől és a köztársa-

sági elnöktől független vélemények megjelenítése.
32

 

                                                           
31

 2014. évi LXXII. törvény 46/A § 46/B § 
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A Kegyelmi Bizottság öttagú, a Kúria elnöke jelöli ki, a Kúria büntető kollégiumá-

nak javaslata alapján. A törvény kimondja, hogy a Bizottság tagjaivá a Kúrián vagy 

ítélőtáblán büntető ügyben eljáró bíró jelölhető ki. A törvény felsorolja a kizárási okokat 

is: 

46/D § (5) A Kegyelmi Bizottság tagjává nem jelölhető ki olyan bíró, aki 

a) a kötelező kegyelmi eljárás alapjául szolgáló büntetőügyben vagy a szabad-

ságvesztés végrehajtása során bíróként eljárt, 

b) a kötelező kegyelmi eljárás alapjául szolgáló büntetőügyben vagy a szabad-

ságvesztés végrehajtása során ügyészként eljárt, 

c) a kötelező kegyelmi eljárás alapjául szolgáló büntetőügyben a nyomozó ha-

tóság tagjaként eljárt, 

d) az elítélt hozzátartozója, 

e) a kötelező kegyelmi eljárás alapjául szolgáló büntetőügy sértettje vagy a sér-

tett hozzátartozója.
33

 

A törvény szerint az igazságügyért felelős miniszter köteles az eljáráshoz szükséges 

előkészítő iratokat és személyes adatokat beszerezni az értesítés beérkezésétől számított 

hatvan napon belül, majd nyolc napon belül megküldeni a Kegyelmi Bizottság részére, 

ami az iratok beérkezésétől számított 90 napon belül megvizsgálja, hogy: 

46/F § (2) a) az elítéltnek a büntetés végrehajtása alatt tanúsított kifogástalan 

magatartására, valamint arra a készségére tekintettel, hogy törvénytisztelő élet-

módot fog folytatni, illetve 
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b) az elítélt személyi vagy családi körülményeire, valamint az egészségi állapo-

tára tekintettel alaposan feltehető-e, hogy a büntetés célja további szabadságelvo-

nás nélkül is elérhető.
34

 

A Kegyelmi Bizottság az elítéltet meghallgatja az eljárás során, továbbá szakértőket 

is igénybe vehet. Kegyelmi Bizottság állásfoglalásától el nem térve az igazságügyért 

felelős miniszter felterjeszti azt a köztársasági elnöknek és megküldi az elítéltnek is. 

46/G. § (2) Az igazságügyért felelős miniszter a felterjesztést a Kegyelmi Bi-

zottság állásfoglalásának a beérkezését követő tizenöt napon belül megküldi a köz-

társasági elnöknek. 

(3) Az igazságügyért felelős miniszter a felterjesztést az elítéltet fogva tartó bv. 

intézet útján megküldi az elítéltnek is.
35

 

A jogszabály lehetőséget ad arra, hogyha az elítélt nem részesült kegyelemben, ak-

kor két év múlva ismét le kell folytatni az eljárást. 

2014. május 20-án a Magyar László kontra Magyarország ügyben az EJEB meg-

hozta az ítéletét, melyben kimondta, hogy a tényleges életfogytiglani szabadságvesztés 

nem felel meg az Európai Jogok Európai Egyezményének.
36

 

III.3. Az emberi jogok Európai Bíróságának gyakorlata 

Az Emberi Jogok Európai Egyezménye (továbbiakban: Egyezmény) 3. cikke alap-

ján senkit sem lehet kínzásnak, vagy embertelen, megalázó bánásmódnak vagy bünte-

tésnek alávetni.
37
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A strasbourgi székhelyű Emberi Jogok Európai Bírósága először a Kafkaris kontra 

Ciprus ügyben hozott döntést a 3. cikk védelmében. Az ügy bemutatásától eltekintve az 

ítélet lényege az, hogy az életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabása nem ellentétes a 

3. cikkel, viszont a feltételes szabadságra bocsátás kizárása, a „nem mérsékelhető” bün-

tetés azonban felvetheti a 3. cikk megsértését.
38

 

A Vinter és mások kontra Egyesült Királyság ügyében a feltételes szabadságra bo-

csátás lehetőségét vizsgálták. Amennyiben a törvény valamely bűncselekményre a 

konkrét körülmények mérlegelése nélkül, kötelezően kiszabandó életfogytiglanit ír elő, 

az felveti a 3. cikk sérelmét. A bíróság az elítélt reménytől való megfosztását ítélte em-

bertelen bánásmódnak.
39

 

III.3.1 Magyar vonatkozású ügyek 

Magyar László többszörös visszaeső, az életfogytig tartó szabadságvesztését töltöt-

te, mikor 2010. december 9-én nyújtott be nyilatkozatot Magyarország ellen az Egyez-

mény a 3. cikkére vonatkozóan. 

A kérelmező ellen 2002-ben indult eljárás, 3 rendbeli emberölés, 19 rendbeli rablás, 

19 rendbeli személyi szabadság megsértése, 4 rendbeli súlyos testi sértést okozó bán-

talmazás, 7 rendbeli birtokháborítás, és 3 rendbeli lopás vagy lopás kísérlete miatt emel-

tek vádat. A Megyei Bíróság többszörös visszaesőként feltételes szabadságra bocsátha-

tóság nélküli, tényleges életfogytiglani szabadságvesztéssel sújtotta a kérelmezőt.
40

 

Az Egyezmény 3. cikke mellett a 6. cikk 1. bekezdésének hiányát panaszolta, azaz: 

Mindenkinek joga van arra, hogy ügyét a törvény által létrehozott független és pártatlan 

bíróság tisztességesen nyilvánosan és ésszerű időn belül tárgyalja, és hozzon határozatot 
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polgári jogi jogai és kötelezettségei tárgyában, illetőleg az ellene felhozott büntetőjogi 

vádak megalapozottságát illetően.
41

 

A kérelmező azzal érvelt, hogy a feltételes szabadságra bocsátás lehetősége nélküli 

életfogytiglani szabadságvesztésre ítélték, amely sérti az Egyezmény 3. cikkét. Az 

EJEB ítéletében az Egyezmény 3. cikkének megsértését megállapította. A bíróság úgy 

találta, hogy az eljárás túlságosan hosszú volt, és nem felelt meg az „ésszerű idő” köve-

telményének. Ezért az Egyezmény 6. cikkének 1. bekezdését megsértették. Továbbá 

megállapította a kérelmezőnek 2000 euró nem vagyoni kártérítést 4150 euró eljárási 

költség mellett.
42

 

Kúria úgy foglalt állást, hogy a terhelt az életfogytig tartó szabadságvesztésből leg-

korábban 40 év letöltése után bocsátható feltételes szabadságra. 

Az ítélet szerint az Egyezmény 3. cikkének megsértése arra figyelemmel került 

megállapításra, hogy Magyar László kérelmező kizárt a feltételes szabadságra bocsátás 

lehetőségéből és az elnöki kegyelem jogintézménye nem teszi lehetővé számára annak 

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

helyezése megfontolásra kerülhessen.
43

 

Paul Lemmens, a tanács belga bírója azonban a döntéshez különvéleményét fűzött, 

amelyben nem értett egyet a kérelmező részére megállapított nem vagyoni kártérítéssel. 

Indoklása szerint, a kérelmezőt súlyos bűncselekmények miatt ítélték el, mint ember-

ölés, személyi szabadság megsértése és súlyos testi sértés. Véleménye szerint megfelelő 

elégtétel lett volna az elítélt számára, hogy a Bíróság a 6. Cikk tekintetében megállapítja 

az Egyezmény megsértését.
44
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Az Emberi Jogok Európai Bírósága 2016. október 4-én kihirdetett döntése értelmé-

ben a kínzás tilalmának megsértését jelenti a hatályos magyarországi életfogytig tartó 

szabadságvesztés büntetések felülvizsgálatára vonatkozó szabályozás.
45

 

Az ügyben két magyar állampolgárságú férfi szerepel. A kérelmezők többek között 

azt állították, hogy az életfogytig tartó szabadságvesztés büntetésük nem csökkenthető, 

amely így az Egyezmény 3. cikkébe („Kínzás tilalma”) ütközik. Kérelmezők akként 

érveltek, hogy az általános kegyelmi eljárásban a köztársasági elnök kegyelmi döntését 

az igazságügyi miniszternek is alá kell írnia, ami így nem teljes politikai döntés, valódi 

kötőerő nélkül. Továbbá hivatkoztak arra, a Magyar László kontra Magyarország ügy-

ben az EJEB kimondta, hogy az ítéleteket felülvizsgáló eljárásban az államnak biztosí-

tania kell, hogy a döntések tartalmazzák az engedélyezés vagy éppen elutasítás indokait, 

valamint, hogy az elítélt számára ésszerűen átlátható legyen az a követelményrendszer, 

amely szerint a kegyelmet megkaphatja. Sérelmezték továbbá, hogy a fennálló rend-

szerben csupán negyven év után kérvényezhetik a feltételes szabadságra bocsátást.
46

 

Az idézett Magyar László-ügyben a bíróság arra a következtetésre jutott, hogy az 

életfogytig tartó szabadságvesztés Magyarországon sem volt csökkenthető. Az új szabá-

lyozás értelmében a kötelező kegyelmi eljárásra negyven év elteltével kerül sor. A bíró-

ság a Vinter-ügyben akként érvelt, hogy az ítélet nem ütközik az Egyezmény 3. cikkébe, 

amennyiben a szabadságra bocsátás és a felülvizsgálat lehetősége a büntetés kezdetének 

időpontjától fennáll.
47

 

A bíróság nem juthat más következtetésre, mint, hogy az ilyen elhúzódó várakozási 

időszak túlmutat az állam mérlegelési jogkörén, bármilyen széles is legyen az állam 

mozgástere.
48

 

A bíróság azt állapította meg, hogy önmagában a köztársasági elnöki kegyelem in-

tézménye nem biztosítja az ítélet csökkenthetőségét.
49
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Összességében az, hogy a kérelmezők pusztán negyven év után reménykedhetnek a 

szabadságra bocsátásban, a bíróság számára megalapozza azt az álláspontot, hogy a 

jelenlegi magyar szabályozás nem biztosít tényleges lehetőséget az életfogytig tartó 

szabadságvesztés csökkenthetőségére. Ilyen hosszú várakozási időszak jogtalanul kés-

lelteti a hatóságokat annak megállapításában, hogy bekövetkezett-e változás az elítélt 

esetében.
50

 

A bíróság hat-egy arányban megállapította az Egyezmény 3. cikkének megsértését, 

ezért 1500 eurós perköltséget ítéltek meg az ügyben.
51

 

III.4 A szabadságvesztés pszichológiai vizsgálata 

A börtönökben fogvatartott, hosszú időre ítélt bűnelkövetők speciális problémát je-

lentenek a börtönadminisztráció számára, melynek megoldására nagyrészt tudományos 

vizsgálatok eredményei nyújtanak segítséget. Nagyon sok hiedelem létezik a hosszú 

börtönbüntetés hatásával kapcsolatban, például az intelligencia leépülése, érzelmi elsi-

városodás, elmagányosodás, súlyos depresszió, motivációk eltűnése, agresszivitás, 

autoagresszió. Vizsgálták azt is, hogy mitől szenvednek a legjobban, és mik azok, amik 

a leginkább hidegen hagyják őket. Az eredmények azt mutatták, hogy a nagyobb gondot 

a külső személyekkel való kapcsolatok elvesztése okozza. Általában véve is a külső 

élethez kapcsolódó tevékenységek megvonásából eredő frusztráció okozta a legnagyobb 

problémát, kisebb gondot jentett a börtön belső élete, illetve az érzelmi stabilitás elvesz-

tésétől való félelem, az önbizalom elvesztése vagy az öngyilkosság elkövetésének ve-

szélye. Érzelmileg, fizikailag és intellektuálisan tehát ezek az emberek erősebbnek akar-

tak látszani.
52

 

A vizsgálati személyek nagy része arról számolt be, hogy önmaguk oldják meg a 

problémáikat, nem kérnek segítséget sem a rabtársaktól, sem a felügyelettől. 
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Nagy problémát jelent a külső szociális kapcsolatok megszűnése. A külső kapcsola-

tok egyrészt a belső lelki egyensúlyt segítettek fenntartani, másrészt segítették a szaba-

dulás utáni visszailleszkedést.
53

 

Egyes kutatások kimutatták, hogy az életfogytiglanra ítéltek mintájában eltűnik a 

konformista és az alulkontrollált bűnelkövető típusa. Ez a jelenség kétféleképpen ma-

gyarázható. Az egyik magyarázat - amely csak az alulkontrollált magatartás visszaszo-

rulására vonatkozik - szerint az életfogytiglanra ítélteknek, akiknek minimum 15 évet le 

kell tölteniük a büntetésükből, egy túlélési tervet kell kidolgozniuk, hogy képesek le-

gyenek átvészelni az előttük álló hosszú időintervallumot. A túlélés lényege a mindená-

ron való alkalmazkodás, a stressz-helyzetekkel való megbirkózás, a fizikai és pszicho-

lógiai stabilitás megőrzése. 

A másik magyarázat az a szociálpszichológiai kényszer, amely nem egyszerűen a 

szubkultúra tagjainak a viselkedésszabályozása, hanem, hogy a hosszú együttlét során 

kikényszerítik egymástól a kontrollált és egymás számára elviselhető viselkedésmódot. 

Ebben a speciális viszonyrendszerben nem tűrik el sem a felügyelethez való túlzott al-

kalmazkodást, sem pedig az alulkontrollált viselkedést, vagyis amikor valaki semmibe 

veszi a börtönélet formális és informális szabályait.
54

 

A folyamat nélkülözhetetlen tényezője az egységes hatásrendszer, vagyis a fogva-

tartottakkal közvetlenül foglalkozó tiszthelyettesi állomány, a nevelők, a pszichológu-

sok és amennyire lehet az elítéltek szervezett együttműködése.
55
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IV. Életfogytig tartó szabadságvesztés jövője 

Az Emberi Jogok Európai Bírósága számos ítéletet hozott az elmúlt években, mivel 

a strasbourgi bíróság embertelen, megalázó bánásmódnak tartotta a Magyarország jog-

alkalmazási gyakorlatát. Emiatt Magyarország módosította a jogszabályokat, amelyben 

módosult a kegyelmi eljárás, amelyben mérlegelhető az elítélt feltételes szabadságra 

bocsátása. 

A strasbourgi bíróság új ítélete szerint még ez a módosított szabályozás is emberte-

len. Később az Alkotmánybíróság visszaható hatállyal megszűntette az 1978. évi és az 

új Büntető Törvénykönyv életfogytig tartó szabadságvesztéssel kapcsolatos bizonyos 

halmazati rendelkezéseket. 

Jelenleg a Btk. az életfogytig tartó szabadságvesztésből történő feltételes szabad-

ságra bocsátásról úgy rendelkezik, hogy a bíróság az ítéletében vagy lehetőséget ad a 

feltételes szabadságra bocsátásra, vagy ezt a lehetőséget eleve kizárja, azaz az életfogy-

tig tartó szabadságvesztés ténylegesen az elítélt élete végéig tart.
56

 

Az életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélteknek lehetőséget kell adni a feltételes 

szabadságra bocsátásra, amely biztosítva is lett nekik a módosítások kapcsán. Azonban 

ezzel, hogy esélyt kaptak a reményhez való joghoz, közel sem érezhetik biztosra a sza-

badulásukat, mivel a köztársasági elnök meg is tagadhatja ezt a kegyelmet. 

Az igazságügyi minisztérium aggályosnak tartotta a strasbourgi bíróság döntését, 

mivel, a kegyelmezési eljárás korrekt és más államok is használják. 

Az IM a magyar büntetőpolitikában változatlanul fenntartja és szükségesnek látja a 

tényleges életfogytiglan intézményét, amelyet a legveszélyesebb bűnözőkkel szemben 
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szoktak alkalmazni. Azt vélik, a tényleges életfogytiglan megfelel a nemzetközi szerző-

déseknek.
57

 

A jövő kérdése mégis az, hogy mi történik egy életfogytiglanossal ha a kegyelem 

után, azaz 40 év elteltével elnyeri szabadságát és visszakerül a társadalomba. A meg-

szokott mindennapjai, amelyet a zárkában töltött, mennyire tudja elengedni és beillesz-

kedni újra a társadalomba? Elveszettnek érezné-e magát vagy sem? Sajnos erre nem 

tudok választ adni, viszont egy elítélt gondolatait osztanám meg zárásképpen: 

„Meló fillérekért, döglés, meló, döglés, tévé örökösen, lassított futószalagon men-

nek a percek, nem, azt nem lehet megszokni, hogy gép lesz belőlünk, érzéketlen gépezet, 

amit már nem is mi irányítunk. Be vagyunk programozva. Az agresszivitás egyre nő, 

sokan azzal próbálják bizonyítani önmaguk előtt a létezésüket, hogy kötekednek, verek-

szenek. A külvilág valami félelmetes, távoli, ismeretlen dolog számomra, tulajdonképpen 

azt mondhatnám, kezdődik büntetésem második szakasza, de most, érzem, nem saját 

magam ellen kell majd harcolnom. Minden és mindenki ellen, mint eltévedt kutatónak az 

őserdőben…”
58
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V. Összegzés 

Összefoglalva tehát a szakdolgozatomban az életfogytig tartó szabadságvesztés 

szabályozását, azon belül a múlt, jelen, és jövő témaköröket mutattam be. 

Láthattuk, hogy már az ókorban is ismerték a szabadságvesztést. Különböző bünte-

téseket alkalmaztak a 17-18. században pl: gályarabság, kolostorfogság, befalazás. Má-

ria Terézia idején már volt büntetőtörvénykönyv, amely tartalmazta az életfogytig tartó 

szabadságvesztést. 

Az első magyar nyelvű büntetőtörvénykönyvünk a Csemegi-kódex volt, amely je-

lentős változást ért el, a büntetőjog alapjának is tekinthető. Ebben a részben elfogadott 

volt a halálbüntetés és az életfogytig tartó szabadságvesztés, mint büntetési nemek. 

Az 1961. évi V. törvény még rendelkezett a halálbüntetésről, viszont az életfogytig tartó 

szabadságvesztést eltörölték mivel úgy gondolták nincs helye a szocialista büntető-

kódexben. Az 1971. évi 28. sz. tvr. visszahozta az életfogytig tartó szabadságvesztést, 

amelyet az 1978. évi IV. törvény is tartalmazott. 

Továbbá bemutattam a hatályos szabályozást egészen az Emberi Jogok Európai bí-

róságának gyakorlatáig. A jelenlegi 2012. évi C. törvényben már a halálbüntetés, mint 

büntetési nem már nincs jelen, viszont az életfogytig tartó szabadságvesztés szabályoz-

va van. Az Emberi Jogok Európai Bíróságának döntései között megismerhetjük a Ma-

gyar László kontra Magyarország ügyet, amelyben elmarasztalták Magyarországot mi-

vel megsértette az Egyezmény 3. cikkét, miszerint embertelen bánásmódot alkalmaztak. 

Továbbá nem biztosították az elítéltnek a feltételes szabadságra bocsátást. A módosítá-

sokat követően kötelezően bevezették, hogy biztosítani kell a felülvizsgálatot, hogy le-

hetőség van-e a feltételes szabadulásra. Ezek után szintén elmarasztalták Magyarorszá-

got a 2016. évi ügy kapcsán, amelyben két férfi volt a kérelmező. Úgy gondolom, hogy 

Magyarország jól döntött, hogy elutasították a két férfi kérelmezését, mivel az elköve-

tett bűncselekményeik súlyossága miatt nem érdemlik meg, hogy éljenek a remény le-

hetőségével. 
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Számos ellentét merült fel, miszerint van, aki eltörölné az életfogytig tartó szabad-

ságvesztést, mivel embertelen bánásmódot képvisel és van, aki szerint szükség van rá. 

Ez a viszály valószínűleg sosem fog megoldódni, mivel mindenki más érdeket képvisel, 

amely hátráltatja a közös megállapodást. 

A legfőbb probléma még ezek után is a feltételes szabadság lehetőségének kizárása, 

mivel a köztársasági elnök dönthet a kegyelem kizárásáról, amely sérti az emberi méltó-

ság elvét, tehát kegyetlen, embertelen bánásmód. Emiatt a strasbourgi bíróság még min-

dig elmarasztal minket. 

Véleményem szerint szükség van, a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztésre 

és racionális döntés volt, hogy életben tartották ezt a jogintézményt Magyarországon, 

mivel az elítéltnek vállalnia kell a következményeket a tetteiért. 
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