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Előszó

A büntetés-végrehajtási jog című munka egyrészt mint egyetemi 
tantárgyból, másrészt a jogi szakvizsgára felkészüléshez kíván segít
séget nyújtani. Azok az ismeretek találhatók meg benne útmutatás
szérűén, amelyek elvezethetik a Tisztelt Olvasót ennek a diszciplí
nának, szakvizsga-tárgynak akár a mélyebb megismeréséhez is. Ab
ban a reményben írtam, hogy valóban segítőtársa tud lenni a bünte
tés-végrehajtási jogot megismerni óhajtónak, az abból vizsgázni ké
szülőnek. Az ismeretközlés olyan módszerét választottam, amely 
elsődlegesen a jogi felsőoktatás céljait szolgálja, az elméleti alapokat 
már elsajátított olvasónál nagyobb súlyt helyezve a jogalkalmazási 
alapismeretekre és tapasztalatokra a tudományos és gyakorlati köve
telmények figyelembevételével. Ez utóbbi lehetővé teszi használha
tóságát a gyakorlatban dolgozók számára is.

Nemzetközi kötelezettségvállalásainkból származó harmonizációs 
jogalkotási problémák megoldása, a büntető igazságszolgáltatási 
rendszer reformja, a magasabb- és alacsonyabb rendű jogszabályok 
közötti diszharmónia megszüntetésének időszakában egyre több, a 
gyakorlati igényekkel is kapcsolatos büntetés-végrehajtási jogi mun
kára van szükség.

Fogadja szeretettel a Kedves Olvasó, és felhasználásával tanulmá
nyozza a büntetés-végrehajtási jogot. Kívánom, hogy a belefektetett 
munka és fáradozás hozza meg a gyümölcsét.

A  Szerző



E lső fe jezet

A büntetés-végrehajtási jog általános kérdései

1. § A büntetés-végrehajtási jog helye a jogrendsze r- 
ben, fogain^, forrásai, alapelvei

1.1. Szerepe, jelentősége, helye a jogrendszerben, célja, 
alanyai, tárgya és annak rendszere, fogalma

A bűnözés elleni küzdelemnek része a büntető felelősségre vonás 
folyamatában, a tágabb értelemben vett büntetőeljárásban a bünte
tések, a büntetőjogi intézkedések és a büntetőeljárási kényszerintéz
kedések végrehajtása is. Ez a büntető-végrehajtó tevékenység szoro
san kapcsolódik a büntető igazságszolgáltatáshoz, melynek folyama
tában az előző szakaszok (nyomozási, bírósági szak) adják létét és 
befolyásolhatják hatékonyságát. Nélküle viszont parttalanná, önma
gáért valóvá válna az egész büntetőeljárás. Mit. ér egy sikeres, gyors 
nyomozás, a jó  bírósági tárgyalás, a helyes ítélet, ha a kiszabott bün
tetés, alkalmazott intézkedés nem vagy nem megfelelően kerül vég
rehajtásra, ha az elítélt, felelősségre vont személy nem részesül to
vábbi pozitív ráhatásban a büntetés végrehajtása alatt, ha nem kap 
segítséget a társadalomba beilleszkedéshez. A bíróság határozatában 
elrendelt és törvényben meghatározott büntetés, intézkedés jog
fosztó, illetve jogkorlátozó mivolta akkor realizálódik, amikor a vég
rehajtásra kerül sor; midőn egy büntetés, büntetőjogi és büntetőel
járási intézkedés tartalmától függően valakit ténylegesen börtönben, 
fogdában fogva tartanak, avagy elveszik a gépjárművezetői jogosítvá
nyát, a foglalkozása gyakorlásához szükséges iratokat, kitiltják vagy
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Vókó, Büntetés-végrehajtási jog

kiutasítják valahonnan és eltiltanak más alapvető jogaitól. Az általá
nos állampolgári jogi helyzetben bekövetkező változásnak a mértéke 
a büntetés-végrehajtási jogi helyzet tartalma.

A büntető igazságszolgáltatás hatékonyságának feltételei közé tarto
zik, hogy a büntetéssel összefüggő negatív hatásokat is kizárják vagy a 
lehető legkisebb mértékre korlátozzák. Éppen ezért az állampolgári 
jogokat is csak olyan mértékben szabad korlátozni, amilyenben el
kerülhetetlen, s ez a jogkorlátozás - természetesen törvényben rész
letesen felsorolva, amint hazánkban vajn - nem haladhatja meg azokat 
a határokat, amelyek a büntetés igazságos végrehajtásához szüksége
sek. Szempont a társadalom védelme a bűnelkövetőtől, de szempont 
a végrehajtás során az ő védelme is a társadalom haragjától. Ha a 
végrehajtási tevékenység nem törvényes, nem váltja ki az állam tör
vényei iránti tiszteletet és természetesen nem felel meg a jogállami
ság követelményeinek sem. Az igazságszolgáltatási és büntetés
végrehajtási szervek tevékenységében nincs súlyosabb követelmény, 
nagyobb érték, mint a törvényesség megtartása. Az erre való törekvés 
összeköti az országokat, még ha különböző is a történelmi útjuk 
során kialakult jogrendszerük, intézményrendszerük.

A büntetés-végrehajtási rendszer magában foglalja mindazokat a 
tevékenységeket, melyek a büntetés, büntetőjogi intézkedés céljának 
megvalósítását elősegítik. A végrehajtás előkészítését, megkezdését, 
rendjét, stb. Magyarországon az előzetes letartóztatást, a szabadság
vesztés büntetést, a kényszergyógykezelést, az ideiglenes kényszer
gyógykezelést az Igazságügyi Minisztériumhoz tartozó büntetés
végrehajtási szervezet hajtja végre. A rendőrség a közügyektől, fogla
kozástól, járművezetéstől eltiltás, kitiltás és kiutasítás mellékbünte
téseket, továbbá az őrizetet, az előzetes letartóztatást hajtja végre, 
valamint közreműködik a pártfogó/ felügyelet, az elkobzás végrehaj
tásában. Az utóbbiban még a Vám- és Pénzügyőrség is a hatáskörébe 
tartozó cselekmények esetén. A pénz fő- és mellékbüntetést, az el
kobzást, vagyonelkobzást és a pártfogó felügyeletet a bíróságok hajt
ják végre, előbbieket gazdasági hivatalaik és a bírósági végrehajtók 
útján, utóbbiakat a hivatásos pártfogók révén, akik fontos szerepet 
töltenek be a közérdekű munka végrehajtásában is. E feladat nem 
igazságszolgáltatás, hanem büntetés-végrehajtás, aminek van igaz-
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ságügyi igazgatási funkciója is. (Alkotmánybíróság 53/1991. (X. 31.) 
AB. határozata indokolásának II. 2. pontja.) Járulékos feladatként az 
elzárásra átváltoztatott szabálysértési pénzbírságot a rendőrség és a 
büntetés-végrehajtási szervezet hajtja végre, az idegenrendészeti 
őrizet végrehajtásában pedig rajtuk kívül még a Határőrség is közre
működik.

A büntetés-végrehajtási jog a végrehajtásban részt vevők feladatait, 
jogviszonyát szabályozva teszi teljessé a büntető felelősségre vonás 
folyamatát. Az elítéléssel - vagyis az állampolgári jogok bírósági ítélet 
szerinti törvényes korlátozásával - az állampolgár jogi helyzetében 
beálló változás nem abszolút, az elítélt nem válik teljesen jogfosztott 
személlyé, nem a büntetés-végrehajtás tárgya, hanem olyan alanya, 
akit a büntetés, intézkedés végrehajtása során jogok illetnek meg és 
kötelességek terhelnek. Az elítéltek vagy a büntető felelősségre vonás 
hatálya alatt állók jogainak biztosításával és a hatékonysághoz szüksé
ges mértékű differenciált kötelességek teljesítésének következetes 
megkövetelésével lehet tökéletes összhang a büntetés-végrehajtási 
rendszer tartalmi jellegzetességeit tükröző, az elítéltek, illetve a 
büntető felelősségre vonás hatálya alatt állók jogi helyzetére vonatko
zó rendelkezések, valamint a büntetés, a büntetőeljárási célok között. 
\

A többi ember, az egész társadalom védelme érdekében a bűnelkö
vetőket felelősségre kell vonni, de akikkel szemben ugyanakkor tör
vényesen, a jogállamiság követelményeinek, azaz a társadalom igé
nyének megfelelően kell végrehajtani a bíróság által alkalmazott 
szankciót vagy büntetőeljárási kényszerintézkedést. Az utóbbiak is a 
büntetés-végrehajtási jog tárgyát képezik, mert legtöbbször a bünte
tést közvetlenül megelőzik, abba beszámítják, jelentős befolyással 
vannak a hatékonyságára, s bizony a büntetéshez hasonlóan komoly 
jogkorlátozással járnak, a büntető igazságszolgáltatásban szorosan 
együttműködő szervek (rendőrség, büntetés-végrehajtási szervezet) 
hajtják végre.

A büntetés-végrehajtó vagy a büntetés-végrehajtásban közreműködő 
szervek a bűnelkövetőkkel, az elítéltekkel kerülnek kapcsolatba, még
pedig jogszabályokban szabályozott kapcsolatba, azaz jogviszonyba, 
amit büntetés-végrehajtási jogviszonynak nevezünk. A büntetés
végrehajtási jog a végrehajtásban részt vevők feladatait, jogviszonyát
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szabályozva teszi teljessé a büntető felelősségre vonás folyamatát; 
megtartva szoros kapcsolatát a büntető anyagi és eljárási joggal - funk
ciójára, a szabályozott joganyag terjedelmére, valamint tárgyának és 
módszerének sajátosságaira figyelemmel - önálló jogágazatnak tekin
tendő.

A büntetés-végrehajtási jog a fő- és mellékbüntetések, a büntetőjogi 
intézkedések, a büntetőeljárási törvényben felsorolt szabadságkorláto
zó kényszerintézkedések végrehajtását, annak előkészítését és megkez
dését; a végrehajtásban közreműködő szervek és személyek feladatait; 
a végrehajtás hatálya alatt álló személyi jogi helyzetét (jogait és köte
lességeit), társadalomba való visszavezetésének, illetve beilleszkedésé
nek módszereit; a jogok és kötelességek érvényesítésének módját 
(büntetés-végrehajtási eljárás) szabályozza.

A büntetés-végrehajtás során kialakuló jogviszonyok jellegükből 
adódóan merőben eltérnek más jogviszonyoktól, amit a hatályos 
joganyag is kifejezésre juttat. Földvári József már több mint egy évti
zeddel ezelőtt megállapította, hogy a büntetőjognak ezen fő része 
jelentőségében lényegesen növekszik, és jogszabályanyaga is határo
zottan kezd elkülönülni mind az anyagi, mint az eljárási jog anyagá
tól.

Ismét 10 éves tudományos munka - közben rendszerváltozás - és 
már egyetemi tantárgy is lett Magyarország valamennyi állam- és 
jogtudományi karán a büntetés-végrehajtási jog, hasonlóan a jogál
lamok gyakorlatához. (Rómában kapott először az egyetemen önálló 
tanszéket a „börtönügy”, mégpedig 1882-ben, amitől tudományági 
önállóságának hangoztatása kezdetét vette.) Az egyes tudományága
kon belül a kutatási tapasztalatok gyarapodásának következménye
képpen a megismerés határai kiterjednek, a társadalmi gyakorlat 
újabb követelményei jelentkeznek. E körülmények kölcsönhatással 
vannak egymásra és azzal az igénnyel járnak, hogy bizonyos jelensé
geket speciális elemzésnek vessünk alá. így az egyes tudományágak 
szárnyai alól új tudományágak bontakoznak ki, amelyek új néző
pontból sajátos módszerekkel végzik megismerési tevékenységüket. 
Angyal Pál és Finkey Ferenc arra mutattak rá, hogy a bíintetés- 
vegrehajtással Kapcsolatos Kérdések önálló szabályozást igényelnek.

4



1. §  A  büntetés-végrehajtási jog  helye a jogrendszerben, fogalma, forrásai, alapelvei

Irk Albert pedig magától értetődő természetességgel osztotta fel a 
büntetőjogot a gyakorlatban ma is követett három fő részre; anyagi, 
eljárási és végrehajtási jogra. A büntetés-végrehajtási jogot a tudo
mány szintjére Földvári József emelte, amelyet oly időszakban vég
zett el nagy körültekintéssel amikor ilyen jogállami tudományágak 
nem találtak nagy támogatásra. Tudomásul kellett venni azonban 
mindenkinek, hogy úgy a hazai, mint a nemzetközi jog változása 
folytán a büntetés-végrehajtási jogtudomány túllépett a múlt századi 
„börtönügyön”, felöleli valamennyi büntetés, büntető intézkedés 
végrehajtásával kapcsolatos jogi kérdéseket. Egyre több tudományos 
munkában - így Györgyi Kálmán, Horváth Tjbor, Kabódi Csaba, 
Kövér Ágnes, Lőrincz József, Mezey Bárna, Nagy Ferenc, stb. - is 
alátámasztották ezt.

Megalapozott törekvés, hogy a büntetőeljárás megindulásától az utó
gondozás befejezéséig tartó folyamatot, mint egységes egészet vizsgál
juk; mint olyant, amely a társadalommal összeütközésbe kerülő sze
mélyt hivatott a társadalomba újra visszavezetni, ott elismertetni, ép
pen a társadalom védelme érdekében. A büntetőeljárás folyamatában 
egymáshoz szorosan kapcsolódó szakaszokról van szó, melyek közül 
bármelyik szerepének - így a büntetés végrehajtásénak is - az elhanya
golása, továbbá a kapcsolódás lazulása a többi szakasz és az egész fo
lyamat hatásfokát rontja. „Hiába az anyagi jog tudományos művelése, a 
büntetésről vallott teóriák kidolgozása és hirdetése, a kiszabás elveinek 
kidolgozása, ha minden elképzelések megbuknak a diszfunkcionális 
végrehajtáson” - így fogalmazott már a múlt század első felébep Deák 
Ferenc.

A büntető felelősségre vonás büntetés-végrehajtási szakaszában a 
tettről a tettesre esik már nagyobb figyelem. Jóllehet, a büntetési és 
büntetés-végrehajtási elmélet filozófiai alaptételei összecsengenek, a 
konkrét büntetés és annak végrehajtása elemzésénél a különbségek 
válnak egyre hangsúlyosabbakká.
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1. 2. Forrásai, alapelvei, elkülönülése más jogágaktól

A büntetés-végrehajtási jog forrásait és az érvényesülésüket előse
gítő szabályokat, irányító eszközöket a következőkben foglalhatjuk
össze:

1. Szabadságvesztés: Btk. 7., 40-48/A., 99. §., 110-112., 127. §.; Be.
360., 362., 394/B., 400. §.; a büntetések és az intézkedések végrehajtá
sáról szóló, 1982. évi 22., 1984. évi 21., 1987. évi 9. számú törvényerejű 
rendelettel és az 1989. évi LVL, az 1993: XXXII., az 1995. évi XLI. 
törvénnyel módosított 1979. évi 11. számú törvényerejű rendelet (a 
továbbiakban: Bv. tvr.) 1-5., 7-9., 14. §. és a IV. fejezet; a büntetés
végrehajtási szabályzatról szóló és a 2/\9%0. (IV. 21.), a 9/1983. (X. 13.), 
a 12/1986. (IX. 24.), a 4/1988. (VI. 15.), a 17/1988. (XI. 29.), a 12/1989. 
(XI. 9.), a 17/1989. (XII. 22.) és a 3/1990. (I. 16.) IM. számú rendelettel 
módosított 8/1979. (VI. 30.) IM. számú rendelet (a továbbiakban: Bv. 
Szabályzat); a fogva tartottak vallásgyakorlásáról szóló 8/1990. (IV. 27.) 
IM. számú rendelet; a katonák szabadságvesztésének, előzetes letar
tóztatásának és pártfogó felügyeletének végrehajtásáról szóló és az 
1/1988. (III. 5.), az 5/1988. (XI. 3.), az 5/1990. (V. 14.), a 6/\990. (V. 
14.), a 3/1992. (II. 21.), a Í2/1993. (XI. 3.) HM-IM. számú együttes 
rendelettel módosított 1/1979. (VIII. 25.) HM-IM. számú együttes 
rendelet; a 21/1994. (XII. 30.) IM. számú rendelet a büntetés
végrehajtási intézetek kijelöléséről; a büntető ügyekben hozott határo
zatok végrehajtása során a bíróságokra háruló feladatokról szóló, a 
104/1984. (IK. 5.), a 109/1985. (IK. 4.), a 120/1987. (IK. 1988. 2.) IM. 
számú utasításokkal módosított 107/1979. (IK. 8.) IM. számú utasítás
1., III. fejezete, 114-117. §-ai, 126-128. §-ai és a X. fejezet 
(továbbiakban: 107/1979. (IK. 8.) IM. számú utasítás); a büntető 
ügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bírósági büntetés
végrehajtási csoportra és a bírósági gazdasági hivatalra háruló felada
tokról szóló, a 108/1985. (IK. 4.), a 121/1987. (IK. 1988. 2.) IM. számú 
utasítással módosított 108/1979. (IK. 8.) IM. számú utasítás II. fejezet, 
32-56. §. (továbbiakban: 108/1979. (IK. 8.) IM. számú utasítás); a 
büntetés-végrehajtási szabályzat végrehajtásáról szóló, a 119/1983., a 
106/1984., 9/1989. (IK. 11.), a 6/X99Q. (IK. Bv. Mell. 1.) IM számú 
utasításokkal módosított 101/1981. (IK. 2.) IM. számú utasítás
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(továbbiakban: Bv. Szakutasítás); a büntetés-végrehajtási nyilvántar
tásról szóló, a 17/1990. (XII. 22.) IM. számú rendelettel módosított 
5/1984. (VI. 14.) IM. számú rendelet; az elővezetés és a rendőri kísérés 
végrehajtásával felmerült költség megtérítéséről szóló 2/1986. (IV. 21.) 
BM-IM-PM számú együttes rendelet, valamint az ebből adódó rend
őri feladatok végrehajtásáról szóló 30/1987. (BK. 9.) BM. számú utasí
tás; az 1994. évi XX. törvény a Strasbourgban 1983. március 23-án kelt, 
az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény kihirdetéséről; a 
9/1995. (III. 8.) IM. számú rendelet az elítélt személyek átszállításáról 
szóló európai egyezmény végrehajtásáról; az Emberi Jogok Egyetemes 
Nyilatkozatából 3., 5., 6., 9. cikk; a Polgári és Politikai Jogok Nemzet
közi Egyezségokmányából 7., 9., 10. cikk; a Kínzást és más Megalázó, 
Embertelen, Kegyetlen Büntetést, illetve Bánásmódot tilalmazó Nem
zetközi Egyezmény (kihirdette az 1988. évi 3. számú törvényerejű 
rendelet, módosította az 1990. évi LIX törvény), 1995: III. törvény a 
Strasbourgban, 1987. november 26-án kelt, a kínzás és az embertelen 
vagy megalázó büntetések vagy bánásmód megelőzéséről szóló európai 
egyezmény kihirdetéséről; 1991. évi LXTV. törvény a Gyermekjogairól 
szóló New Yorkban, 1988. november 20-án kelt Egyezmény kihirde
téséről.

2. A  közérdekű munka büntetés: Btk. 49-50. §., 109. §. (1) bek., 129. §., 
Bv. tvr. 10-11/A. §., V. fejezet.

3. A  pénzbüntetés: Btk. 51-52., 64-65., és 114. §.; Bv. tvr. VI. fejezete 
és a 79. §., 107/1979. (IK. 8.) IM. számú utasítás 101-108. §., illetve 
119-121. §-ai; 108/1979. (IK. 8.) IM. számú utasítás 31., 134-140. §-ai.

4. A Btk. 38. §. (2) bek. 1-5. pont alatti mellékbüntetések tartalmára 
és végrehajtására irányadó szabályok: Btk. 38. §. (2)-(3) bek., 53-61., 
87/A., 88., 96., 105., 115-116., 130-134. §-ai; Be. 46. §. (1) bek. e) 
pont, 370/A. §; Bv. tvr. 70-75. és 80. §.; 107/1979. (IK. 8.) IM. számú 
utasítás VI. fejezete, 147. §.; 10/1979. (IK. 8.) IM. számú utasítás IV. 
fejezete; a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 1. §. (2) 
bekezdés i) pontja; 4/1968. BM. számú utasítás és melléklete; 
112/1979. (IK. 9.) IM. számú utasítás.

5. Vagyonelkobzás: Btk. 62-63. §.; Be. 371. és 372. §.; Bv. tvr. 76. §. 
(1) bek.; 107/1979. (IK. 8.) IM. számú utasítás 109-110. §-ai;
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108/1979. (IK. 8.) IM. számú utasítás 141. §.; a bírósági végrehajtás
ról szóló 1994: Lili. törvény; a Pp. 1994. évi LII. törvénnyel kiegé
szített 371. §. (1) bek., a bírósági végrehajtás szervezetéről szóló 
11/1994. (IX. 8.) IM. számú rendelet.

6. A megrovásra nézve a Btk. 71. §., a Be. 374. §-a és a Bv. tvr. 81. §- 
a rendelkezik.

7. A pártfogó felügyelet nélküli próbára bocsátásra nézve a Btk. 72
73. §-a, a Bv. tvr. 82. §-a, a Be. 374. §-a tartalmaz rendelkezést.

8. A felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtására nézve a Btk. 89-91. §- 
ai, a Be. 377. §-a rendelkezik.

9. A kényszergyógykezelés: Btk. 11. §., 22. §. b) pont, 74. §.; Be. 58. §. 
(2) bek., 90. §. (3) bek. a) pont, 192. §. (3) bek., 214. §. (4) bek., 242. §. 
I. e. pont, 373. §. (5) bek.; Bv. tvr. 83-84. §.; a kényszergyógykezelés és 
az ideiglenes kényszergyógykezelés végrehajtásáról szóló 2/1991. (II. 
26.) IM. számú rendelettel módosított 9/1979. (VI. 30.) IM. számú 
rendelet; 107/1979. (IK. 8.) IM. számú utasítás 70-75. §-ai; 106/1980. 
(IK. 5.) IM. számú utasítás az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyó
gyító Intézet működéséről; 15/1972. (VIII. 5.) EüM. számú rendelet 
52. §. (5) bek. (Módosították: 4/1977. (IX. 18.) EüM. számú rende
let, 3/1978. (VI. 3.) EüM. számú rendelet, 2/1979. (V. 16.) EüM., 
6/1980. (VII. 15.) EüM., 2/1981. (II. 7.) EüM., 3/1981. (II. 14.) 
EüM., 4/1981. (III. 31.) EüM., 8/1983. (VI. 29.) EüM-PM. együttes 
rendelet, 9/1987. (VIII. 19.) EüM., 9/1990. (XII. 29.) NM„ 7/1991. 
(IV. 26.) N M , 18/1991. (XI. 5.) NM. számú, rendelet, 1991. évi XX. 
törvény., 6/1992. (III. 31.) NM., 27/1992. (IX. 26.) NM. sz. rendelet, 
55/1992. (III. 21.) Korín, számú rendelet); Ptk. 13. §. (1) bek., 16. §. 
(1) bek., 624. §. (2) bek.; Pp. 48. §., 49. §., 279. §.; a házasságról, 
családról és a gyámságról szóló 1974. évi I. törvénnyel módosított 
1952. évi IV. törvény., 1/1974. (VT. 27.) OM. számú rendelet, 
13/1974. (VT. 14.) MT. számú rendelet 6. §., 1975. évi II. törvény
10., 15., 17., 23., 26. és 47. §.

10. Kényszergyógyítás: Btk. 75. §.; Bv. tvr. 85. §., 107/1979. (IK. 8.) 
IM Utasítás 77-78. §-ai; Bv. Szabályzat 111. §.

11. Az elkobzás foganatosítása: Btk. 77. §., 258. §., 314. §.; Be. 101.,
103., 104., 105., 106., 375., 376. és 376/A. §. és 402. §.; Bv. tvr. 87-89.
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§-ai; a 15/1988. (X. 21.) IM. számú rendelettel módosított 13/1979. 
(VIII. 10.) IM. számú rendelet; a 107/1979. (IK. 8.) IM. számú uta
sítás VIII. fejezete; az 1/1993. (I. 13.) IM-BM-PM. számú együttes 
rendelettel módosított 117/1984. (IK. 12.) IM-BM-PM-Legf. Ü. 
számú együttes utasítás, figyelemmel az Alkotmánybíróság 66/1991. 
(XII. 21.) AB számú határozatára.

12. A pártfogó felügyelet végrehajtása: Btk. 48. §. (3) bek., 72. §. (4) 
bek., 73. §., 82. §., 89. §. (4) és (6) bek., 91. §. (1) bek. c)pont, 119. 
§.; Be. 100., 214/A. §. (1) bek., 374. §., 377. §.; Bv. tvr. 9., 13., 92
104. §.; a pártfogó felügyelet végrehajtásának és az elítéltek utógon
dozásának részletes szabályairól szóló, a 16/1989. (XII. 22.) IM. ren
delettel módosított 7/1979. (VI. 29.) IM. számú rendelet; a katonák 
szabadságvesztésének, előzetes letartóztatásának és pártfogó felügye
letének végrehajtásáról szóló és az 5/1988. (XI. 3.) HM-IM., az 
5/1990. (V. 14.) HM-BM-IM., a 6/1990. (V. 14.) HM-IM., a 3/1992. 
(II. 21.), a 12/1993. (XI. 3.) HM-IM. számú együttes rendelettel 
módosított 1/1979. (VIII. 25.) HM-IM. számú rendelet; a 107/1979. 
(IK. 8.) IM. számú utasítás 82-93. §-ai; a 108/1979. (IK. 8.) IM. szá
mú utasítás 105-128. §-ai; a pártfogó felügyelet végrehajtásával kap
csolatos rendőri feladatokról szóló 22/1983. BM. számú utasítás; a 
többször módosított 1968. évi I. törvény 97/A. §.

13. A fiatalkorúakkal szemben alkalmazható intézkedések: Btk. 109. 
§. (2) bek., 117., 118., 118/A. és 119. §.; Be. 303/A-303/B., 305-306. 
§., 308. §.; Bv. tvr. 103. és 105-112. §-ai; a fiatalkorúak pártfogó fel
ügyeletéről, a javítóintézeti nevelésről és egyes eljárási rendelkezé
sekről szóló 6/1980. (VI. 24.) OM. számú rendelet; 107/1979. (IK. 
8.) IM. számú utasítás 94-100., 125. §-ai; 108/1979. (IK. 8.) IM. 
számú utasítás 94-104. §-ai.

A járulékos büntetés-végrehajtási feladatok körében:
I. A személyes szabadságot érintő intézkedésekre nézve:
14. Az őrizetnél: Be. 91., 100., 347., 356. §. (4) bek., 379. §., 379/A- 

379/C. §. és 397. §. (2) bek.; a Rendőrségről szóló 1994: XXXIV. 
törvény, 1. §. (2) bek., i) pontja, 33. §.; az őrizetnek, illetve az előze
tes letartóztatásnak rendőrségi fogdában történő végrehajtásáról 
szóló, a 27/1990 (VIII. 13.) BM. számú rendelettel módosított

1. §  A  büntetés-végrehajtási jog  helye a jogrendszerben, fogalma, forrásai, alapelvei
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11/1990. (II. 18.) BM. számú rendelet; a rendőrség Fogdaszolgálati 
Szabályzata kiadásáról szóló 16/1990. (BK. 5.) BM. számú utasítás; 
Bv. Szakutasítás 126-127. §.

15. Az előzetes letartóztatásnál: Be. 6., 7., 8., 44. §. (4)-(6) bek., 45-51. 
§., 52. §., (l)-(2) bek., 80. §., 92-97. §-ai, 134. §. (3) bek., 148. §. 254. 
§., 302., 340., 379-380., 389-390. §.; Bv. tvr. X. fejezet, 2. §. (2) bek.
a) pont, 127. §. (4) bek.; Bv. Szabályzat IV. fejezet, 101/1981. (IK. 2.) 
IM. számú utasítással kiadott büntetés-végrehajtási szakutasítás EX 
és XX. fejezet; a 107/1979. (IK. 8.) IM. számú utasítás IV. fejezet; a 
22/1990. (VIII. 13.) BM. számú rendelettel módosított 11/1990. (II. 
18.) BM. számú rendelet; a rendőrség Fogdaszolgálati Szabályzata 
kiadásáról szóló 16/1990. (BK. 5.) BM. számú utasítás, 1/1979. (VIII. 
25.) HM-IM. számú rendelet (módosításai: 12. pont alatt)

16. Az elmeállapot megfigyelésénél: Be. 74. §., 137. §. (1) bekezdés d) 
pont, 169. §. (1) bek; a 106/1980. (IK. 5.) IM. számú utasítással ki
adott IMEI Működési Szabályzat 2. §., 3. §., 27. §.

17. Az ideiglenes kényszergyógykezelésnél: Btk. 74. §.; Be. 98. §., 379. §., 
379/A. §., 379/B. §.; a 9/1991. (II. 26.) IM. számú rendelettel módosí
tott 9/1979. (VI. 30.) IM. számú rendelet 5-8. §-ai; a 106/1980. (IK. 5.) 
IM. számú utasítással kiadott IMEI Működési Szabályzat 4., 22-23. §- 
ai; a 107/1979. (IK. 8.) IM. számú utasítás 72., 73., 76. §-ai.

II. A beilleszkedés segítése
18. Utógondozás: Bv. tvr. EX. fejezet; a 16/1989. (XII. 22.) IM. szá

mú rendelettel módosított 7/1979. (VI. 29.) IM. számú rendelet; 
108/1979. (IK. 8.) IM. számú utasítás 129-131. §-ai.

III. A vagyoni jellegű hátrányok érvényesítését az alábbi jogszabályi 
rendelkezések biztosítják:

a) A bűnügyi költségre nézve: Be. 120., 217-219., 328., 343. és 382. §.; 
12'1990. (III. 23.) BM-IM-PM. számú együttes rendelettel módo
sított 2/1986. (IV. 21.) BM-IM-PM. számú együttes rendelet, a 
18/1994. (XII. 7.) IM. számú rendelet a bűnügyi költségek előlege
zéséről, továbbá az államot illető bűnügyi költségek behajtásáról és 
elszámolásáról szóló 120/1973. (IK. 1974. 1.) IM. számú utasítás 
módosításáról.
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b) A rendbírságra nézve: a Be. 108. §.
c) A szabálysértés miatt alkalmazott jogkövetkezményekre nézve: a 

Be. 216. §.
d) Az elkobzás alá eső érték, illetve a vagyoni előny megfizetésére 

kötelezésnél, továbbá az a)-c) pont alattiakra nézve együttesen: a 
107/1979. (IK. 8.) IM. számú utasítás VIII. fejezet és 129. §.; a 
108/1979. (IK. 8.) IM. számú utasítás 141-144. §-ai.

IV. A bűnügyi nyilvántartásra nézve az alábbi jogszabályok az irány
adók: Btk. 100-106., 121. és 136. §-ai; a Btk. hatályba lépéséről és vég
rehajtásáról szóló, az 1983. évi 12. számú törvényerejű rendelet, az 
1987. évi III. törvénnyel, a 6/1992. (I. 30.) AB. határozattal, az 1993. évi 
XVII. törvénnyel, az 1994. évi IX. törvénnyel módosított 1979. évi 5. 
számú törvényerejű rendelet (Btké.) 19., 29-31. §-ai; a Rendőrségről 
szóló 1994: XXXIV. töivény 84. §. a), e), g), m) pont; a 15/1995. (X. 
20.)BM. rendelettel módosított, a bűnügyi nyilvántartásról szóló 
5/1979. (X. 14.) BM. számú rendelet; az igazságügyi szerveknek a 
bűnügyi nyilvántartással kapcsolatos feladatairól szóló 119/1980. (IK. 
9.) IM. számú utasítás, az ezt módosító 3/1995. (I. 23.) IM. számú 
rendelet.

V. A büntetés-végrehajtási nyilvántartásról szóló, a 17/1990. (XII. 
22.) IM. számú rendelettel módosított 5/1984. (VI. 14.) IM. számú 
rendelet.

VI. Az elzárást az alábbi jogszabályok rendelkezése szerint kell 
végrehajtani: 1968. évi I. törvény I., II. fejezet, 74., 75., és 82. §. (Az 
1968. évi I. törvényt módosító jogszabályok: 1970. évi 10. tvr., 1971. 
évi 28. tvr., 1972. évi 30. tvr., 1973. évi 13. tvr., 1974. évi 23. tvr., 
1979. évi 10. tvr., 1979. évi 11. tvr., 1979. évi 25. tvr., 1983. évi 10. 
tvr., 1986. évi 3. tvr., 1987. évi 5. tvr., 1987. évi III. tv., 1989. évi III. 
tv., 1989. évi XXIII. tv., 1989. évi LIV. tv., 1990. évi IV. tv., 1990. évi 
XXII. tv., 1990. évi XLVI. tv., 1990. évi LXXXVII. tv., 1990. évi XCI. 
tv., 1991. évi XX. tv., 1992. évi LXVI. tv., 1993. évi XVII. tv., 1993. 
évi LXII. tv.); Bv. tvr. 122-125. §-ai, az elzárás végrehajtásának sza
bályairól szóló, a 14/1988. (X. 14.) IM. számú rendelettel módosított 
9/1980. (XII. 18.) IM. számú rendelet; az elzárás végrehajtása során a 
szabálysértési hatóságokra háruló feladatokról szóló, az 1/1971. (IV.
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25.) IM-BM-PM., a 3/1980. (V. 23.) IM-BM-PM, a 7/1984. (X. 10.) 
IM-BM-PM, a 2/1987. (II. 24.) IM-BM-PM. sz. együttes rendelettel 
módosított 5/1968. (X. 19.) IM-BM-PM. számú együttes rendelet, a 
106/1982. (IK. 3.) IM. számú utasítás az elzárás végrehajtásának 
részletes szabályairól.

VII. Az idegenrendészeti őrizet és a kijelölt helyen való tartózko
dás végrehajtásával kapcsolatos rendelkezéseket tartalmaz a Rendőr
ségről szóló 1994. évi XXXTV. törvénnyel módosított 1993. évi 
LXXXVI. törvény a külföldiek beutazásáról, magyarországi tartózko
dásáról és bevándorlásáról (37. §.), az ennek végrehajtását szabályozó 
100/1994. (VI. 29.) Korm. számú rendelettel módosított 64/1994. 
(IV. 30.) Korm. számú rendelet (46-59. §. melléklet), valamint a 
9/1994. (IV. 30.) BM. számú rendelet (48-59. §.), az idegenrendé
szeti őrizet büntetés-végrehajtási intézetben történő végrehajtásának 
szabályairól szóló 1/1995. (I. 6.) IM. számú rendelet.

VIII. A szabadult elítéltek rendőrségi bűnmegelőzési ellenőrzéséről 
a Rendőrségről szóló 1994: XXXTV. törvény 35. §-a rendelkezik.

Alapvető garanciális rendelkezéseket, valamint ezek hatályosulását 
szolgáló előírásokat tartalmaznak: A Magyar Köztársaság Alkotmánya 
51. §. (2) bek., 54. §., a Magyar Köztársaság Ügyészségéről szóló, az 
1989: XLVI. törvénnyel, az 1991. évi LXII. törvénnyel módosított 
1972. évi V. törvény 11-12. §.; a 11/1993., a 6/1995. (ÜK. 5.) Legf. 
Ü. számú utasítással módosított a büntetés-végrehajtás törvényessé
gének ügyészi felügyeletéről szóló 1/1990. Legf. Ü. számú utasítás; a 
bűncselekmények és egyes szabálysértések miatt felelősségre vont, 
valamint körözött személyek nyilvántartásával kapcsolatos ügyészi 
feladatokról szóló, a 2/1980. számú utasítással kiegészített és a 
10/1993. Legf. Ü. számú utasítással módosított 5/1977. (ÜK. 6.) 
Legf. Ü. számú utasítás, az állampolgári jogok országgyűlési bizto
sáról szóló 1993. évi LIX. törvény, az ezt módosító és egyes rendel
kezéseit életbe léptető 1994: LXXV. törvény, Btk. 46., 47., 82., 111. 
§. (4) bek., 118., 119. §.; Bv. tvr. 2. §. (1) és (4) bek., 6-16. §., 60.,
65., 112. §.; Be. 229. §., 272. §. (1) bek., 243. §. (2) bek., 244. §. (2) 
bek., 387. §. (1) bek., a bíróságokról szóló 1972. évi IV. törvény 43/A. 
§. (1) bek.,; Bv. Szabályzat 120., 125., 127-128. §-ai; 7/1979. (VI. 29.)
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IM. számú rendelet 8. §., 6/1980. (VT. 24.) OM. számú rendelet 9.,
24., 28. §.; 108/1979. (IK. 8.) IM. számú utasítás 4. §. (2) bek., 32.,
50., 51-56., 94., 100-104., 105-112. §-ai; a Rendőrség Szolgálati Sza
bályzatáról szóló 3/1995. (III. 1.) BM. számú rendelet, stb.

A büntetés-végrehajtási jogalkalmazás számára iránymutatásul szol
gálnak az Alkotmánybíróság határozatai (pl. az 5/1992. (I. 30.) AB., 
6/1992. (I. 30.) AB., 53/1991. (X. 31.) AB határozatok, stb., a Legfel
sőbb Bíróság állásfoglalásai és határozatai (pl. a 12/1984. BH. 486. sz. 
hat. (B. törv. II. 211/1984. sz. hat.), 12/1992. BH. 742. sz. határozat, a 
4/1990. BH. 134. sz. határozat, 7/1992. BH. 442. sz. határozat, 10/1991. 
BH. 379. sz. határozat, 11/1991. BH. 420. sz. határozat, 7/1990. BH. 
243. sz. határozat, 8/1995. BH. 442. sz. határozat, stb.), a Legfőbb 
Ügyészség büntetés-végrehajtási jogi kérdésekben kifejtett állásfogla
lásai, iránymutatásai, valamint az ügyészek számára adott utasításai (pl. 
1101/1993. sz. utasítással módosított 1101/1983. számú utasítás az elő
zetes letartóztatás bv. intézetekben való végrehajtásának egyes kérdései, 
stb.), az igazságügyminiszter utasításai (mint a 124/1980. (IK. 10.) IM. 
számú utasítással módosított 115/1973. (IK. 11.) IM. számú utasítás a 
terhelt tartózkodási helyének felkutatására, valamint az elfogatóparancs 
kibocsátása terén a bíróságokra háruló feladatokról).

A végrehajtási tevékenységet kifejtők munkájának jelentős irányítási 
eszközei a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokának intézkedé
sei:

Az enyhébb végrehajtási szabályok alkalmazásához a 0104/1994. 
(IK. Bv. Mell. 1.) OP intézkedés; a szabadságvesztés kezdő és utolsó 
napjának megállapításáról szóló 0275/1994. (IK. Bv. Mell. 7.) OP 
intézkedés; az előzetesen letartóztatottak, a pénzbüntetés helyébe 
lépő szabadságvesztést, közérdekű munka helyébe lépő szabadság
vesztést töltők, valamint szabálysértést elkövetők választójoga gya
korlásának biztosításáról szóló 0287/1994. (IK. Bv. Mell. 9.) OP in
tézkedés, a 0255/1993. (IK. Bv. Mell. 7.) OP intézkedése az enge
déllyel a bv. intézeten kívül ideiglenes jelleggel tartózkodó elítélt 
ügyének intézésével kapcsolatos eljárás szabályairól, stb.
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Nem jogforrások, de úgy a jogalkotó, mint a jogalkalmazó számára 
iránymutatásul szolgálnak nemzetközi dokumentumok, ajánlások. 
Többek között

- ENSZ minimum-szabályok a szabadságvesztéssel nem járó bün
tetések alkalmazásához (Tokiói szabályok - ENSZ A/Conf. 144/24. 
1990. szeptember 6.)

- ENSZ minimum-szabályok a letartóztatottakkal való bánás
módról (1955.)

- Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága R/87/3. számú ajánlása a 
tagországoknak az Európai Börtönszabályokról, stb.

A Bv. tvr-nek a büntetőeljárási hagyományokra épülő szerkezeti 
sajátossága, hogy kiemel alapelvi szabályokat a speciális szabályok 
rendszeréből. Más alapelveket az egyes büntetések, illetve intézke
dések végrehajtásának szabályai elé helyezett. Az alapelvek azért 
fontosak, mert a bennük megfogalmazott standard követelmények 
megengedik a jog állandó adaptálását a társadalmi élethez, a valóság
hoz.

A büntetés-végrehajtási tevékenység során is az alkotmányos alap
elveknek és alkotmányos jogoknak érvényesülniük kell. Világszerte 
korszerűbb és hatékonyabb, humánumot szolgáló büntetés-végre
hajtást szorgalmaznak. Az új orientáció főbb elemei: a törvényesség, 
az egyenlőség, a jogállamiság fokozott követelménye a büntető fele
lősségre vonás egész folyamatában. A büntetés-végrehajtás törvé
nyessége, s annak felügyelete sem lehet másodlagos feladat.

A törvényesség és humanitás követelménye, valamint a hatékony
ság igénye jelentős mértékben fejleszti a büntetés-végrehajtási jogot. 
A büntetés-végrehajtásnál a törvényesség tartalmilag magában fog
lalja, hogy a büntetés-végrehajtási szervek rendeltetésüknek megfe
lelően működnek, mindent megtesznek a büntetés és a büntetőjogi 
intézkedés, a büntetőeljárási kényszerintézkedés céljának megvaló
sítása érdekében. A törvénysértések a büntetőbírósági határozatok 
végrehajtásának késedelmét eredményezhetik, az állam büntető igé
nyének érvényesülését akadályozhatják, ugyanakkor a büntető igaz
ságszolgáltatás, a büntetés célján túlmenő hátrányokat okozhatnak a 
végrehajtás hatálya alatt álló személy számára. Az emberi és állam-
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polgári jogok biztosítása iránti igény ott a legerősebb, ahol az állam a 
legsúlyosabban korlátozhatja ezeket, a büntető jogszabályok végre
hajtása során. A büntetés-végrehajtás nem lehet az önkényesség esz
köze, mindig a törvények betartásával kell teljesítenie funkcióját. 
Szempont a társadalom védelme a bűnelkövetőtől, de szempont a 
végrehajtás során az ő védelme is a társadalom haragjától, a hatósá
gok egyes megtévedt tagjainak esetleges önkényes eljárásától. Ha a 
végrehajtási tevékenység nem törvényes, nem váltja ki az állam tör
vényei iránti tiszteletet és természetesen nem felel meg a jogállami
ság követelményeinek sem. Az igazságszolgáltatási és büntetés
végrehajtási szervek tevékenységében nincs súlyosabb követelmény, 
nagyobb érték, mint a törvényesség megtartása.

A büntetés-végrehajtási jog alapelvei még az állampolgárok törvény 
előtti egyenlősége, a humanizmus, az igazságosság, a büntetés végre
hajtásának differenciálása és egységesítése, a személy védelmének és 
az alanyi jogok szabad gyakorlásának elve, a jóhiszeműség és a köl
csönös bizalom elve, a joggal való visszaélés tilalma, az anyanyelv 
használatának elve, stb.

A többi alapelv is a törvényességi követelményekből vezethető le. 
A törvényesség saját tartalmi követelménye - az önkény kirekesztése 
a jogszolgáltatásból, az állami szervek tevékenységének alkotmányos 
rendezése (a hatalommal való visszaélés kiszorítása és büntetése), az 
állami szerv és az állampolgár rendezett kapcsolata, valamint az ál
lampolgárok egymásközti viszonyának törvényes rendezése. Ezek a 
tartalmi követelmények jogi alapelvekben (törvény előtti egyenlőség, 
védelem joga, nyilvánosság, anyanyelv használata, stb.) nyilvánulnak 
meg és realizálódnak a jogalkotók és jogalkalmazók tevékenységében, 
mint jogviszonyban.

A magyar büntetés-végrehajtási jog tükrözi azt a felismerést, hogy 
a bűnözés elleni küzdelem nem lehet csak az állam, a bűnüldöző 
szervek feladata. Ezért a Bv. tvr. több rendelkezése is tartalmazza, 
hogy a végrehajtásban mely állami szervek működnek közre, illetve a 
végrehajtásért mely szervek felelősek. Több rendelkezés tartalmazza 
a társadalmi szervezetek közreműködését, és kifejezetten az állam-

1. §  A  büntetés-végrehajtási jog  helye a jogrendszerben, fogalma, forrásai, alapelvei
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polgárok részéről a szükséges segítség és támogatás igénylését is. 
Megjelenik a társadalom részvételének alapelve is ezáltal.

A Bv. tvr. 2. §-ának (2) bekezdése az elítélt garanciális szempont
ból különösen fontos jogait foglalja össze. A jó  hír, a magántitok és a 
személyes adatok védelme, valamint a magánlakás sérthetetlensége 
olyan személyhez fűződő jog, amelyet a büntetés, illetőleg az intéz
kedés végrehajtása sem zárhat ki. Ez az általános szabály természete
sen nem akadályozza a személyhez fűződő jogoknak a büntetés cél
jával összhangban álló korlátozását, pl. az elítélt levelezésének ellen
őrzése nem sérti a magántitok védelmét. A törvény tehát biztosítja az 
elítélteknek az őket megillető jogok szabad gyakorlását, de a jogok 
társadalmi rendeltetésének megfelelően. Itt a törvény védi a szemé
lyek vagyoni és személyhez fűződő jogait, továbbá törvényes érdeke
it.

Az európai gyakorlattal szinkronban hazánkban a szabadságvesztést 
töltő személy, mint állampolgár vehet részt a különféle oktatási, kép
zési, közművelődési, gyógyító foglakozásokon. A közoktatási törvény 
a büntetés-végrehajtás feladatává tette az^elítéltek általános iskolai 
oktatásának teljes szervezését és finanszírozását. Az elítélt jogává vált 
az oktatásban való részvételének eldöntése. Nem a kényszer, hanem 
csak az ösztönzés módszere maradt arra, hogy az elítélt - személyisé
ge fejlődése szempontjából - hasznos tevékenységet végezzen. Az 
együttműködési kötelezettség nélkül nevelési munkát a büntetés 
végrehajtása alatt nem lehet eredményesen végezni. Az együttműkö
dési kötelezettség mindkét oldalon a büntetés-végrehajtási jogvi
szonyban egymással szembeni kölcsönös figyelmességgel kapcsolatos 
minimum elvárást fejez ki.

A joggal való visszaélés tilalma nem szűkíthető le csak egyértelmű
en jogellenes tényállásokra. A joggal való visszaélés tilalmának a 
büntetés-végrehajtási jogban éppen az a lényeges funkciója, hogy 
tisztán jogellenesnek minősíthető tényállásokon túlmenően is akár 
„méltányossági” és „szociális” eszmék szellemében, akár tisztán er
kölcsi szempontból rosszallást juttat kifejezésre, az elkövetővel 
szemben valamilyen hátrányt. Az alanyi jogok gyakorlásának egyik 
határa a joggal való visszaélés tilalma (Bv. Szabályzat 27. §. (1) bek.).
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Külön alapelvként rögzíthető az emberséges bánásmód, a társadalom 
részvétele (Bv. tvr. 3. §., 20. §. (l)-(2) bek., 50. §. (2) bek.), az idő
szerűség követelménye a nyomozás megindításától a büntetés végre
hajtásának befejezéséig, a törvényben meghatározott és a bíróság 
határozatában körülhatárolt joghátrány alkalmazásának követelmé
nye, a hátrány és a kezelés, illetve nevelés egysége, a kínzás tilalma, 
orvosi tudományos kísérlet korlátozása és tilalma, stb.

A büntetés-végrehajtási jog szabályozása tükrözi a végrehajtás ha
tálya alatt álló személy és a végrehajtást végző szerv kapcsolatának 
jogi tartalmát, a végrehajtással érintett személyjogi helyzetét, a tör
vényességi garanciákat.

A büntető anyagi jogtól abban különbözik, hogy nem jelöl meg 
büntetéseket, intézkedéseket, hanem a végrehajtás szabályozásával 
kívánja előmozdítani a büntetés és intézkedés céljának megvalósítá
sát. Nem a bűnözés, a bűnelkövetés a tárgya, hanem a büntetés és 
intézkedés végrehajtásának folyamatában az elítélt és a végrehajtási 
szerv közötti jogviszony, külön figyelemmel mindegyikük jogi hely
zetére.

A büntetőeljárási jog és a büntetés-végrehajtási jog között a követ
kező különbségek tehetők:

- j ^ nintetőeljárási jog a büntetések'kiszabásának,'az intézkedések 
és kényszerintézkedések elrendelésének módját és feltételeit, ajuin- 
tetés-végrehajtási jog viszont csak végrehajtásának módiát szabályoz-
 ̂za,

- A büntetés-végrehajtási jog a büntető-eljárásiakon felül más jo
gokat is biztosít.

- A büntetőeljárásban a nyomozó szervek (rendőrség, Vám- és 
Pénzügyőrség), ügyészség, bíróság lehettek eljáró hatóságok, míg a 
büntetés-végrehajtási jog más állami szervre, továbbá gazdálkodó 
szervekre, társadalmi szervekre is bíz végrehajtási feladatot.

- A büntetőeljárási törvény az ítélet jogerőre emelkedéséig tartó 
időszakot, a büntetés-végrehajtási jog pedig ettől kezdődően egészen 
az utógondozás feladatáig, a bűnügyi nyilvántartásból való törlésig 
bezárólag tartó időszakot szabályozza elsősorban. A visszanyúló kap-

17



Vókó, Büntetés-végrehajtási jog

csolódó feladat az eljárási kényszerintézkedések végrehajtásának sza
bályozása.

A Jaüntetés^végrehajtási jog aíközigazgatási jogtól (abban különbö
zik, hogy nem általában az állami, az önkormányzati szervekre, ha
nem kizárólag csak büntető határozat végrehajtásával megbízott ál
lami szervekre nézve tartalmaz rendelkezéseket. Ez alól bizonyos 
mértékben kivételt képeznek az utógondozásban közreműködők.

A polgári jogtól való legszembetűnőbb különbség, hogy a bünte
tés-végrehajtási jogban nem az egyenjogúság és mellérendeltség, 
hanem éppen az ellenkezője a domináns. Ugyanakkor a büntető 
Határozat hatálya alatt álló személy nem is alárendeltje a végrehajtó 
szerv képviselőjének polgári jogi vagy munkajogi értelemben véve, 
viszonyukat a végrehajtási feladat határozza meg. A büntetés
végrehajtási alárendeltség tartalma az,'hogy az elítélt köteles teljesí
teni a büntetés-végrehajtási szerv vagy a képviselője által kiadott 
jogszerű utasítást.

A munkajogtól }az alapvető különbség abban van, hogy a büntetés
végrehajtási jogban a munka nem szerződéses kötelezettség, hanem a 
büntetés-végrehajtási jogviszony egyik lényeges eleme a büntetési cél 
megvalósítása érdekében.

2. § Szemelvény a büntetés-végrehajtás előzményei
ből, történetéből napjainkig az elmélet és a gyakorlat 
tükrében, külön figyelemmel Magyarországra

A tudományfejlődés-elmélet tisztázta minden emberi tudás para- 
digmatikus előfeltételezettségét, és kizárólag csak ebből kiindulva 
valós értelmezhetőségét. Jövőnk választását a múltnak jelenben folyó 
megértése lényegesen befolyásolja.

A büntetés-végrehajtás megismerésében is igaz, hogy a jövő terve
zése a történelmi múlt ismeretét igényli, mert csak annak tudomá
nyos elemzése alapján hagyományozhatok át értékek.
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A büntetés-végrehajtás fejlődésének történetéről az elmélet és a 
gyakorlat kölcsönhatására figyelemmel, a hazai és egyetemes múltba 
elhelyezéssel kaphatunk teljesebb képet.

A magyar büntetés-végrehajtás tevékenysége is szervesen összefüg
gött a mindenkori társadalom gazdasági, politikai, jogi, szellemi éle
tével; általában a mindenkori büntetőjogalkotással és alkalmazással, 
a kriminálpolitika rövidebb lejáratú törekvéseivel, a büntető jogtu
domány, a kriminológia, a börtönügy tudományának felismerésével.

A büntetés egyidős a társadalommal, tükrözi annak korát. Lénye
gére egyszerűsítve: mindig az olyan büntetéseket fogadták el, ame
lyek megfeleltek az adott történelmi időszaknak. A történelem fo
lyamán mindig voltak olyanok, akiket érdekelt a megbüntetett, a 
szabadságuktól megfosztott emberek sorsa. Az emberbaráti, filantróp 
eszméktől vezetett szervezetek érdeklődésének is tárgya volt. Az 
erőfeszítéseknek azonban - még ha azt olyan reformátorok fogana
tosították is, mint John Howard, s akik erről az egyedülálló szemé
lyiségről vettek példát - soha nem volt reális lehetőségük arra, hogy 
viszonylag rövid időn belül vagy egyáltalán eredményt hozó hatást 
gyakoroljanak a foglyok (nemzetközi kifejezéssel „bebörtönzöttek”) 
helyzetének radikális megváltoztatására. A társadalmi, politikai, gaz
dasági érdekek mindig a nekik leginkább megfelelő nézetet helyezték 
előtérbe. Grotiustól kezdve napjainkig mintegy 24 büntetési rend
szer és 100, e rendszerhez kapcsolódó elmélet keletkezett. Az ural
kodó büntetéselmélet is egyik összetevője volt az ún. börtönügy fej
lődésének.

A rabszolgatartó és hűbéri társadalmi berendezkedés évezredeire a 
halál-, testcsonkító-, testi- és megszégyenítő büntetések korszaka 
jelző használata a legkifejezőbb büntetőjogi szempontból. Az ókori 
görög bölcsek közül Protagorasz a bűnelkövetések megelőzésének 
társadalmi szempontjaira alapozta elképzelését. Tanítása szerint nem 
a tett miatt kell büntetni - mivel meg nem történtté úgy sem lehet 
tenni -, hanem azért, hogy a büntetés a jövőben mindenkit vissza
tartson a bűnelkövetéstől. Arisztotelész büntetési elméletének alapját 
az igazságosság elve képezte. Eszerint az erkölcs és a jog által bizto
sított javak meghatározott egyensúlyát a bűncselekmény megzavarja,

2. §  Szem elvény a büntetés-végrehajtás előzményeiből, történetéből napjainkig...
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amelyet a büntetés hivatott helyreállítani. A görög elmélet e fő irá
nyának aktualitását a köz-igazgságszolgáltatás irányába haladó kor
szak adta meg, a vérbosszút tagadó állami büntetés erkölcsi megala
pozása volt az értéke. A görögök - így Platón sem - nem választották 
el élesen egymástól az erkölcsöt és a jogot. A börtön kifejezés már 
olyan klasszikusok, mint Hérodotosz, Plutarkhosz írásaiban is meg
található. A rabszolgatartás módszereihez, a rendszer kegyetlenségé
hez igazodó római büntetőjog, habár a magánjog színvonalát meg 
sem közelítette, saját korában mégis fejlettnek számított elveivel. Az 
általa ismert büntetések később mindenütt a büntetőjog alapintéz
ményeit alkották. Az ókorban és a középkor első felében ismert 
börtönök lényegében elsődlegesen nem a büntetés végrehajtására, 
hanem annak biztosítására szolgáltak, hogy a gyanúsított bíróság elé 
állítása megtörténhessék. Az első börtönügyi rendeletek II. 
Theodosius nevéhez fűződnek, aki 435-ben, majd ezt követően I. 
Justinianus 529-ben adott ki rendeletet. Ezek célja az volt, hogy a 
börtönök fenntartását, működését szabályozzák. Intézkedtek a fel
ügyeletről és az ellenőrzésről is. A feudalizmus sajátossága a keresz
tény valláson alapuló elmélet és a gyakorlat egysége volt, mely egység 
azóta sem ismétlődött meg. A feudális jogfelfogás képviselőit csak a 
polgári gondolkodók késztették szakmai érvelésre, addig tudomá
nyos igényű elméleti munka a büntetésekkel kapcsolatban nem szü
letett. Ettől, valamint a végrehajtás kegyetlenségétől eltekintve léte
zett a valláserkölcsi keretbe helyezett hit az emberek megváltoztat
hatóságában. Bízva a tettes megjavulásában, először inkább nevelő 
jellegű büntetést (pl. böjtöt, papi oktatást, kisebb vagyoni, vagy eny
he testi büntetést) írtak elő, csak ezt követte - főként a harmadik 
bűnelkövetéskor - a súlyosabb halálbüntetés. A katolikus egyház az 
első évszázadokban tagadta a halálbüntetés jogosságát, amit tükröz 
például hazánkban Szent István törvénykönyve. Amikor a pápaság 
világpolitikai tényezővé vált, az egyház is rátért az alkalmazására 
(inkvizíció). A halálbüntetés végrehajtása kínzó, megdöbbentően 
kegyetlen formákat vesz fel. A hatékonyság mérséklődését újabb és 
újabb halálnemekkel próbálták ellentételezni, majd a kívánt cél el
maradása miatt a végrehajtás kegyetlen módozatait kezdték alkal
mazni.
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A testi büntetés az elítélt fájdalommal járó fizikai sértése volt, az 
enyhe vesszőzéstől a testcsonkító büntetésig bezárólag. A testi bün
tetések hatékonyságát fokozta a nyilvános végrehajtás megszégyenítő 
jellege. Gaius római jogtanár Institutiones című tankönyvében is 
olvasható, hogy a személyek megsértésének büntetése tagcsonkítás 
esetén hasonlóval történt. A kor nem biztosított lehetőséget a mai 
humánusabb büntetések alkalmazására, mert egyrészt hiányoztak az 
érvényesítés feltételei, másrészt az adott társadalmi viszonyok korlá
tozták a hatékonyságát. Maradt a rendkívül embertelen és a kevésbé 
borzalmas büntetések közötti választási lehetőség. Ez vezetett a tár
sadalmi helyzet kiéleződése idején a ma már elfogadhatatlanul ke
gyetlen véres büntetés-végrehajtáshoz. A véres gyakorlatot meg
szüntetni hazánkban sem tudta a Hármas könyv, de a dekrétumok 
sem. A feudalizmusban a börtönök a vizsgálati fogságot és biztonsági 
célokat szolgáltak. A középkorban is ismeretlen volt a mai szabadság
vesztés büntetés. A vizsgálati foglyokat pincékben, városfalak tor
nyaiban, várak kazamatáiban láncra verve helyezték el, a tortúrával 
járó nyomozás során a végletekig sanyargatták. Először a XTV. szá
zadban szabtak ki hosszabb tartamú - több hónapra terjedő - fogház
büntetéseket egyes olasz városi hatóságok. A feudalizmus tagoltságá
nak megfelelően a világi központi hatalom, az egyházi hatalom és a 
földesúri hatalom irányítása alatt voltak, később a városok fejlődése 
során megjelentek városi (vármegyei) törvényhatósági börtönök. 
Attól függően, hogy kinek a kezében voltak, különféle célokat szol
gáltak, közös volt azonban bennük a fékentartási szerep.

A szabadságvesztés büntetés elemeinek megjelenése a polgárosodó 
nyugat-európai államokban a XVI-XVIII. században történt, a bör
tönügy fejlődése valójában mégis a XIX. század elején indult be. A 
végrehajtás érdemi kérdéseire vonatkozó jogi szabályozás hiányában 
végrehajtási alapelvekről nem lehetett beszélni.

A dologházak intézményének megszületésekor a XVII. században a 
szigorú fegyelem melletti munkáltatás, munkára szoktatás, nevelés
oktatás, lelki gondozás állt az akkori elképzelések középpontjában. A 
XVIII. században Howard hatására központi szempont lett Európá
ban a börtönkörnyezet humanizálása, a nők és férfiak, felnőttek és
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fiatalkorúak elkülönítése. A magány- és a hallgató rendszer, a teljes 
és részleges elkülönítés amerikai kínálat volt a XIX. század első felé
ben. Még e században az angol és az ír fokozatos rezsimek össze
vonták a pennsylvániai és auburni rendszert, kiegészítették a 
reszocializációs közvetítő intézettel és a próbára bocsátás elemével. A 
XX. század a fogva tartottak differenciálását hozta, valamint a biz
tonsági intézkedések (dologház, biztonsági őrizet, internálás) elterje
dését. A humán tudományokat - így a pedagógiát, pszichológiát, 
szociológiát, kriminológiát - segítségül hívó, a tettest középpontjába 
állító kriminálpolitika a speciálpreventív hatásrendszer új dimenzióit 
nyitotta meg a büntetés-végrehajtás előtt. Később a nagypolitika köz
vetlen céljainak kiszolgálására megjelentek a lágerek, amelyekben a 
fogva tartottak tömegeinek szigorú őrzését és kemény munkáltatását 
az államvédelmi hatóságok látták el.

Nyugat-Európában az 50-es években elterjedt az a felfogás, amely 
elismerte, hogy a fogva tartott közjogi viszonyban áll az állammal, s e 
viszony szabályozása elsősorban a törvényhozó feladata. Ennek ha
tására számos államban (például Anglia, Franciaország, Hollandia) 
törvényi szabályozás vagy újraszabályozás született a büntetés
végrehajtás területén és sok ország jutott oda, hogy a büntetés
végrehajtási jogot a bűnügyi tudományok egészén belül önálló jog
anyagként ismerte el. A század második felében megjelentek a nyi
tott és félig nyitott büntetés-végrehajtási intézetek. A századforduló
hoz közeledve pedig a szabadságvesztéshez viszonyított ún. alternatív 
büntetések törnek utat.

A büntetés-végrehajtás tudománya a társadalom-tudományokJej- 
lődésének eredményeként alakult ki a büntetőjog tudományának 
talaján. A XIX. század első negyedében Németországban és Francia
országban, nem sokkal később angolszász jogterületeken megindult a 
börtönügy tudományos feldolgozása, aminek lökést adott a börtön
ügyi kongresszusok sorozata. Amerikában már a múlt század elején 
hangsúlyozták, hogy a börtönök szervezetétől és igazgatásától függ az 
egész börtönrendszer sikere, az ítélet csak forma, aminek tartalmat a 
végrehajtás ad.
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Hazánkban a XIX. század első felében a büntetési rendszer iránti 
érdeklődést a reformkor képviselői keltették fel. Az 1843. évi bün
tetőjogi reformot, ezen belül a börtönügyi törvényjavaslatot a hazai 
tudományos irodalom már számos jelentős alkotása is megelőzte. Az 
1854-ben osztrák igazságügyminiszteri rendelettel bevezetett bör
tönrendszer - bár bizonyos területeken előrelépést jelentett - ösz- 
szességében alacsonyabb szinten állt, mint az 1843-as javaslat. A fej
lődésjelentős állomása volt a törvényhatósági börtönöknek, valamint 
a bírósági fogházaknak a királyi ügyészek felügyelete alá rendelése 
(1871). A Magyar Büntető Törvénykönyv a bűntettekről és vétsé
gekről, az 1878. évi V. t. ez. az ekkor Európában már elfogadott fo
kozatos rendszert vezette be a magánrendszer helyett. A szabadság
vesztés végrehajtásáról nem külön törvény rendelkezett, hanem a 
büntetési rendszerről szóló fejezet tartalmazta a szabadságvesztés 
büntetésre és annak végrehajtására vonatkozó legfontosabb rendel
kezéseket. A részletszabályok kidolgozását az igazságügyminiszter 
rendeleti hatáskörébe utalták. Ezzel egyidőben jelentős börtönépítési 
program vette kezdetét. A korabeli nemzetközi szakirodalomban a 
magyar büntetés-végrehajtási rendszernek jó  hírneve volt, mert az 
akkori legújabb elképzeléseket alkalmazta.

A világháború időszakában a büntetés-végrehajtás intézményei je
lentős mértékben dekomponálódtak. A börtönügyben a kormányzat 
nem tudott következetes és mélyreható megújulást elérni a II. világ
háború előtt, s az azt követő évtizedekben sem. Az új büntetési 
rendszert kialakító 1950. évi II. törvény (Btá) hatályba lépése idején 
már tapasztalhatók a személyi kultusz okozta torzulások és követ
kezményei. A törvényességi szempontok figyelmen kívül hagyása a 
büntetés-végrehajtásra is jellemző volt. Fő feladatát a biztonságos 
őrzés és az elítéltek munkáltatása képezte. Megemlíthető az egyol
dalúan biztonság- és termeléscentrikus szemlélet mellett a durva, 
embertelen bánásmód elterjedése, az elítéltek politikai ellenségként 
kezelése és mély alávetettsége a militáris, általános- és szakmai mű
veltség híján lévő személyi állománynak, a törvényi szintű szabályo
zás mellőzése, voluntarista igazgatási szabályozás bevezetése, a bün
tetés-végrehajtásnak a napi politikai érdekek szolgálatába állítása.
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Az 1961. évi V. törvény (Btk.) és az ehhez kapcsolódó végrehajtási 
jogszabályok révén bővült a büntetés-végrehajtás tárgyköre. A sza
badságvesztés végrehajtásának szabályozását illetően magyarországi 
történetében figyelemre méltó a szabadságvesztés büntetés végre
hajtásáról és az előzetes letartóztatás foganatosításáról szóló 1966. évi 
21. számú törvényerejű rendelet, amely már minden állampolgár 
számára megismerhető jogszabályként határozta meg a szabadság
vesztés büntetés végrehajtásának alapelveit, módszereit és az új bün
tetés-végrehajtási rendszert. Előrelépést jelentett az utógondozás 
differenciált rendszerét létrehozó 1975. évi 20. számú törvényerejű 
rendelet is. Az 1978. évi IV. törvénnyel kihirdetett Btk-át követte a 
büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. 
számú törvényerejű rendelet és a Büntetés-végrehajtási Szabályzatról 
szóló 8/1979. (VI. 30.) IM. számú rendelet, valamint a többi bünte
tés, büntetőjogi intézkedés végrehajtási jogszabálya, amelyek fejlő
désnek tekinthetők a büntetés-végrehajtás szabályozása útján.

Visszatekintve úgy tűnik, mintha a tudományos elméletek és a 
jogakotás sajátos, egymástól független életet éltek volna. Jól látható, 
miként változtak a büntetési célokra vonatkozó felfogások, a bünte
tő-politikai szemlélet, a büntetőjog egyes intézményei, ennek meg
felelően a büntetés-végrehajtás jogi szabályozása.

A XX. század második felében Európa sok államában változtatták, 
módosították a büntetés-végrehajtási jogot vagy teljesen új törvényi 
alkotások születtek.

A büntetés-végrehajtási tudomány is túllépett a múltszázadi 
„börtönügyön”, felöleli valamennyi büntetés, intézkedés végrehajtá
sával kapcsolatos jogi és nem jogi kérdéseket. Ezt juttatja kifejezésre 
az angol nyelvű pönológia, a francia science penitentiairc, az ennek 
szószerinti fordítását jelentő szláv penitenciárnaja nauka elnevezés is.

A német elmélet börtönügyi tudománynak vagy a büntetés
végrehajtás tudományának nevezte (Gefángniskunde). Századunk 
elején. Finkey Ferenc a büntetőjog-tudomány olyan önálló ágának 
tekintette, amely a büntetési és megelőző intézkedésekkel foglalko
zik. Az akkori egyik álláspont szerint a börtönügy különféle ismere
teket magában foglaló társadalomtudomány, a másik álláspont sze
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rint pedig jogtudomány. Finkey munkássága nyomán hazánkban ez 
utóbbi vált uralkodóvá. bJezete szerint a társadalomban éppen olyan 
fontos szerepe van az általa használt elnevezéssel a biintetés- 
végrehajtás-tannak vagy büntetéstannak, mint az anyagi büntetőjog 
vagy a büntető eljárásjog tudományának. Liszt, a német büntetőjog
tudomány vezéralakja és követői a büntetőjog-tudomány mellék-, 
illetve segédtudományának tekintették, amelyeknek feladata a bün
tetés okainak és fejlődésének vizsgálata. Szemben ezzel napjainkban 
Németországban és a nyugat-európai államokban a büntetések, biz
tonsági és nevelő intézkedések végrehajtását mind jogi, mind 
empirikus szempontból vizsgálják. (Strafvollzugskunde)

Németországban is az újabb és uralkodó felfogás a büntetés-végre
hajtási jogot az anyagi és eljárási jog mellett önálló, harmadik jogte
rületnek tekinti az egész bűnügyi jogon belül. A büntetés harmadik 
pilléreként említik a büntetés-végrehajtási hatóságot, illetve a bün- 

"tetés-végrehajtási jogot.
A büntetés-végrehajtási jog az utóbbi egy-két évtized alatt nagyot 

fejlődött, vele szemben a társadalmi gyakorlat újabb és újabb köve
telményeket támaszt, s ez a fejlődés a büntetés-végrehajtás tudo
mányági önállóságát eredményezi. Mint egy sajátos életviszonynak, 
mint egy kutatási területnek is kijár az önállóság. Társadalmi szük
ségletté vált az egyre szélesebb körű és önálló jogi rendezése. Az 
elítélt a büntetés-végrehajtási szervekkel büntetés-végrehajtási jog
viszonyba kerül,1 mert a büntetés végrehajtására, az intézkedés foga
natosítására hivatott szerv és a kötelezett közötti viszonyt a jog sza
bályozza, amely egyben csak a jog révén létezik. Amikor a büntetés
végrehajtási jog bizonyos önállóságát hangsúlyozzuk; látnunk kell azt 
is, hogy intézményei, rendezési elvei jórészt azért olyan jogviszony
ok másolatai, amelyek egészen más életviszonyokon alapulnak, tel
jesen eltérő kapcsolatok létezési formái. A büntetés-végrehajtási jog
viszony elismerése már megjelenik más jogágakhoz tartozó új sza
bályokban is.

A hazai eredmények objektív értékelését és a fejlesztési feladatok 
helyes meghatározását nagymértékben elősegíti más országok ered
ményeinek és gyakorlatának ismerete. A büntetés-végrehajtás szer
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vezeti rendszerének, módjának és intézményeinek külföldi modelljei 
hasznos tapasztalatokkal szolgálhatnak a hazai szakemberek számára. 
A helsinki folyamat hatásaként - az emberi jogok biztosításának té
makörébe ágyazva - különösen Nyugat-Európában kaptak új erőre a 
fogva tartottak jogi helyzetével kapcsolatos előrevivő törekvések. Az 
európai emberi jogi konvenció betartásának ellenőrzésére különleges 
mechanizmust alakítottak ki; ennek keretében maga az állampolgár, 
az elítélt is panasszal fordulhat az Emberi Jogi Bizottsághoz és az 
Emberi Jogi Bírósághoz - akár saját állama ellen is.

Angliában, Belgiumban és Hollandiában már a múlt század végén 
önálló törvények szabályozták a büntetés-végrehajtás alapkérdéseit, 
így az elítéltek jogi helyzetét is.

A Nemzetközi Büntetőjogi és Börtönügyi Bizottság az 1920-as 
években felállította a minimális követelményeket, amelyeket az el
ítéltek emberséges és szociális kezelése szempontjából minden 
kulturállamnak kötelessége volt betartani. A bizottságban részt vett 
államok - köztük hazánk is - és a Népszövetség is elfogadta az 1929- 
ben „Alapelvek az elítéltek kezelésére” címen kiadott nemzetközi 
dokumentumot, amely a korabeli leglényegesebb börtönügyi köve
teléseket foglalta össze. Ennek a nemzetközi tudományos doku
mentumnak azonban nem sok gyakorlati eredménye volt; nem volt 
kötelező erejű az elfogadó államokra. A II. világháború előtti hely
zethez viszonyítva fejlődést jelentett nemzetközi szempontból a 
kriminológia és a büntetés-végrehajtás területén az, hogy az Egyesült 
Nemzetek Szervezetének keretében különleges szervezeti egység 
létesült, amelynek jelenlegi neve „Crime Prevention and Criminal 
Justice Branca”.

Ez a szervezeti egység az 1950. évi különleges megállapodás alapján 
átvette a Nemzetközi Büntető és Büntetőintézeti Bizottság funkció
ját és a később megalakított regionális intézményekkel együtt vizs
gálatot végez, irányelveket dolgoz ki és előkészíti az ötévenként 
megrendezett kongresszusokat. Különösen lényegesnek tűnik az az 
igyekezet, hogy összhangba hozzák a kriminálpolitikát a büntetőin
tézeti politikával és ezen belül a reszocializációval.
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Az Egyesült Nemzetek Szervezetének 1955. augusztus 23. és 
szeptember 2. között tartott kongresszusa a bűnözés megelőzésének 
és a bűnözőkkel való eljárás kérdésében kivételes jelentőségű nem
zetközi ̂ szintű okmányt fogadott el. A bebörtönzöttekkel való bá
násmódhoz kiadott általános minimális irányelvek (alapelvek) tehát 
olyan quasi jogi eszköz, amely ugyan nem kötelező érvényű, de leg
végső esetben lehet alkalmazni. A 70-es évek végére utalkodóvá vált 
az a felfogás, miszerint a szabaságvesztés büntetés nem nélkülözhető 
a büntetési rendszerekből, de ugyanakkor nyilvánvalóvá vált az is, 
hogy nem tartható fenn az egyoldalúan pszichológiai módszerekre 
támaszkodó kezelési modell sem. Előtérbe került az a szkeptikus
realista felfogás, amely a büntetőintézeti körülmények elkerülhetet
lenül személyiségkárosító hatásának mérséklését tűzte ki célul. Ez a 
felfogás több más törekvéssel együtt (például a szabadságvesztés 
ultima ratio jellege, tartamának csökkentése stb.) a büntetés
végrehajtás központi kategóriájává a börtönviszonyok humanizálását 
tette. E törekvésnek - amelynek indítékát a totális politikai rendsze
rek börtönfelfogásával szembeni kritika is szolgáltatta - alapvetően 
két igénynek kellett megfelelnie: az egyik a társadalom biztonsághoz 
való joga, a másik a fogva tartott személy emberi méltóságának a 
tisztelete. A folyamatot elősegítette a nemzetközi együttműködésnek 
az Egyesült Nemzetek majd az Európa Tanács által életben tartott 
dinamikus intézményrendszere. A mozgalom résztvevői között alap
vető egyetértés alakult ki a büntetés-végrehajtási politika három lé
nyeges irányát illetően:

- a szabadságvesztés büntetésnek a szabadságtól való megfosztásból 
kell állnia, a büntetéshez többletként hozzáfűzött kényszer vagy 
szenvedés nélkül,

- a büntetés végrehajtásának elvileg a bűnelkövető újbóli beillesz
kedését kell céloznia;

- a büntetés-végrehajtási rendszernek és tevékenységnek biztosíta
nia kell az ember alapvető jogainak betartását.

Magyarország számára a börtönügy európai normái csupán Hel
sinki után válhattak szélesebb szakmai körök számára ismertté, de 
még mindig nem követhetőkké. Az 1978-79-es büntetőjogi
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büntetés-végrehajtási kodifikáció felkészülési időszakában a jogal
kotók már szem előtt tartották a „Fogva tartottakkal való bánásmód 
minimális szabályainak” 1973-as európai változatát, de a polgári 
rendszerekkel való konvergencia elutasítása miatt ahhoz csatlakozni 
nem akartak.

Mégis felfedezhetők párhuzamos tendenciák ebben az időszakban 
a nyugat-európai és a magyar fejlesztési elképzelések között.

A legszembetűnőbb azonosság az átnevelési ideológia túlvállaló 
optimizmusának, az átnevelés illúziójának feladása volt, emellett 
azonban újabb törekvések jelentek meg a büntetés végrehajtása 
represszív elemeinek csökkentése, a szakmailag-tudományosan fel
készültebb elítélt-központú végrehajtási rendszer kialakítása irányá
ban.

1984. májusában a Bűnmegelőzési és Ellenőrzési Bizottság sok 
ajánlást terjesztett elő, amelyek azt célozták, hogy a bebörtönzöttek- 
kel való bánásmódban a minimális alapelveket effektíwé, hatékony- 
nyá tegyék a gyakorlatban.

Az ENSZ-nek a bűnmegelőzés és a jogsértőkkel szembeni bánás
mód kérdésével foglalkozó VII. Kongresszusát előkészítő interregio- 
nális tanácskozás résztvevőinek a büntetés-végrehajtási javító-nevelő 
rendszerrel kapcsolatos ajánlása a pszichotherápiás szemléletről arra 
az eljárásra való áttérést tükrözte, amely perspektivikus szakmai kép
zést és az élethez nagyobb lehetőséget nyújt az elítéltek számára. A 
fogva tartottak szakmai képzését és oktatását főként képesített szak
emberek, munkavezetők végzik, s nem a pszichiátriai, szociális szol
gálat dolgozói. A fogva tartottak munkaképességének kialakítása és 
nevelésük a velük való foglalkozás két olyan aspektusa, amelyeket 
nem szabad elválasztani egymástól. ,

A jogoknak a minimális szabályokban szereplő terjedelmes kataló
gusa egyre erősebb támogatást kapott a nemzetközi jog sokoldalú 
tartalmában és az azon alapuló tevékenységben. Pozitívan lehet érté
kelni, hogy a „bebörtönzöttekkel való bánásmódhoz” kiadott mini
mális szabályokat kötelező normának ismerik el mindazok az álla
mok, amelyek képviselői részt vesznek az ENSZ által a bűnözés 
megelőzésének és a bűnözőkkel kapcsolatos eljárásnak a kérdéseiről
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időszakonként megrendezett kongresszusokon. (Abban az esetben, 
ha azt jelentik, hogy a szabályzat egyik vagy másik előírását nem 
tudják alkalmazni, gondosan megadják ennek okait, esetleg az igazo
lását is. E jelentésekből világosan kitűnik az a körülmény, hogy 
ezeknek az országoknak az illetékes szervei a minimális előírásokat 
nem kezelik másként, mint ahogyan általában a nemzetközi jogi 
normákat.

A nemzetközi tapasztalatok szerint a börtönügy témája nem any- 
nyíra népszerű valamennyi államban, mint az államok egy bizonyos 
részében. A kiküldött kérdőívekre kapott válaszok sohasem érték el a 
címzettek számának még a felét sem és az utóbbi időben ez a száza
lék még csökkent is. Könnyebb hallgatólagosan elismerni a szabály
zat erejét, mint jelentést tenni betartásáról. A szabályzatnak a köz
gyűlés által javasolt népszerűsítése nem megy végbe a várt ered
ménynek megfelelően. A minimális szabályzat hatást gyakorol 
ugyanakkor annak következtében is, hogy a világon léteznek olyan 
nem kis jelentőségű dokumentumok, mint a deklarációk, rezolúciók, 
a tágan értelmezett emberi jogokra vonatkozó kinyilvánítások, a sza
badságuktól ilyen vagy olyan formában megfosztott személyekre 
vonatkozó nyilatkozatok, s ezek realizálását is ugyanakkor elősegíti.

Az Európa Tanács közgyűlése már 1981. január 19-én jóváhagyta a 
914. számú ajánlást a foglyok társadalmi helyzetére vonatkozóan. 
Jogilag egyébként az egyik legérdekesebb tényező az Európa Tanács 
tevékenységében az emberi jogok - 1950. november 4-én megkötött 
- európai konvenciója. A konvenció forradalmisága korántsem az 
állampolgári jogok és kötelességek felsorolásában rejlik, amelyeket 
garantál, szavatol; hanem abban, hogy betartásának ellenőrzésére 
különleges mechanizmust alakítottak ki. Az Európai Emberi Jogi 
Bizottság határozatai és az emberi jogok ítélőszékének (bíróságának) 
döntései egyben tájékoztatást is nyújtanak a jogalkotók és a jogalkal
mazók számára. Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága R/87/3. 
számú ajánlása a tagországoknak az Európai Börtönszabályokról ala
pul szolgált a többször módosított 1979. évi 11. számú törvényerejű 
rendeletnek a jogállamiság követelményei szerint az 1993. évi 
XXXII. törvénnyel történő megváltoztatásához. A strasbourgi dön
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téshozatali folyamat túl nehézkes, bürokratikus, kevésbé tartják al
kalmasnak arra, hogy hatékonyan kontrollálja a büntetés-végrehajtási 
gyakorlatot. A strasbourgi esetjog kétségkívül orientációs eszköz az 
emberi jogoknak a börtönökben való tiszteletben tartását vigyázó 
minden más szervezet, fórum számára.

Magyarország több univerzális és regionális emberi jogi nemzetkö
zi egyezmény részes államává vált. Szükséges kiemelni az univerzális 
konvenciók közül az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát, a Pol
gári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányát, valamint „A 
kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések és 
bánásmód elleni” nemzetközi egyezményt. A Polgári és Politikai 
Jogok Nemzetközi Egyezségokmányát (1966) az 1976. évi 8. számú 
törvényerejű rendelet hirdette ki, ezt az 1988. évi 25. számú törvény
erejű rendelet módosította, az Egyezségokmányhoz kapcsolódó 
„Fakultatív jegyzőkönyvek” kihirdetése az 1988. évi 24. számú tör
vényerejű rendelettel történt. Az 1988. évi 3. számú törvényerejű 
rendelet „A kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó 
büntetés és bánásmód elleni” nemzetközi egyezmény kihirdetéséről, 
illetve az 1990. évi LIX. törvény ennek módosításáról szólt. Az em
beri jogok és alapvető szabadságjog védelméről szóló egyezménnyel 
kapcsolatban az 1991. évi LXXI., LXXII., az 1993. évi XXI. törvények 
tanulmányozása nyújt ismereteket. A fogva tartottakkal való ember
séges bánásmódot szolgálja az egyezmény szellemében 1987. no
vember 26-án elfogadott, az 1995. évi III. törvénnyel kihirdetett 
Európai Konvenció, a Kínzás és az Embertelen vagy Megalázó Bün
tetések vagy Bánásmód Megelőzéséről szóló egyezmény, illetve a 
Kínzás Elleni Bizottság (CPT), amely rendszeres és ad hoc látoga
tásokat szervez. Tehát létrejött egyfajta összhang a magyar büntetés
végrehajtási jogszabályok és gyakorlat, valamint az Emberi Jogok 
Európai Egyezménye és az ún. európai börtönszabályokban megtes
tesülő normák között. A szabadságvesztéssel nem járó büntetésekre 
vonatkozó ENSZ minimum szabályok (ENSZ Közgyűlés 45/110. 
számú határozata, ENSZ A)Conf. 144/24. 1990. szeptember 6.) 
iránymutatásul szolgálhatnak a nem szabadságelvonással járó bünte
tőjogi szankciókkal kapcsolatos jogalkotói és jogalkalmazói munká
hoz is.
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3. § A jogi helyzet főbb vonásai a végrehajtás ideje 
alatt

3. 1. Az elítéltek és a büntető felelősségre vonás hatálya 
alatt állók jogi helyzetében beálló változás mutatja az 
adott büntetés, intézkedést tartalmát.

A büntetési rendszer tartalmi jellegzetességét tükrözik az elítéltek 
és más büntető felelősségre vonás hatálya alatt állók jogi helyzetére 
vonatkozó rendelkezések. A büntetés-végrehajtási jog elméletének és 
gyakorlatának központi kérdése-a-szabadsápvesztésre ítélt jogi hely
zete. Ehhez viszonyítva tudjuk értékelni a többi büntetéssel és intéz
kedéssel sújtottak jogi helyzetét is. Az elítéltek jogi helyzete kifejezi 
az egész büntetés-végrehajtási rendszer lényegét és egyben szintjel
zője a jogállamiságnak is. Vitathatatlan, hogy az utóbbiról csak akkor 
beszélhetünk, ha teljes, ha minden hatóságra, szervre, állampolgárra, 
a társadalom minden egyes tagjára kiterjed, így a 
„megbélyegzettekre”, az elítéltekre is. Az elítélt a büntetés
végrehajtási szervekkel büntetés-végrehajtási jogviszonyba kerül, ami 
jogok és kötelezettségek hordozását egyaránt jelenti. Hisz a büntetés 
végrehajtására, az intézkedés foganatosítására hivatott szerv és a kö
telezett közötti viszonyt a jog szabályozza, az csak a jog révén létezik.

Az állampolgári jogokat csak annyiban szabad korlátozni, csök
kenteni, amilyen mértékben ezt törvény rendelkezése megengedi, s 
amilyen mértékben ez elkerülhetetlen. A büntetés hatékonyságának 
az feltétele, hogy sikerül-e a büntetéssel összefüggő negatív hatásokat 
- például az elítélt személyiségének károsodását - kizárni vagy leg
alább a lehető legkisebb mértékűre korlátozni.

A fogva tartott jogainak elismerése; sine qua non előfeltétele, 
mintegy kiinduló pontja minden olyan akciónak, amely megkísérli a 
reszocializálásának elérését. Az elítéltek bővülő j ogainak biztosításá
val - ami nem jelent liberalizálást, engedékenységet, hanem éppen a 
társadalomba visszavezetés céljának elérését segíti elő - a hatékony-
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sághoz szükséges mértékű differenciált kötelességek teljesítésének 
következetes megkövetelésével lehet tökéletes összhang a büntetés
végrehajtási rendszer tartalmi jellegzetességeit tükröző, az elítélt jogi 
helyzetére vonatkozó rendelkezések, valamint a büntetési célok kö
zött.

A szabadságvesztést töltő elítélt jogi helyzetét - a sza
badságvesztés végrehajtásának feladatára tekintettel - 
az elítélt és a büntetés-végrehajtási intézet közötti vi
szonyra, ezen belül az elítélt és a bv. intézet jogaira és 
kötelességeire vonatkozó rendelkezések határozzák 
meg.

i/íi e h

A végrehajtás ideje alatt egymás mellett élnek a minden állampol
gárt megillető jogok és kötelességek, valamint a végrehajtás során 
keletkezett speciális jogok és kötelezettségek. Az utóbbiak sajátossá
ga, hogy csak a büntetés végrehajtásának ideje alatt állnak fenn, az 
elítélt szabadulásával aktualitásukat vesztik. Az állampolgári jogok 
egy részejiziinetel a végrehajtás alatt, más része korlátozottan érvé
nyesül, s vannak amelyek korlátlanul^A büntetés-végrehajtás által 

(/fylí j jÓ nfcm érintett jogok: az élethez és az emberi méltósághoz való jog; a 
_ | személyi biztonság joga; az egészséghez és szociális biztonsághoz

aló jog; a jogképesség; a jóhírnévhez való jogya gondolat, a lelkiis
mereti és vallásszabadság; a magántitok .védelme; a művelődéshez 
való jog; a tudományos és művészeti tevékenység szabadsága; a 
diszkrimináció tiltása. Az állampolgári jogok és kötelezettségek any- 

, | i vj nyiban érvényesülhetnek, amennyiben nem ellentétesek a büntetés 
( { ‘ / céljával, aminek konkrét tartalmat a büntetés végrehajtását szabályo

st C'í -  rv r 'í . j l  • ?. '■ e 7 - 0cÁ<X><rtL< h
■ 3\ f / . Im  W O

u- . zó törvény ad.

Ö< fc
Az elítéltek jogviszonyaira a büntetés-végrehajtási jogszabályok ál- I j J

tál nem érintett körben a minden állampolgárra egyaránt kiterjedő 
általános szabályok az irányadók. Az állampolgári jogok és kötele
zettségek meghatározása magában foglalja az Alkotmányban és min- !* 
den más - nem büntetés-végrehajtási - jogszabályban megjelölt jogo
kat és kötelezettségeket, amelyek természetesen az Alkotmányon

c e \  j (  \  ■
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alapulnak. Az általános állampolgári jogi helyzetben bekövetkező 
változásnak a mértéke a büntetés-végrehajtási jogi helyzet tartalma.

„Az elítélt állampolgári jogai a következőképpen módosulnak:
a) a közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez való joga 

nem veszélyeztetheti a büntetés-végrehajtási intézet rendjét és biz
tonságát;

b) a munkához való joga átmenetileg, a munkába állítását akadá
lyozó ok fennállásáig szünetel; j>l I % CLs£í Cj CL/\ 6/'! ■'O'

c) a véleményét olyan formában nyilváníthatja, amely nem zavarja - 
a büntetés-végrehajtási intézet rendjét és biztonságát; ha a közzété
telre szánt vélemény sérti a büntetés-végrehajtás rendjét és biztonsá
gát, az ezt tartalmazó iratot le kell foglalni;

d) a levelezése - a hatóságokhoz és a nemzetközi szervezetekhez 
küldött levelek kivételével - a büntetés-végrehajtási intézet biztonsá
ga szempontjából ellenőrizhető, az ellenőrzés lehetőségéről az el
ítéltet tájékoztatni kell;

e) távbeszélő használatára a büntetés-végrehajtási intézet lehetősé
gei szerint jogosult, ez ellenőrizhető, az ellenőrzés lehetőségéről az 
elítéltet tájékoztatni kell; ( a u f e t i u  <xal* adciA,

f) az egyesüléshez, a tanuláshoz való joga, valamint honvédelmi
kötelezettségének teljesítése a szabadságvesztés végrehajtásának kö
vetkeztében korlátozott. ^  ^  I J 0{ o f a  u A l v M

A szabadságvesztés végrehajtása alatt szünetel az elítélt joga
a) a szabad mozgáshoz és tartózkodási hely megválasztásához;
b) a gyülekezéshez;
c) a sztrájkhoz, valamint
d) a választójoga és
e) a szülői felügyeleti joga.” (Bv. tvr. 36. §. (5-)-(6) bek.)
Az elítéltet a büntetés-végrehajtási jogviszonyából megillető jogok 

túlnyomó többségét a Bv. tvr. 36. §. (l)-(4) bekezdése, valamint a 35.
§-a tartalmazza. Ezek szerint az elítélt jogosult
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- a higiéniai feltételeknek megfelelő, egészséges elhelyezésre, az 
u egészségi állapotának és a szabadságvesztés végrehajtása alatti tevé-

kenységének megfelelő élelmezésre, egészségügyi ellátásra;
T ., - hozzátartozóival, valamint az általa megjelölt és a bv. intézet által

engedélyezett személyekkel váló levelezésre, a levelek gyakorisága és
terjedelme nem korlátozott;

- legalább havonként látogató fogadására; ha a bv. intézet biztonsá
ga indokolja, az elítélt rácson keresztül beszélhet a látogatóval;

- társadalmilag hasznos munka végzésére, a munka mennyiségének 
és minőségének megfelelő jövedelemre, munkavédelemre;

- a nők és a fiatalkorúak a rájukjellemző sajátos védelemre;
- a már megállapított nyugellátásának és baleseti nyugellátásának a 

meghatalmazott személy kezéhez vagy a bv. intézethez folyósítására, 
üzemi baleset esetén baleseti ellátásra és baleseti egészségügyi szol
gáltatásra;

- a bv. intézetben és a büntetés-végrehajtástól független szervhez 
közérdekű bejelentés, panasz, kérelem és jognyilatkozat előterjesz
tésére;

- vallási vagy lelkiismereti meggyőződésének szabad megválasztá
sára, annak kinyilvánítására és gyakorlására;

- a személyi tulajdonához fűződő jogainak védelmére;
- a szabadulása utáni munkába állása és letelepedése érdekében a 

munkáltató, valamint karitatív szervezetek megbízottjával és pártfo
góval való érintkezésre;

- naponként legalább egy órai szabad levegőn tartózkodásra;
- pihenésre, szabadidőre, a rendszeresen végzett munka után fize

tett szabadságra;
- önképzésre, sajtótermékek megrendelésére, a bv. intézet műve

lődési és sportolási lehetőségeinek igénybe vételére;
- általános iskolai, indokolt esetben középfokú, valamint felsőfokú 

tanulmányok folytatására, a vizsgákra való felkészüléshez a jogsza
bályban meghatározott tanulmányi- és vizsgaszabadságra;
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- ha külföldi állampolgár, államának diplomáciai, illetve konzuli 
képviseletéhez fordulni, annak képviselőjével érintkezni.

Az elítélt jogképessége nem korlátozott. A bírósági tárgyaláson való 
megjelenését lehetővé kell tenni, a költségek viselése szempontjából 
a helyzete azonos a többi állampolgáréval.

Az elítélt legalább havonként kaphat és küldhet csomagot.
A terhes és a kisgyermekes elítélt nőnek az egészségét védő és a 

gyermek fejlődését szolgáló, a Bv. tvr-en kívüli jogai nem korlátoz
hatók. Ha a szülésre a szabadságvesztés végrehajtása alatt kerül sor, 
az újszülöttet hat hónapos koráig az anyjával együtt kell elhelyezni, 
kivételesen engedélyezhető, hogy a csecsemő egy éves koráig anyjá
val együtt a bv. intézetben maradjon.

A szabadságvesztés végrehajtása során az elítéltet ért kárért a Pol
gári Törvénykönyv szerint, a munkájával összefüggésben ért kárért a 
Munka Törvénykönyvének értelemszerű alkalmazásával az Igazság
ügyi Minisztérium felelős. A kártérítési igényt a bv. intézet elismeri 
vagy elutasítja, mely határozat ellen a parancsnokhoz lehet felleb
bezni, a fellebbezés elutasítása esetén pedig az elítélt keresettel for
dulhat a bírósághoz.

A büntetés-végrehajtási jogviszonyban keletkező jogok tehát a fog
va tartás tényéből és körülményeiből származó életviszonyok jogi 
rendezését szolgálják, megtagadásuk, korlátozásuk vagy gyakorlá
suktól való eltiltás esetén jogorvoslati jog illeti meg az elítéltet.

A Bv. tvr. 33. §. (1) bekezdése szerint/az elítélt kötelesj- különösen 
—^a szabadságvesztést a büntetés-végrehajtási szervek által megha
tározott helyen tölteni;
— eltűrni a más nemű és más fokozatú elítéltektől való elkülönítést, 

az életkori, kriminológiai, biztonsági, nevelési és egészségügyi szem
pontok szerinti csoportba sorolását;
—  a büntetés-végrehajtás rendjét, biztonsági és higiéniai követelmé
nyeit megtartani, a kapott utasításokat teljesíteni;

- — a kijelölt munkát a szakismereteinek és képességeinek megfelelő
en, fegyelmezetten elvégezni, a munkavédelemmel és a környezet
védelemmel kapcsolatos előírásokat megtartani;
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- a bv. intézet tisztántartását és ellátását szolgáló munkában díjazás 
nélkül, alkalomszerűen - a külön jogszabályban meghatározott mér
tékben - részt venni;

- alávetni magát a szükséges orvosi vizsgálatnak és gyógykezelés
nek, a műtétre az egészségügyi jogszabályok irányadók;

Lo | aVuXQ/> M
- a tartására fordított költséghez hozzájárulni, kivéve, ha önhibáján 

kívüli okból nem dolgozik, és nem részesül nyugellátásban vagy 
baleseti nyugellátásban.

Az elítélt keresményének és letétben lévő pénzének a külön jog
szabályban meghatározott részét a szabadulása idejére tartalékolni 
kell.

Nem terheli az elítéltet a bv. intézetbe szállítás, a büntetőügyben 
való előállítás, a kényszergyógyítás, az elmeállapot megfigyelésének 
költsége.

A büntetés-végrehajtás rendjét sértő cselekmény, illetve bűncse
lekmény megelőzése és megakadályozása érdekében az elítélt meg
motozható, személyes használati tárgyai megvizsgálhatok, vele 
szemben törvényben meghatározott esetben és módon kényszerítő 
eszközök alkalmazhatók, szükség esetén biztonsági okból elkülönít
hető.

Az elítélt a szabadságvesztés végrehajtása során okozott kárért a 
Polgári Törvénykönyv alapján felelős, a munkával összefüggésben 
okozott kárért fennálló felelősségére a Munka Törvénykönyve érte
lemszerűen irányadó. Az elítéltet az okozott kár megtérítésére a bv. 
intézet kötelezi. A jogerős határozat végrehajtható; a kártérítésre 
kötelező határozat ellen az elítélt keresettel fordulhat a bírósághoz. 
(Bv. tvr. 34. §.)

3. 3. A többi fő- és mellékbüntetésre ítélt jogi helyzete az 
adott büntetés nemétől, tartalmától függ.

A közérdekű munka végrehajtása egészen sajátos büntetés-végre
hajtási jogi helyzetet eredményez. Az elítélt nem kerül munkavi
szonyba a munkáltatóval, de mind az elítéltet, mind a munkáltatót 
megilletik azok a munkaviszonyból eredő jogok és terhelik azok a
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kötelességek, amelyek a büntetés céljával nem ellentétesek. így pl. a 
munkáltatót megilleti a fegyelmi jogkör, de fegyelmi büntetésként 
elbocsátást nem alkalmazhat. Terheli az üzemi balesettel kapcsolatos 
felelősség is.
(^Apénzbüntetés végrehajtasd így a fő- és mellékbüntetés végrehaj
tása is az állampolgár általános jogi helyzetén alapvetően nem vál
toztat^ mert az elítéltet csupán az a végrehajtási kötelesség terheli, 
hogy a pénzbüntetést az előírt időpontig megfizesse.

Sajátos jogi helyzetről beszélhetünk a Btk. 38. §. (2) bek. 1-5. 
pontjaiban meghatározott mellékbüntetések végrehajtásának ideje 
alatt is. A mellékbüntetés hatálya alatt álló elítélt jogi helyzete a mel
lékbüntetés jellegétől függően eltérő, attól függően, hogy milyen 
tilalom, képezi az adott mellékbüntetés tartalmát. A kiutasított az 
ország területét az ítélet jogerőre emelkedése után köteles elhagyni, 
illetve szabadságvesztés kiállása után (Bv. tvr. 75. §. (1) bek.,). A 
mellékbüntetés hatályosulása szempontjából nincs jelentősége an
nak, hogy a mellékbüntetéseket önállóan, főbüntetés kiszabása nél
kül alkalmazták.

A mellékbüntetések közül az elítélt tulajdonjogát érinti a vagyonel
kobzás, amelynek a lényege, hogy „az elkobzott vagyon az ítélet jog
erőre emelkedésével az államra száll”. A vagyonelkobzás gyakorlati
lag az elítélt tulajdonjogának megvonása, illetve korlátozása.

A Btk. 70. §-a szerinti intézkedések közül lényegesen nem változtat 
az elítélt jogi helyzetén a megrovás és a pártfogó felügyelet nélküli 
próbára bocsátás. Nem lehet azonban figyelmen kívül hagyni, hogy 
mindkét intézkedés egyben a bűnügyi nyilvántartás tárgya is (Btké. 29. 
§. (2) bek. a) pont - 5/1979. (X. 14.) BM. sz. rendelet 6. §.).

A kényszergyógykezelt jogi helyzetét meghatározza a gyógyítás kö
vetelménye, mint az intézkedés fő célja, a személyes szabadságtól 
megfosztottság, a büntetőjogi büntethetőséget kizáró kóros elmeálla
pot, a polgári jogi cselekvőképesség hiánya vagy korlátozottsága, a 
perbeli cselekvőképesség hiánya, a társadalombiztosítási jogok fo
lyamatossága, a fokozott családjogi védettség és korlátozás egy idő
ben történő érvényesülése, a sajátos intézeti jogi helyzet, az intézeti 
feladatként realizálódó jogi és szociális érdekvédelem.
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A Btk. 75. §-a szerinti kényszergyógyítás a szabadsápyesztés végre
hajtásának ideje alatt történik. A kényszergyógyításra kötelezettet is 
terhelik a munkajogi szabályokban megjelölt mindazok a kötele
zettségek, amelyek a gyógyítást nem akadályozzák. Köteles a kény
szergyógyítás alatt álló az intézet rendjére vonatkozó szabályokat is 
megtartani, gyógykezelésnek magát alávetni, a kijelölt munkát elvé
gezni, stb.

A javítóintézeti nevelés hatálya alatt álló fiatalkorú jogi helyzetét a 
javítóintézeti nevelés végrehajtásának speciális feladata befolyásolja. 
Jellemző az is, hogy az ideje alatt a szülők gondozási és nevelési joga 
szünetel, s ez a jog az intézet igazgatóját illeti meg a Bv. tvr. 108. §. 
(3) bekezdése alapján.

Az elkobzás a tulajdoni és a birtokviszonyokban okoz változást. 
„Az elkobzott dolog tulajdonjoga az államra száll.” (Btk. 77. §. (1) 
bek.). Az elítélt tűrni köteles a jogszerűen elkobzott dolog elvételét 
és a tulajdonjog megváltoztatását.

A pártfogó felügyelet alatt álló jogi helyzetének fő jellegzetessége, 
hogy - személyes szabadság megvonása nélkül - magatartási szabályok
kal teremtett korlátok között kénytelen élni. A minden felnőttkorú 
pártfogókat terhelő ún. általános magatartási szabályokat a Bv. tvr. 96. 
§-a határozza meg. A pártfogolt köteles ezeket a szabályokat megtarta
ni, valamint azokat, amelyeket a bíróság külön előírt számára, egyéni 
mérlegelés alapján. A magatartási szabályok kétségtelenül beavatkozást 
jelentenek az állampolgár jogi helyzetébe. A pártfogókat ugyanakkor 
megilletik az utógondozottnak biztosított jogok, támogatás.

A fiatalkorú pártfogó felügyeletét nem a bírósági hivatásos pártfo
gó, hanem a gyámhatóság látja el.

A katonai sajátosságok figyelembe vételével a magatartási szabályok 
jellemzőek a katona pártfogó felügyeletére is.

Annak a hatásrendszernek, amely alá az elítélt a büntetés, intézke
dés végrehajtása alkalmával kerül, elemét alkotja a büntetést megelő
ző és a szabadulást követő időszak is. Az utógondozás keretében a 
szabadságvesztésből szabadult elítélt segítséget és támogatást kérhet^ 
különösen a munkába állásához, a letelepedéséhez, szállásbiztosítá
sához, a megkezdett tanulmányai folytatásához, gyógykezeléséhez és

38



3. §  A  jog i helyzet főbb vonásai a végrehajtás ideje alatt

gyógyító eljáráshoz^ (Bv. tvr. 114. §. (1) bek.). A bv. intézet köteles 
elősegíteni, hogy az elítélt rendezze a szabadulása utáni letelepedésé
vel és munkába állásával kapcsolatos ügyeit.

Az ügydöntő határozatot megelőző, de azzal szorosan összefüggő 
határozatok végrehaj tása során is - az adott intézmény jellegétől füg
gően - alakul a terhelt jogi helyzete. Ilyennek kell tekinteni az elő
zetes letartóztatást, az őrizetet, az elmeállapot megfigyelését, az ide
iglenes kényszergyógykezelést.

Az előzetesen letartóztatott jogi helyzetét az a tény befolyásolja, 
hogy a büntetőeljárás terheltje és egyben egy zárt közösség - a bv. 
intézet vagy rendőrségi fogda - fogva tartottja. Mint a büntetőeljárás 
terheltjét, megilletik a büntetőeljárási törvényben meghatározott 
jogok és terhelik azok a kötelezettségek. Mint a bv. intézet vagy a 
rendőrségi fogda fogva tartottja köteles teljesíteni az intézeti rend 
fenntartásához szükséges kötelezettségeket, ugyanakkor megilletik 
ebben a helyzetben is speciális jogok. Ki kell hangsúlyozni, hogy 
nem azonos a jogi helyzete az elítéltével, ugyanis az ártatlanság vé
lelme vele szemben érvényesül. Az előzetes letartóztatás eljárásjogi 
célból alkalmazott szabadságelvonás és nem büntetés. Az előzetesen 
letartóztatottnak csak azok az állampolgári jogai szünetelnek, ame
lyeket a jogszabály kifejezetten ilyenként felsorol. Gyakorolhatja 
például a választójogát is. (Az előzetesen letartóztatott jogait a Bv. 
tvr. 118. §-a, kötelességeit pedig a 117. §-a sorolja fel, amelyeket a 
VII. fejezet tartalmazza részletesen.)

Az őrizetes jogi helyzete általában azonos az előzetesen letartózta
tottjogi helyzetével.

A járulékos büntetés-végrehajtási feladatok közül különösen a 
bűnügyi nyilvántartás emelhető ki, mint ami működése folytán az 
állampolgárok, így az elítéltek jogi helyzetére is befolyással bír. 
Fontos társadalmi érdek fűződik ahhoz, hogy az illetékes szervek 
tudomást szerezzenek a büntető határozatokról, de ugyanakkor azt is 
biztosítani kell, hogy az elítélés ne jelentsen az elítélt számára egy 
egész életre szóló megbélyegzést.
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Második fejezet

Különös rész

4. §. A szabadságvesztés végrehajtása
,! f— A r>

' n ’xo
4. 1. A szabadságvesztés végrehajtásának célja, feladata, 

teljesítésének biztosítéka, biztonsági és rendfenntartó 
intézkedések, kényszerítő eszközök használata és az 
emberséges bánásmód

A szabadságvesztes nemcsak a büntetési, de a büntetés-végrehajtási 
rendszerben, a hazai és külföldi büntetés-végrehajtási jogi gyakorlat
ban és tudományos életben központi szerepet tölt be. Ennek hang
súlyozása után a végrehajtás folyamatát vázolva a szűk keretek között 
néhány aktuális kérdést mindenképpen szükséges kiemelni. A sza
badságvesztés - a bűnözés összetételét tanulmányozva - továbbra 
sem kivételes büntetési nemként szerepel majd, hanem fontos helyet 
foglal el büntetési rendszerünkben, melynek sikere függ a szabadság
vesztés végrehajtására rendelt intézetek szerkezetétől, igazgatásától, 
működésétől.

A szabadságvesztés végrehajtásának „célja lényegében a büntetés 
céljának realizálása oly módon, hogy a törvényben meghatározott 
joghátrány érvényesítése során kell a társadalomba való beilleszke
dést és az újabb bűncselekmény elkövetésétől való tartózkodást elő
segíteni (Bv. tvr. 19. §.). A joghátrány alkalmazásának” követelmé
nye gyakorlatilag azt az igényt jelenti, hogy a szabadságvesztést bün
tetésként kell végrehajtani. Ebből a szempontból van fokozott jelen
tősége a szabadságvesztés végrehajtása rendjének, amely biztosítja
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minden, a büntetés lényegéhez tartozó hátrány érvényesítését. A 
szabadságvesztés végrehajtása a büntetés-végrehajtási szervezet fel
adata, melynek teljesítésében az állami szervek, a börtönmissziók és a 
társadalmi szervezetek, valamint más szervek és szervezetek is köz- 

_reműködnek (Bv. tvr. 3. §., 20. §. (l)-(2) bek.). A szabadságvesztést 
töltő fiatalkorú neveléséhez és társadalmi beilleszkedése segítéséhez 
a gyámhatóság és más állami szervek, a társadalmi szervezetek, a 
hivatásos és a társadalmi pártfogók, az elítélt hozzátartozóinak segít
ségét kell igénybe venni a Bv. tvr. 50. §. (2) bekezdése értelmében. 
Egyébként a büntetés (intézkedés) végrehajtásában közreműködő 
önkormányzatok, egyházi, karitatív vagy más társadalmi szervezetek, 
illetve magán- vagy közalapítványok, valamint más végrehajtást se
gítő szervezetek a végrehajtással kapcsolatos feladataikat a saját alap
szabályzatuknak megfelelő körben és működési szabályokkal, a vég
rehajtás rendjét meghatározó jogszabályi előírások betartásával, 
együttműködési megállapodás alapján végzik. Hazánkban a törté
nelmi fejlődés a szabadságvesztés végrehajtását az igazságügy
miniszter kormányzati irányítása alá helyezte (ezt a feladatot csak 
1952. és 1963. között látta el a Belügyminisztérium), a jogi szabályo
záson és iránymutatáson túlmenő gyakorlati igazgatási feladatok túl
nyomó többségét a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 
útján látja el. A végrehajtás feladata teljesítésének biztosítéka a végre
hajtás szervezetén túlmenően a kényszerítő eszközök alkalmazásának 
lehetősége, az emberséges bánásmód, a hátrány és a nevelés vagy 
kezelés egysége.

Ha az elítélt akadályozza vagy akadályozni kívánja a szabadság
vesztés végrehajtásának feladatát, ezáltal veszélyezteti a büntetés cél
jának megvalósítását is. Nem engedhető meg az sem, hogy az elítél
tek egymást kihasználják, megfélemlítsék, bántalmazzák vagy egy
másnak kárt okozzanak (Bv. Szabályzat 3. §. (4) bek.). A jogi szabá
lyozás ezért lehetővé tette biztonsági, rendfenntartó intézkedések 
megtételét, kényszerítő eszköz használatát, illetve alkalmazását (Bv. 
tvr. 20. §. (3)-(4) bek.). A szabadságvesztést végrehajtó büntetés
végrehajtási intézet (továbbiakban: bv. intézet) biztonsága alatt azt 
értjük, hogy a bv. intézetben tartózkodó személyek élete, testi épsége 
és személyi szabadsága; az intézetben lévő anyagi javak megléte és
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megóvása; az intézet feladatainak teljesítéséhez szükséges belső rend 
biztosított. Alapvető törvényességi igény, hogy .mindezek alkalma
zásának lehetősége ne sértse az emberséges bánásmód elvét. Ezt a 
jogi szabályozás azzal biztosítja, hogy pontosan meghatározza az 
alkalmazás feltételeit (így a Bv. Szabályzat 17-21/A. §-a). A kénysze
rítő eszközök (testi kényszer, bilincs, könnygáz, elektromos sokkoló 
eszköz, gumibot, szolgálati kutya, lőfegyver) közül csak az alkalmaz
ható, amelyre a cél eléréséhez szükség van, mégpedig addig és oly 
mértékben, amíg és ahogyan ezt az intézkedés eredményes kikény
szerítése megköveteli, illetőleg az intézkedés eredményes végrehaj
tásához vagy a veszély elhárításához szükséges. A kényszerítő eszköz 
alkalmazására az érintettet - ha az eset körülményei lehetővé teszik - 
figyelmeztetni kell.

Kényszerítő eszköz fogva tartottal szemben akkor alkalmazható, ha 
a bv. szerv rendjét, biztonságát sértő vagy veszélyeztető magatartást 
tanúsít; bármely személy életét, testi épségét, személyes szabadságát 
sérti vagy veszélyezteti; bűncselekmény megakadályozása érdekében 
szükséges.

Kényszerítő eszköz alkalmazható azzal a személlyel szemben, aki a 
bv. szerv által fogva tartott személy életét, testi épségét, személyes 
szabadságát vagy a fogva tartás biztonságát sérti, illetve veszélyezteti; 
a bv. szerv területén annak rendjét, biztonságát sértő vagy veszé
lyeztető magatartást tanúsít; a bv. szerv, illetve a személyi állomány 
tagja ellen támad, a személyi állomány tagját a feladatának ellátásában 
akadályoz vagy intézkedésre kényszerít; a bv. szerv vagyonát rongál
ja, és azt felhívás ellenére sem hagyja abba.

Kényszerítő eszköz nem alkalmazható a magatehetetlen személlyel 
szemben, - továbbá a testi kényszer és a bilincs kivételével - a terhes 
nővel és a gyermekkorú személlyel szemben, ha a körülményekről 
az intézkedőnek tudomása van, vagy azok számára nyilvánvalóan 
felismerhetők. Csak testi kényszer alkalmazható a kényszergyógyke- 
zejttel, az ideiglenes kényszergyógykezelttcl és a kóros elmeállapotú
vá vált fogva tartottal szemben. Nincs helye kényszerítő eszköz to
vábbi alkalmazásának, ha az ellenszegülés megtört vagy az intézkedés 
eredményessége enélkül is biztosítható.
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A kényszerítő eszközök közül lőfegyver használat a hivatásos állo
mány tagjának saját elhatározásából vagy az arra jogosult elöljáró 
utasítására történhet. Kötelékben való fellépés esetén lőfegyver csak 
az elöljáró utasítására használható. Lőfegyver használatnak csak a 
szándékos, személyre leadott lövés minősül. Nem minősül lőfegyver 
használatnak a figyelmeztető lövés, továbbá a tömegoszlatás, rend
fenntartás céljából alkalmazott riasztólövés.

Ha más kényszerítő eszköz alkalmazása nem vezet eredményre, 
lőfegyver használható

a) az élet elleni közvetlen fenyegetés vagy támadás elhárítására,
b) a testi épséget vagy a személyi szabadságot súlyosan veszélyez

tető közvetlen támadás elhárítására,
c) a közveszélyokozás, a terrorcselekmény vagy a légi jármű hata

lomba kerítése bűncselekményének megakadályozására vagy megsza
kítására,

d) bűncselekmény lőfegyverrel, robbanóanyaggal vagy az élet ki
oltására alkalmas más eszközzel való elkövetésének a megakadályo
zására,

e) lőfegyver, illetőleg robbanóanyag jogosulatlan, erőszakos meg
szerzésére irányuló cselekmény megakadályozására,

f) a bv. szerv ellen elkövetett fegyveres támadás elhárítására,
g) a fogva tartott szökésének a megakadályozására, a megszökött 

fogva tartott elfogására,
h) a fogva tartott erőszakos kiszabadításának a megakadályozására,
i) azzal szemben, aki a nála lévő fegyvert, vagy más, az életre és 

testi épségre veszélyes eszközt felszólításra nem teszi le, és magatar
tása annak ember elleni közvetlen használatának szándékára utal,

j) az intézkedő saját élete, testi épsége, illetve személyes szabadsága 
ellen intézett támadás elhárítására.

Jogszabály tételesen tartalmazza azt is, amikor kényszerítő eszközt 
nem lehet használni. Nincs helye lőfegyver használatnak

- ha olyan személy életét vagy testi épségét veszélyezteti, akivel 
szemben a fegyverhasználat feltételei nem állnak fenn,

4. §. A  szabadságvesztés végrehajtása
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- ha az intézkedés célja tárgyra vagy állatra leadott lövéssel is elérhe
tő,

- fogolyszökés megakadályozására fiatalkorú, illetőleg nő fogva 
tartottal szemben,

- terhes nővel szemben,
- kényszergyógykezelttel, ideiglenes kényszergyógykezelttel, vala

mint a szabadságvesztése alatt elmebeteggé vált elítélttel szemben.
A felsorolt tilalom nem vonatkozik arra az esetre, ha a lőfegyver

használat a fegyveresen vagy felfegyverkezve elkövetett támadás, 
illetve ellenállás leküzdése miatt szükséges.

Könnygázszóró-palack, bilincs, gumibot, elektromos sokkoló esz
köz, szolgálati kutya nem alkalmazható magatehetetlen személlyel, 
súlyos beteggel, terhes nővel, a 14. életévét be nem töltött személlyel 
szemben.

Fegyverhasználatról, illetve figyelmeztető lövésről haladéktalanul 
jelentést kell tenni az elöljárónak, aki ezt megküldi az illetékes 
ügyésznek. A fegyverhasználat kivizsgálásáról az ügyész gondosko
dik.

A büntetés-végrehajtási intézetek rendjét és biztonságát sértő vagy 
veszélyeztető cselekmények megelőzésére, illetve megszüntetésére 
biztonsági intézkedések alkalmazhatók. Bűncselekmény elkövetésé
nek megakadályozása, illetőleg rendkívüli esemény elhárítása, fel
számolása, következményeinek megszüntetése érdekében az elítélt 
biztonsági elkülönítése rendelhető el. Csoportos ellenszegülés esetén 
az ellenszegülőket a többi elítélttől, a kezdeményezőket és vezetőket 
pedig a többi ellenszegülőtől el kell különíteni. Az elkülönítés mind
két esetben a veszély megszűnéséig tarthat. A dühöngő, valamint az 
ön- és közveszélyes magatartást tanúsított elítéltet megnyugvásáig az 
erre a célra kialakított helyiségben kell elkülöníteni és haladéktalanul 
orvosi vizsgálatnak alávetni (Bv. Szabályzat 13. §.). Ha az elítélt a 
táplálkozást megtagadja és ezzel a bv. intézet rendjét vagy saját 
egészségét veszélyezteti, el kell különíteni és ha szükséges, egészség
ügyi ellátásban kell részesíteni. Az elkülönítés az étkezés megkezdé
séig. illetőleg az.QtVQS intézkedésiig tart. Kényszertáplálás a magyar
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bv. intézetekben megszűnt. Az Orvosok Világszövetsége Tokiói 
Deklarációja 5. cikke szerint az orvosoknak meg kell tagadni a 
kényszertáplálást mindaddig, amíg a bebörtönzött személy képes 
független és racionális ítéletet alkotni a táplálék elutasításának követ
kezményéről, tehát a beleegyezés alapelvét tiszteletben kell tartani.

A különösen veszélyes elítélt az intézet biztonságának fenntartása 
érdekében - amíg ennek indokai fennállnak - különleges biztonságú 
körleten vagy zárkában helyezhető el. Ugyanígy az az elítélt is, aki
nek az élete, testi épsége más módon nem biztosítható. Az itt történt 
elhelyezést legalább hat hónaponként felülvizsgálják.

Az elítélt a büntetés-végrehajtás rendjét sértő cselekmény, illetve 
bűncselekmény megelőzése és megakadályozása érdekében meg
motozható, a személyes használati tárgyai átvizsgálhatok, ehhez 
technikai eszközök is igénybe vehetők. A személyi motozást csak az 
elítélttel azonos nemű büntetés-végrehajtási beosztott, a test üregei
nek átvizsgálását pedig csak orvos végezheti.

Az emberséges bánásmód alapelvéhez tartozik; összhangban áll a 
kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések vagy 
bánásmódok elleni, az ENSZ XXXIX. ülésszakán elfogadott, ha
zánkban az 1988. évi 3. számú törvényerejű rendelettel kihirdetett 
egyezménnyel (melyet az 1990. évi LIX. törvény módosított) és ha
sonló tárgyú nemzetközi egyezményekkel is a Bv. tvr. 21. §. (1) be
kezdésében foglalt azon rendelkezés, hogy „az elítélt emberi méltó
ságát tiszteletben kell tartani, nem lehet őt kínzásnak alávetni, ke- 
gyetlíííTémbertelen, megalázó bánásmódban részesíteni, rajta orvosi 
kísérletet vagy a beleegyezése nélkül tudományos vizsgálatot vagy 
kísérletet végezni.”

Az emberséges bánásmód megnyilvánulása, hogy „az elítélt fel
ügyelettel vagy anélkül meglátogathatja a súlyos beteg hozzátartozó
ját, részt vehet a hozzátartozója temetésén” (Bv. tvr. 22. §. (3) bek.). 
A bv. intézet hatáskörébe tartozik annak eldöntése, hogy a hozzátar
tozó meglátogatása, illetőleg a temetésen való részvétel felügyelettel 
vagy anélkül történjék. Ennek eldöntésénél a szabadságvesztésből 
hátra lévő időt, a szabadságvesztés végrehajtási fokozatát, valamint az 
elítélt magatartását kell figyelembe venni. A súlyos beteg hozzátarto
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zó meglátogatása, illetőleg a hozzátartozó temetésén való részvétel is 
olyan alkalom, amelynél lehetőleg kerülni kell az elítélt megbilin-

szükségesnek látszik, a bv. intézet parancsnoka elrendelheti. Sőt ki
vételes esetben megtagadhatja a látogatás, illetőleg a temetésen való 
részvétel engedélyezését is, ha még bilincs alkalmazása esetén is tar
tani kell az elítélt szökésétől vagy közveszélyes magatartásától. Az az 
idő, amelyet az elítélt a súlyos beteg hozzátartozó meglátogatása vagy 
a hozzátartozó temetésén való részvétel céljából a bv. intézeten kívül 
töltött, beszámít a szabadságvesztés büntetésének tartamába.

Humanitárius szempontot vesz figyelembe a szabadságvesztés fél
beszakításának jogintézménye_{By. tvr. 22. §.), ami azonban már nem 
számít be a szabadságvesztés tartamába. Eszerint „a szabadságvesztés 
fontos okból - közérdekből, illetőleg az elítélt személyi, családi körül
ményei, egészségi állapota miatt - félbeszakítható. Egy évben 10 napig 
terjedő időtartamban a bv. intézet parancsnoka, 10 naptól 3 hónapig, 5 
évet meghaladó szabadságvesztés esetén 30 napig terjedő időtartamra a 
bv. országos parancsnoka, hosszabb időre pedig az igazságügyminiszter 
engedélyezheti. A  büntetés-félbeszakítás tartamába nem számít be az a 
nap, amelyen az elítéltet szabadon bocsátották. A büntetés-félbe
szakításon töltött időt úgy kell számítani, hogy az utolsó napját követő 
napból ki kell vonni a büntetés-félbeszakítás kezdő napját. A rövid 
tartamú eltávozás napjába viszont beszámít az a nap, amelyen az el
ítéltet szabadon bocsátották A kimaradás (Bv. tvr. 41/A. §.) és eltávo
zás (Bv. tvr. 28/A. §. (1) bek., 29. §. (2) bek.) legkésőbb az elbocsátás 
időpontját követő nap azonos időpontjában jár le. Ezt a 48 órát meg 
nem haladó eltávozásra is értelemszerűen alkalmazni kell. A látogató 
bv. intézeten kívüli fogadása (Bv. tvr. 28/A. §. (1) bek. c) pont) legfel
jebb az eltávozás napjának 24. órájáig tarthat. Az elítélt súlyos beteg 
hozzátartozójának meglátogatása vagy hozzátartozója temetésén való 
részvétel (Bv. tvr. 22. §. (3) bek.) céljából az intézetet legfeljebb az 
eltávozás napját követő második nap 24. órájáig hagyhatja el, A rövid 
tartamú eltávozás, a kimaradás., eltávozás ideje a szabadságvesztésbe 
beszámít.
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Ha az elítélt a jelentkezésre előírt napon nem tér vissza az intézet
be, akkor a következő naptól jogellenesen távollévőnek kell tekinte
ni. Az intézettől jogellenesen távol töltött időnek a számítása úgy 
történik, hogy az elfogás, illetve a jelentkezés napjából kivonjuk a 
jogellenes távoliét első napját. A jogellenes távoliét első napja a szö
kés vagy az engedély nélküli eltávozást követő nap, illetve a büntetés
félbeszakítás vagy rövid tartamú eltávozás esetén az engedélyben 
előírt jelentkezési nap, kimaradás és eltávozás esetén a jelentkezésre 
előírt napot követő nap. A jogellenesen távol töltött idővel termé
szetesen a szabadságvesztés tartama meghosszabbodik.

4. 2. A szabadságvesztés büntetés tartalma, tartama, foga
natba vétele, a halasztás iránti kérelem, a felvételi és 
befogadási eljárás, nyilvántartás

A szabadságvesztés büntetés, ennélfogva végrehajtása során nem 
mellőzhető a lényegét, a törvényben meghatározott tartalmát képező 
hátrányok érvényesítése. A büntetés céljából, a végrehajtási felada
tokból következik, hogy törvényben meghatározott keretek közötti 
hátrányok okozása mellett a nevelés, a megfelelő kezelés is szerephez 
ju t a büntetés-végrehajtásban. Ez az elítélt meggyőzésének egyik, de 
nem kizárólagos eszköze, a hátrányok okozásával egységben műkő

jük.
A büntetés-végrehajtási feladat teljesítésének mindezek a biztosíté

kai általános érvényűek, vagyis minden elítélttel szemben és minden 
büntetés-végrehajtási fokozatban kötelező jellegűek.

A szabadságvesztés büntetés végrehajtásánál nagy jelentősége van 
annak, hogy mennyi idő telik el a büntetés jogerős kiszabásától an
nak megkezdéséig. Az időszerűség a büntető felelősségre vonás fo
lyamatában olyan fontos alapelv, amelynek a nyomozás megindítá
sától a büntetés végrehajtásának befejezéséig mindvégig érvényesül
nie kell. Nemcsak bűnüldözési, de alkotmányos szempontból is 
kifogásolható, ha a kiszabott büntetés, alkalmazott intézkedés végre
hajtása elmarad vagy a végrehajtás megkezdése, a foganatba vétel 
törvénysértően elhúzódik.
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A 108/1979. (IK. 8.) IM. számú utasítás 1. §. (1) bekezdése értel
mében a büntetések és intézkedések végrehajtására, a végrehajtás 
elősegítésére, illetve ellenőrzésére a megyei bíróságon bírósági bün
tetés-végrehajtási (bv.1 csoport működik. A bv. csoport, illetőleg a 
bv. előadó feladata tehát nem az igazságszolgáltatás, hanem bírói 
feladatnak nem minősülő végrehajtó-rendelkező, igazságügyi igaz
gatási tevékenység. A bíróság ítélkezési tevékenysége - amelyhez a 
bírói függetlenség tapad - a jogerős határozat közlésével, az értesítők 
kiállításával lezárul, az ezt követő tevékenység már igazgatási 
(53/1991. (X. 31.) AB. határozat indokolásának II. 1., illetőleg az 
51/1992. (X. 22.) AB. határozat indokolásának III. 1. és 2. pontja, 
Legfelsőbb Bíróság B. törv. III. 1440/1992. sz. törv. hatj^Arra nézve, 
hogy a bíróság által kiállított értesítés, utasítás eljut-e és a jogszabály 
által előírt időben a bv. intézethez, garanciális szerepet tölthet be az 
ügyészség is. A büntetés-végrehajtás ügyészi törvényességi felíigye- 
lete tölti be jelenleg azt ajrézagot ezen a téren, ami a jogerős ítélet és 
a büntetés-végrehajtás megkezdése között van (e szerep a vádmono
póliumból eredeztethető).

A végrehajtás megkezdésének elsődleges,, abszolút előfeltétele a 
jogerős ítélet. A Be. 395. §. (1) bekezdéséből és a Bv. tvr. 1. §. (1) 
bekezdéséből következik, hogy büntetés és intézkedés csak bíróság 
jogerős határozata alapján hajtható végre. (Kivételt képeznek azok az 
ügyészi vagy bírósági határozatok, végzések, amelyeknél a jogorvos
latnak, fellebbezésnek - a törvény értelmében - nincs halasztó hatá
lya. A megrovás a bírósági határozat jogerőre emelkedésének bevá
rása nélkül, a pártfogó felügyelet és a megrovás az ügyész határozata 
alapján is végrehajtható.) A Be. 398. §-ában foglalt rendelkezés ér
telmében pedig halasztás csak „fontos okból” engedélyezhető. 
(Megjegyezhető közbevetőleg, hogy a mellékbüntetések tartama is az 
ítélet jogerőre emelkedésével veszi kezdetét. (Btk. 55. §. (2) bek., 57. 
§. (2) bek., 59. §. (2) bek., 60. §. (2) bek.). Tehát a Be. és a Btk. alap
állása, hogy a büntetést nyomban végre kell hajtani. Az bírói mérle
gelés kérdése, hogy a bíró a jogszabályi feltételek esetén kinek, mely 
esetben ad halasztást. Az elítélt a büntetés végrehajtásának megkez
désére általában külön felhívást kap a bíróságtól. E felhívás azonban 
nem abszolút feltétele a végrehajtás megkezdésének, elmulasztása
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nem zárja ki azt, sőt számos esetben nincs is szükség külön felhívás
ra, a jogszabály értelmében e helyett más módon intézkedik a bíró
sága Továbbá mindig fennáll a lehetőség arra, hogy az elítélt önként 
kezdje meg a büntetés töltését.

Jelentkezésre felhívás esetén a büntetés-végrehajtási (továbbiakban: 
bv.) bíró felhívja az elítéltet, hogy a szabadságvesztés végrehajtásának 
megkezdésére a meghatározott időpontban jelenjen meg a megyei 
büntetés-végrehajtási intézetben. A felhívást úgy kell kiadni, hogy azt 
az elítélt a szabadságvesztés végrehajtásának meghatározott időpontja 
előtt legalább 8 nappal megkapja. Megjegyezhető ehelyütt, hogy a sza
badságvesztés ideiglenes foganatba vétele, illetve végrehajtása végett - 
így a feltételes szabadság megszüntetése során - felhívás helyett határo
zat megküldésével, illetve megkereséssel intézkedik. Az elítéltet fel
hívják annak közlésére is, hogy van-e felügyelet nélkül maradó kiskorú 
gyermeke és igényel-e intézkedést vagyonának és lakásának biztonság
ba helyezésére. Ha ezt követően az elítélt közli, hogy kiskorú gyerme
ke a szabadságvesztés végrehajtása alatt felügyelet nélkül maradna, a 
bv.J)író haladéktalanul megkeresi az illetékes gyámhatóságot a szüksé
ges intézkedések megtétele végett. Ha az önként jelentkező elítélt a bv. 
intézetbe magával hozza kiskorú gyermekét, aki felügyelet nélkül ma
radna, a bv. intézet gondoskodik a kiskorúak gyermek- és ifjúságvé
delmi intézetbe szállításáról. Az elítélt vagyontárgyainak és lakásának 
biztonságba helyezése érdekében a bv. intézet rövid úton az illetékes 
önkormányzat jegyzőjét keresi meg, ha az elítéltnek nincs olyan hoz
zátartozója, közeli ismerőse, akinek az elítélt megbízást adhatna va
gyontárgyai megőrzésére. Ha megállapítást nyer, hogy az elítélt isme
retlen helyen tartózkodik, sor kerülhet a tartózkodási hely felkutatásá
ra, illetve elfogató parancs kibocsátására. A tartózkodási hely felkuta
tása gyakorlatilag az elítélt lakóhelyének felderítését jelenti, elrendelése 
általában nem ad jogot a keresett személy őrizetbe vételére. A tartóz
kodási hely felkutatásának elrendelésire a jogerős határozatot követően 
a büntetés végrehajtása érdekében a bv. bíró jogosult (Be. 119. §. (2) 
bek. és Be. 397. §. (2) bek.). A .felhívásra nem jelentkező vagy egyes 
esetekben a végrehajtási szabályokat megszegő elítéltet hatósági meg
keresésre a rendőrség elővezeti. Sürgős esetben a bíróságok, ügyészsé
gek, nyomozó hatóságok élő szóban vagy távmondatban közölt intéz
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kedése az elővezetés elrendeléséről pótolja az írásbeli határozatot. Elő- 
vezetési jog illeti meg a bv. intézet parancsnokát, ha az útba indított, 
továbbá a büntetés-félbeszakításon, eltávozáson lévő elítélt az előírt 
időben nem jelentkezik. A parancsnok e jogosítványa a Be. 404. §. (1) 
bek., k) pontja szerinti felhatalmazáson alapul. E felhatalmazás alapján 
ruházta a Bv. Szabályzat végrehajtásáról szóló, a 119/1983., a 106/1984., 
a 9/1989. (IK. 11.) IM. számú utasítással módosított 101/1981. (IK 2.) 
IM. számú utasítás (továbbiakban: Bv. Szakutasítás) 13. §-a a bv. inté
zeti parancsnokra az elővezetés jogát, amelyhez ügyészi jóváhagyásra 
nincs szükség. Elfogató parancsot kell kibocsátani, ha a szabadság
vesztést vagy a szabadságvesztés hátralévő részét ismeretlen helyen 
tartózkodó elítélten kell foganatba venni. Az illetékességet meghatá
rozza a szabadságvesztés végrehajtása tárgyában intézkedő bv. bíró 
székhelye; annak a bv. intézetnek a székhelye, ahonnan az elítélt is
meretlen helyre távozott; a feltételes szabadság tartama alatt az elítélt 
utolsó, ismert tartózkodási helye.

A halasztás tartalmilag annak engedélyezése, hogy az elítélt a sza
badságvesztést a bíróság által engedélyezett időpontban kezdje meg. 
Szoros értelemben nem büntetőeljárási, büntetés-végrehajtási, ha
nem igazságügyi igazgatási jellegű intézkedés, amely azonban szoros 
összefüggésben van a végrehajtás megkezdésével, részletszabályait a 
Bv. tvr-hez kapcsolódó igazságügyminiszteri utasítás szabályozza 
(107/1979. (IK. 8.) IM. számú utasítás 114-128. §.). A halasztás iránti 
szóbeli kérelmet az ítélet jogerőre emelkedése után azonnal, már a 
tárgyalóteremben elő lehet terjeszteni, s ebben az eljáró első-, illetve 
másodfokú tanács elnöke határoz, amit köteles indokolni. A határo
zat ellen fellebbezésnek nincs helye. „Ha a kérelmet nem nyomban a 
tárgyalás befejeztével szóban... terjesztették elő, 1. 000. -Ft illetéket 
kell fizetni.” (Az illetékekről szóló 1993. évi LXXV. törvénnyel mó
dosított 1990. évi XCIII. törvény 54. §. (1) bekezdése). A kellően, 
megindokolt írásbeli kérelmet az első fokú bírósághoz kell benyújta
ni akkor is, ha a határozat másodfokú eljárásban emelkedett jogerőre. 
A büntetés megkezdésének elhalasztásához tartalmi előfeltétel a 
fontos ok, s hogy a kiszabott szabadságvesztés mértéke a 2 évet ne 
haladja meg. Szólni kell a fontos időbeli előfeltételekről is. A sza
badságvesztés megkezdésére egy alkalommal legfeljebb 3 hónapi
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halasztás adható. A halasztás iránti kérelmet olyan időben kell elő
terjeszteni, hogy annak elintézésére a végrehajtás megkezdésére kitű
zött határnap előtt lehetőség legyen. Ellenkező esetben a tanács el
nöke a kérelem elbírálását mellőzi. Az egészségügyi előfeltételek 
hatása abban nyilvánul meg, hogy bizonyos mértékig negligálják a 
halasztás időbeli korlátáit. Ha a betegség közvetlenül veszélyezteti az 
elítélt életét, szabadságvesztés esetén a halasztás engedélyezésének 
nincs időbeli korlátja, illetve két évet meghaladó szabadságvesztésre 
ítélt is kaphat halasztást. A betegség tényét azonban fekvőbeteg 
gyógyintézet, rendelőintézet, gondozó intézet, a körzeti vezető orvos 
vagy főorvos által kiállított orvosi bizonyítvánnyal, illetve - a bíróság 
rendelkezésének megfelelően - igazságügyi orvosszakértői_véle- 
ménnyel kell igazolni. Kérelem nélkül, hivatalból engedélyez ha
lasztást a bíróság, ha a szabadságvesztésre ítélt személy terhessége a 
negyedik hónapot meghaladta, 6 hónaposnál fiatalabb gyermekét 
gondozza. Az utóbbi indokok alapján nincs helye azonban halasztás
nak, ha az súlyosan veszélyeztetné a közbiztonságot vagy a közren
det, illetőleg, ha az elítélt elrejtőzésétől kell tartani.

A halasztás tartalmilag a büntetés megkezdését érinti, amiből kö
vetkezik, hogy a végrehajtás megkezdése után már nem lehet ha
lasztást engedélyezni. így nem engedélyezhető halasztás azon elítélt 
számára, akinek szabadságvesztését félbeszakították. Nem részesül
het a halasztás kedvezményében az elítélt akkor sem, ha a szabadság
vesztés hátra lévő részét azért kell végrehajtani, mert a bíróság a fel
tételes szabadságot megszüntette.

A határozat jogerőre emelkedésének és végrehajthatóságának dek
larálása önmagában még nem elegendő a végrehajtás megkezdésé
hez. Erre csak akkor kerülhet sor, ha a bíróság a határozat végrehaj
tását külön elrendeli. A végrehajtás elrendelése történhet az értesítés 
és az erre vezetett végrehajtási utasítás kiállításával és megküldésével, 
magának a határozatnak a megküldésével, speciális értesítés kiállítá
sával és megküldésével. Értesítés és erre vezetett végrehajtási utasítás 
alapján történik a szabadságvesztés végrehajtása is. A büntetés
végrehajtás megkezdése tehát a végrehajtás elrendelését követő és 
egyben a végrehajtás érdemi részéhez tartozó aktus. Jogi jelentősége
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abban nyilvánul meg, hogy az elítélttel - jogszabályban megjelölt - 
végrehajtó szerv kerül büntetés-végrehajtási jogviszonyba és a bün
tetés végrehajtását már csak a jogszabály szerinti esetekben lehet 
megszakítani.

A felvételi eljárás a szabadságvesztés végrehajtásának megkezdését 
jelenti a bv. intézet részéről és ezt,az. eljárást a jogerős szabadság
vesztésről kiállított értesítés átvétele után legkésőbb 15 napon belül 
kell befejezni. A jelentkezés a megyei (fővárosi) bv. intézetben törté
nik, az elítéltek jelentős többsége azonban nem marad ebben a bv. 
intézetben, hanem a fokozatának megfelelő más intézetbe kerül. Az 
adminisztráció egyszerűsítése, de az elítélt érdekében is jogszabály 
lehetővé teszi, hogy az elítéltet ne szállítsák, hanem útbaindítsák a 
számára kijelölt és a büntetés-végrehajtási fokozatának megfelelő bv. 
intézetbe.

Az elítéltet akkor kell befogadottnak tekinteni, amikor az általa kö
zölt adatokat egyeztették az okiratok adataival és megállapították a 
személyazonosságát. Az egyeztetés során a bv. intézet meggyőződik a 
bírósági értesítés tartalmi helyességéről is, valamint arról, hogy a 
végrehajtásnak nincs-e törvényi akadálya (elévülés, kegyelem, stb.).

7^ A szabadságvesztés büntetés foganatba vételére akkor kerülhet te
hát sor, ha a végrehajtáshoz szükséges okiratok (értesítés, bírói ren
delvény), a foganatba vételre vonatkozó végrehajtási utasítás (Bv. 
Szabályzat 1. §. (2) bek.) szabályszerű módon és formában a bv. in
tézet rendelkezésére állnak. A szabadságvesztés büntetésről kiállított 
értesítés kötelező tartalmi követelményeit a 107/1979. (IK. 8.) IM. 
számú utasítás 5. és 20. §-a tartalmazza. Ha az értesítés a bíróság 
megnevezését és ügyszámát, az elítélt nevét, személyi adatait, a jog
erős bírósági határozat számát és keltét, a határozat jogerejének és 
végrehajthatóságának megállapítását, az elkövetett bűncselekmény 
megnevezését és minősítését, a kiszabott büntetést, alkalmazott in
tézkedést, az előzetes fogva tartás beszámítására vonatkozó rendelke
zést, valamint bélyegzőt és bírói aláírást nem tartalmaz, a befogadást 
meg kell tagadni és erről az illetékes megyei (fővárosi) bíróság elnö
két értesíteni kell.
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,J\ befogadott elítéltet egészségügyi szempontból meg kell vizsgálni, 
enélkül nem szabad a többi elítélt közé elhelyezni.” (Bv. Szabályzat 6. 
§.). Külsérelmi nyomok észlelése esetén jegyzőkönyvet és orvosi látle
letet kell készíteni a parancsnok részére. Ha a külsérelmi nyomokat 
olyan fogva tartottnál észlelték, akit rendőrségi fogdából fogadtak be, a 
jegyzőkönyvet és a látleletet a bv. intézet parancsnoka haladéktalanul 
megküldi az illetékes rendőri szervnek a büntetés-végrehajtás törvé
nyességi felügyeletét ellátó ügyész egyidejű tájékoztatásával.

A befogadás speciális esete a szabadságvesztés ideiglenes foganatba 
vétele. Ilyenkor a befogadás az ügyész vagy a bv. bíró határozata 
alapján történik és az elítélt bv. iratait megkérik attól az intézettől, 
ahonnan feltételes szabadságra bocsátották. Ugyanígy járnak el akkor 
is, ha a befogadásra közvetlenül a feltételes szabadság megszüntetése, 
illetve a kegyelem hatálytalanítása adott alapot. Ha a szabadságvesztés 
végrehajtásának megkezdése, illetőleg folytatása végett kibocsátott 
elfogató parancs alapján elfogott, illetőleg az előállított elítéltet a 
rendőrség az elfogás helye szerinti bv. intézetbe kíséri át, napszaktól 
függetlenül be kell fogadni. Ha a befogadott elítélt nyugellátásban 
részesül, a befogadáskor írásban nyilatkoztatni kell, hogy nyugdíja 
folyósítását az intézethez vagy az általa meghatalmazott személyhez 
kéri. E nyilatkozat tartalmazza annak tudomásul vételét is, hogy 
amennyiben a folyósítást a bv. intézethez kéri és nem dolgozik, kö
teles a tartásának költségéhez nyugdíjából hozzájárulni (V. ö.: Bv. 
tvr. 33. §. (1) bek. g) pont).

A befogadási eljárás során azokat a tárgyakat, amelyeket az elítélt 
nem tarthat magánál, tőle át kell venni és letétjében kell elhelyezni. 
Az elítélt nem tarthat magánál a bv. intézet rendjét, biztonságát, saját 
vagy mások testi épségét veszélyeztető tárgyat. Az átvételről igazolást 
kell adni. A befogadott elítéltet el kell látni személyes felszerelési 
tárgyakkal, külön norma szerinti formaruhával, étkezési eszközökkel, 
tisztálkodási felszereléssel, ágyneművel.

A közrend megkívánja, hogy a különböző állami szervek tudomást 
szerezzenek arról, hogy az elítélt megkezdi szabadságvesztés bünte- 
tését_Ezért a bv. intézet az elítélt befogadásáról várható szabadulásá
nak közlésével értesíti az elítélt lakó- vagy tartózkodási helye szerint
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illetékes rendőrkapitányságot, a Belügyminisztérium Adatfeldolgozó 
Hivatal Bűnügyi Nyilvántartó Osztályát, az első fokú ítéletet hozó 
bíróságot; ha az elítélt hadköteles, az illetékes Hadkiegészítő és Te
rületvédelmi Parancsnokságot; ha pártfogó felügyelet alatt áll, az ezt 
ellátó bíróságot.

Az elítéltet önként jelentkezése esetén útbaindítják, más esetekben 
a végrehajtási fokozatának megfelelő kijelölt - a lakóhelyéhez lehe
tőleg közeli - bv. intézetbe kell szállítani (Bv. tvr. 24. §.). Az elítélt 
akkor szállítható ettől eltérő bv. intézetbe, ha a legközelebbi bv. inté
zetben nincs üres férőhely, ha gyógyító-nevelése szükséges vagy 
kényszergyógyítását rendelték el, kórházi gyógykezelésben kell ré
szesíteni, biztonsági szempontok indokolják. Ezeken túlmenően az 
elítélt külön kérelmére is lehetséges, ha ezt engedélyezték, valamint 
az elítélt megfelelő munkavégzési lehetősége is indokolttá teheti.

A büntetés-végrehajtás az elítéltről vezetett nyilvántartás adataiból 
külön jogszabály alapján (17/1990. (XII. 22.) IM. sz. rendelettel mó
dosított 5/1984. (VI. 14.) IM. sz. rendelet) adatszolgáltatást teljesít. 
Az elítélt nyilvántartási száma, illetőleg a róla készült fényképfelvétel 
a büntetés végrehajtása során belső azonosításra használható fel. A 
bv. intézeten kívül a nyilvántartási számot feltüntetni, a fényképet 
közzétenni - a rendkívüli esemény felszámolásának, megszüntetésé
nek esetét kivéve - nem szabad. Gondoskodni kell arról, hogy az 
elítéltről vezetett nyilvántartásokba illetéktelen személy ne tekint
hessen be, az adat tartalma illetéktelen személy tudomására ne ju t
hasson, a nyilvántartások kezelése során is biztosított legyen az elítélt 
személyiségi jogainak védelme.

A szabadságvesztés kezdő és. utolsó napjának megállapításához 
fontos_büntetőjogpolitikai és törvényességi érdekek fűződnek. A 
helytelen számítás ugyanis nemcsak idő előtti szabadítást, de tör
vénysértő fogva tartást is eredményezhet. A Bv. tvr. 5. §-a szerint „a 
büntetésbe minden megkezdett nap beszámít, végrehajtásának utolsó 
napját naptári nap szerint kell megállapítani.” Ha a szabadságvesztés 
megkezdésére jelentkező és a fokozatának megfelelő intézetbe 
útbaindított elítélt a kijelölt intézetben az előírt napon jelentkezik, a 
szabadságvesztés kezdő napja az útbaindítás napja, ha az előírt napon
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nem jelentkezik, a befogadás napja. Az összbüntetésbe foglalás a már 
megállapított kezdő napot nem érinti. A tartam számításának általá
nos képlete szerint a kezdő naphoz kell hozzáadni a kiszabott bün
tetés tartamát és abból kell levonni egyet, mely nap lesz a szabadulás 
napja; ha pedig ilyen nap nincs, akkor a hónap utolsó napja. A szá
mításnál a szükséges esetben az év, hónap, nap megjelölést át kell 
alakítani. Ha a szabadságvesztés kitöltetlen tartama napokat is tartal
maz, a számításokat naptári nappal kell végezni és így kell megálla
pítani a szabadságvesztés utolsó napját. A rendőrségi fogdában, a 
magyar hatóság által kibocsátott elfogató parancs alapján külföldi 
hatóság őrizetében eltöltött időt a szabadságvesztés utolsó napjának 
kiszámításánál figyelembe kell venni. A büntetés-félbeszakítás idejét 
vagy az intézeten kívül jogellenesen távol töltött időt a szabadság
vesztés utolsó napját követő naphoz kell hozzáadni. Az így kapott 
nap előtti nap lesz a szabadulás újabb időpontja. A feltételes szabad
ság tartamát megkapjuk, ha a büntetés mértékét elosztjuk öttel, 
néggyel vagy hárommal. Ha az eredmény nem teljes napot is tartal
maz, azt figyelmen kívül kell hagyni. Amennyiben a szabadságvesz
tés ideje napokat is tartalmaz és a hónapok száma maradék nélkül 
nem osztható, a fennmaradó hónapokat napokká kell átváltoztatni, a 
napok számát össze kell adni és ezt kell tovább osztani. Ebben az 
esetben egy hónap 30 napnak felel meg. A feltételes szabadságra bo
csátás esedékességének napját úgy kell megállapítani, hogy a szabad
ságvesztés kitöltetlen tartamából ki kell vonni a szabadságvesztés 1/3- 
ad, 1/4-ed, 1/5-öd részét és a fennmaradó tartamot hozzá kell adni a 
kezdő naphoz. Az előzetes letartóztatásban lévő elítélt esetében a 
fogva tartás első napjához kell a fent megállapított tartamot hozzáad
ni. Ha a szabadságvesztés 2^3-ad, illetve 3/4-ed része kevesebb mint 
30 nap, akkor a kezdő naphoz 30 napot kell hozzáadni és az eredmé
nyül kapott nap lesz a feltételes szabadságra bocsátás napja (Btk. 47. 
§. (3) bek. b) pont). Életfogytig tartó szabadságvesztés esetén a felté
teles szabadságra bocsátás esedékességének napját úgy kell megálla
pítani, hogy a kezdő naphoz, illetve előzetes fogva tartás esetén a 
fogva tartás első napjához kell hozzáadni az ítéletben meghatározott 
időtartamból fennmaradt részt és az eredményül kapott nap lesz a 
feltételes szabadságra bocsátás esedékességi napja.

4. §. A  szabadságvesztés végrehajtása
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Ha a bv. intézet azt észleli, hogy összbüntetésbe foglalásnak lehet 
helye, haladéktalanul megkeresi az illetékes bíróságot az összbünte
tésbe foglalás végett. Az összbüntetés célja, hogy kiküszöbölje azokat 
a hátrányokat, amelyek a terheltet a több szabadságvesztés egyhu
zamban töltése folytán érik (Btk. 93. §. (2) bek., BK. 151. szám I)A. 
1 . pont), illetőleg, hogy a terheltet utólag olyan helyzetbe hozza, 
mintha a bűncselekményeket egy eljárásban bírálták volna el (Btk. 
93. §. (4) bek., BK. 151. szám I)B)1. pont). Az összbüntetési cél - 
természetesen az összbüntetésbe foglalás feltételeinek fennállása 
esetén - azt jelenti, hogy az elítéltet mindenekelőtt abba a helyzetbe 
kívánja hozni, mintha a több ítélettel elbírált bűncselekmények te
kintetében több szabadságvesztés egy folyamatosan töltött, illetőleg 
egyként kiszabott lenne. Ha egy időben több szabadságvesztés vég
rehajtására érkezik értesítés, közülük elsőként a szigorúbb fokozat
ban végrehajtandó, azonos fokozat esetén pedig a hosszabb tartamú
nak kell a kezdő és utolsó napját megállapítani. Feltételes szabadság 
megszüntetése, illetve a kegyelem hatályának megszűnése esetén a 
szabadságvesztés hátralévő tartamát úgy kell megállapítani, hogy az 
előjegyzett szabadulás napját követő napból ki kell vonni a feltételes 
szabadságra bocsátás, illetőleg a kegyelem folytán történt szabadulás 
napját. A kapott eredmény lesz a hátralévő tartam, melyet végre kell 
hajtani. A szabadságvesztések folyamatos végrehajtásaként kell érté
kelni és ezért az összbüntetésbe foglalásnak helye van, ha a külön 
ítéletekkel több ízben szabadságvesztésre ítélt terhelt az egyes bün
tetései kitöltése után azért nem kerül szabadlábra, mert rajta ^sze
mélyes szabadságának elvonásával járó - de összbüntetésbe nem fog
lalható - büntetést, így pénzbüntetés helyébe lépő szabadságvesztést 
- vesznek foganatba (12/1992. BH. 742. sz. határozata). A Btk. 92. §- 
ának (2 ) bekezdésében foglaltak értelmében összbüntetésbe fogla
lásra csak az olyan végrehajtandó büntetések kerülhetnek, amelyeket 
az összbüntetésbe foglaláskor még nem hajtottak végre, vagy azok 
végrehajtása folyamatban van. A folyamatos végrehajtásból eredő 
hátrány ebből következően csupán abban az esetben nem áll be, ha a 
két vagy több szabadságvesztés büntetés végrehajtása között tényle
gesen szabadlábra kerül az elítélt. Abban az esetben viszont, ha két 
szabadságvesztés büntetés végrehajtása közötti időben anélkül, hogy

56



4. §. A  szabadságvesztés végrehajtása

az elítélt szabadlábra kerülne, rajta a személyes szabadságot elvonó, 
az alapítéletek valamelyikéhez kapcsolódó vagy akár azoktól függet
len, azonban összbiintetésbe nem foglalható büntetést - így pénz
büntetés helyébe lépő szabadságvesztést vagy elzárást - hajtanak 
végre, és ezért a fogva tartás folyamatossága nem szűnik meg: a fo
lyamatos végrehajtásból eredő hátrány bekövetkezik. Ezért ilyen 
végrehajtás esetén az összbüntetésbe foglalható szabadságvesztések 
végrehajtását folyamatosnak kell tekinteni (7/1990. BH. 243. határo
zata).

4. 3. A büntetés végrehajtásának átvételeJ^s átengedése tár
gyában a Btk. 7. §-a rendelkezik. A magyar büntető törvényhozás 
tartalmi szabályokat a büntetés-végrehajtás átadására-átvételére nem 
állapít meg, hiszen ha erre csak nemzetközi szerződés alapján kerül
het sor, akkor jogos az a hipotézis is, hogy így nyilván nemzetközi 
szerződés vagy szerződések fogják megszabni az átadás-átvétel feltét
eleit és részletes szabályait. A Strasbourgban 1983. március 23-án 
kelt, az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény kihirdeté
sére hazánkban az 1994. évi XX. törvénnyel került sor, melyet az 
Országgyűlés 1994. március 1. napján fogadott el. A 3. cikk szerint az 
elítélt személy csak az alábbi feltételek fennforgása esetén szállítható 
át:

,,a) ha a Végrehajtó Állam állampolgára;
b) ha az ítélet jogerős;
c) ha az átszállítás iránti kérelem kézhezvételekor az elítélt sze

mélynek legalább 6  hónap letöltendő büntetése van hátra, vagy ha a 
büntetés határozatlan időtartamra szól;

d) ha az átszállításhoz az elítélt személy, illetve - amikor kora, fizi
kai vagy elmeállapota miatt a két állam közül az egyik azt szükséges
nek tartja - képviselője hozzájárult;

e) ha a büntető ítélet alapjául szolgáló cselekmények vagy mu
lasztások a Végrehajtó Állam joga szerint bűncselekmények vagy 
azok lennének, ha területén követték volna el;
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f) ha az ítélkező és a Végrehajtó Állam megegyeztek az átszállítás
ban.”

A megkereséseket az igazságügyi minisztériumok intézik mindkét 
államban. A kérelem alátámasztására szolgáló okirati követelménye
ket a 6 . cikk tartalmazza. Amikor a magyar igazságügyminiszter az 
átvétel tárgyában állást foglalt, erről értesíti a dokumentumok ren
delkezésre bocsátásával a Fővárosi Bíróságot, A bíróság ezt követően 
tárgyalást tart, amelyen az elítélt és az ügyész részvétele a törvény 
értelmében kötelező. A bíróság végzéssel mondja ki a szabadság- 
vesztés_végrehajtásának átvételét és ebben feltünteti a Magyarorszá- 
gon-végrehajtandó szabadságvesztés tartamát, végrehajtási fokozatát, 
a bűncselekménynek a magyar törvény szerinti minősítését (Be. 
394/B. §.). A büntetésnek azt a részét, amelyet az elítélt a büntetést 
hozó bíróság államában kitöltött, be kell számítani a magyar bíróság 
által megállapított büntetés tartamába. A büntetés-végrehajtás átvé
tele és a külföldi bíróság ítélete végrehajtásának elrendelése a Fővá
rosi Bíróság részéről ugyanolyan hatályú, mint amikor.elismerik a 
külföldi bíróság ítéletének érvényét CBtk. 6 . §.). Ki kell emelni, hogy 
a szabadságvesztés végrehajtásának átvétele esetén tehát ugyanazok a 
jogkövetkezmények érvényesülnek, mintha a terheltet magyar bíró
ság ítélte volna el. Például a hátrányos jogkövetkezmények alóli 
mentesítés is a Btk. szabályai szerint következik be. Ezért a végre
hajtás átvétele tárgyában hozott határozatról a bíróság büntetőlappa 1 
értesíti a bűnügyi nyilvántartót is (5/1979. (X. 14.) BM. sz. rendelet
2 . §. b) pont és 6 . §. ( 1) bek. a) pont). I la a magyar bíróság az elítélt 
személyek átszállításáról szóló európai egyezményben részes állam 
állampolgárával szemben végrehajtandó szabadságvesztést szab ki, 
vagy szabadságelvonással járó intézkedést alkalmaz, az Egyezmény 
lényeges tartalmáról és 3 végrehajtás átadásának.va^y más kifejezés
sel; az átszállításnak a lehetőségéről a jogerős határozatot hozó bíró
ság tanácsának elnöke tájékoztatja az elítéltet, illetve - ha az elítélt 
jogérvényes hozzájárulásra képtelen - az elítélt képviselőjét.

Ha átszállítás iránti kérelmet terjesztenek elő, az elítéltnek, illető
leg a képviselőjének az átszállításhoz való hozzájáruló nyilatkozatáról 
külön jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet aláír a tanács elnöke, az
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elítélt vagy képviselője; a jegyzőkönyvet a bíróság pecsétjéval kell 
ellátni. Amennyiben az elítélt, illetve képviselője a határozat kihir
detésénél nincs jelen, a tájékoztatást írásban kell részére kézbesíteni. 
A fogva lévő elítélt hozzájáruló nyílkatozatáról a jegyzőkönyvet a bv. 
bíró veszi fel, és azt az első fokon eljárt bíróságnak megküldi. Ha 
szabadlábon lévő elítélt terjeszti elő az átszállítása iránti kérelmet, az 
első fokon eljárt bíróság tanácsának elnöke elrendeli a jogerős sza
badságvesztés, illetőleg intézkedés azonnali foganatba vételét, és in
tézkedik a hozzájáruló nyilatkozat jegyzőkönyvezése^iránt. A bíróság 
az átszállítás iránti kérelmet a büntetőügy irataival, valamint az 
Égyezményben felsorolt iratokkal az Igazságügyi Minisztériumnak 
küldi meg. A külföldi bíróság döntését követően magyar állampolgár, 
illetve a Magyar Köztársaságban bevándorlási engedéllyel rendelkező 
nem magyar állampolgár átszállítására irányuló kérelem tárgyában 
szintén az igazságügyminiszter dönt (9/1995. (III. 8 .) IM. sz. rende
let 1-2 . §.).

A külföldi bíróság által kiszabott szabadságvesztés végrehajtására 
átvett elítéltet a Be. 394/B. §-ban szabályozott eljárás befejezéséig a 
Fővárosi Bv. Intézetben tartják fogva a kiadatási letartóztatásra vo
natkozó szabályok alkalmazásával. A. jogerős .határozatot a Fővárosi 
Bíróság az Igazságügyi Minisztériumnak küldi meg. Akivel szemben 
a külföldi bíróság szabadságelvonással j áró intézkedést alkalmazott, 
közülük a kóros elmeállapotú jogsértőt az Igazságügyi Megfigyelő és 
Elmegyógyító Intézetben kell elhelyezni.

Fiatalkorú javítóintézeti nevelése a Népjóléti Minisztérium erre 
FijHölt Fiúnevelő, illetőleg Leánynevelő Intézetében alkalmazható.

Az elítélt átadásáról és átvételéről az Országos Rendőr- 
főkapitánvsáp INTERPOL Magvar Nemzeti Iroda a rendőrség kü
lönleges szolgálatának közreműködésével gondoskodik.

Azl átadással és átvétellel, valamint az átszállítással kapcsolatban 
felmerülőLfordítási költségek bűnügyi költségek.

Megjegyezhető, hogy a büntetés-végrehajtás átengedéséről az első 
nemzetközi szerződésünk a Berlinben 1978. május 19-én kelt, az 
1979. évi 26. számú törvényerejű rendelettel kihirdetett ún. berlini 
konvenció volt (a végrehajtásával kapcsolatos eljárásokat a 114/1980.

4. §. A  szabadságvesztés végrehajtása
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(IK. 9.) IM. sz. utasítás tartalmazza). Már ez is meglehetősen széles 
körben szabta meg az átvevő állam mozgásterét, ehhez képest későb
bi kétoldalú nemzetközi szerződéseinkben további bővítés volt, 
mintsem szűkítés.

A nemzetközi büntetőjog mellett tehát - hajóval szűkebb terüle
ten, illetve mozgástérrel is - létezik egyfajta nemzetközi büntetés- 
végrebajtási jog is. Dogmatikailag a büntetés végrehajtására vonatko
zó jo ghatóság átengedéséről van szó. A territorialitás. elve alól a nem
zetközi forgalom növekedésével egyre több kivételben állapodtak 
meg az országok kétoldalú vagy többoldalú szerződésekben. A kül
földi bíróság által hozott büntető ítélet végrehajtásának átvételét azzal 
indokolják,' hogy az elítélt saját környezetéből elszakítva nagyobb 
hátrányt szenved, mint ha a büntetést hazájában töltené le, ugyanak
kor korlátozottak a nevelői ráhatás lehetőségei is a nyelvi nehézségek 
miatt. Gondot jelent az is, hogy az egyes országok büntetőjogi 
rendszerei jelentős mértékben eltérnek egymástól.

4. 4. A végrehajtás rendje

Az elhelyezés olyan büntetés-végrehajtási feladat, amely a bv. inté
zet működéséhez szükséges helyiségek kialakítását, a technikai és 
egyéb feltételek biztosítását jelenti a szabadságvesztés végrehajtása 
rendjének érvényesítése érdekében. Többek között egyik funkciója a 
büntetés-végrehajtási fokozatok közötti különbség kifejezésre jutta
tása. Az elhelyezés során a különböző végrehajtási fokozatba tartozó
kat egymástól, a férfiakat a nőktől, a fiatalkorúakat a felnőtt komák
tól, az előzetesen letartóztatottakat (őrizeteseket) az elítéltektől, a 
fekvő betegeket az egészségesektől, az előbbiek közül a fertőzőeket a 
nem fertőzőektől, a HÍV fertőzötteket a többiektől el kell különíteni. 
Ha az elítélttel szemben más ügyben büntetőeljárás folyik, az elítél
tet a tárgyalás előkészítése során hozott határozatig az ügyész, ezt 
követően pedig a bíróság rendelkezése szerint el kell különíteni.

Azt, hogy a bv. intézetben - a zárkákon kívül - milyen helyiségeket 
kell létesíteni, a Bv. Szabályzat 8 6 . §-a tételesen felsorolja. Ilyenek: 
befogadó és szabaduló zárka, szabadidő eltöltését és közös foglalko
zást szolgáló helyiségek, könyvtár, sétaudvar, látogatóhelyiség, orvosi
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rendelő, betegszoba, egészségügyi elkülönítő szoba, fürdő, fertőtle
nítő, konyha, fegyelmi és elkülönítő zárka, ügyvédi beszélőhelyiség. 
A jogerős büntetést végrehajtó intézetekben ezeken kívül tanterem, 
sportolásra alkalmas terület kialakítása is követelmény. Ha a bv. inté
zetben munkáltatás is folyik, az annak megfelelő helyiség létesítése is 
szükséges. Az istentiszteletek céljára megfelelő helyiségről a bv. inté
zet; a vallásgyakorlás tárgyi kellékeiről az egyház gondoskodik 
(8/1990. (IV. 27.) IM. sz. rendelet 11. §.). A bv. intézet technikai 
előfeltételei az ún. közüzemi szolgáltatások. Ilyenek a vízellátás, fűtés 
és a világítás. Ezek minőségére az általános rendelkezések irányadók.

Az elítéltet - elhelyezését követő 3 napon belül - írásban tájékoz
tatni kell a legfontosabb jogairól és kötelezettségeiről; a bv. intézet 
sportolási, művelődési lehetőségeiről, illetve ezek igénybevételi 
rendjéről; a büntetés és intézkedés végrehajtásával kapcsolatos egyéb 
szükséges ismeretekről, így különösen az intézet házirendjének elő
írásairól.

A szabadságvesztés végrehajtási rendszerét differenciált rendszer
nek véleményezhetjük.

A szabadságvesztést a bíróság által meghatározott fokozatban - 
fegyházban, börtönben vagy fogházban - hajtják végre (Bv. tvr. 24. 
§.). A büntetés-végrehajtási fokozat a végrehajtás rendjének a bíróság 
által megjelölt eleme, amely tartalmilag a szabadságvesztés végrehaj
tásának módja a különböző társadalmi veszélyességű bűncselek
ményt elkövető elítéltekkel szemben. A büntetés-végrehajtási foko
zatot a bíróság jelöli ki ítéletében és ezt a rendelkezést feltünteti a 
bírósági értesítésen is (Btk. 45. §. (1) bek. - 107/1979. (IK. 8 .) IM. sz. 
utasítás 20. §. (1) bek. b) pont). A büntetés kiszabásánál irányadó 
(Btk. 83. §.) körülményekre (különösen az elkövető személyisége, a 
bűncselekmény indítéka) tekintettel az ítélőbíróság a törvényben 
előírtnál eggyel szigorúbb vagy enyhébb végrehajtási fokozatot ha
tározhat meg. Az összbüntetés során eljáró bíróságot is köti, ha az 
alapügyben a bíróság a terhelttel szemben az egyébként törvény sze
rint alkalmazandó fegyház fokozat helyett méltányosságból eggyel 
enyhébb börtön fokozatot állapított meg (Btk. 94. §. (1) bek., 42. §. 
(2) bekezdés b) pont, 45. §. (2) bek., Be. 357. §.). Ugyanez vonatko-
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zik arra az esetre, amikor olyan összbüntetési ítélet az újabb össz- 
büntetési eljárás egyik alapítélete, amelyben a Btk. 94. §-ának (2) 
bekezdése alapján határoz meg a bíróság eggyel enyhébb végrehajtási 
fokozatot; minthogy ez a döntés ugyancsak éppúgy bírói mérlegelé
sen alapszik, mint az előző (BH. 1994. évi 10. szám 519. BK. határo
zat). A bíróság a szabadságvesztés végrehajtási fokozatáról különleges 
eljárásban utólag határoz, ha erről a jogerős ítélet nem vagy nem a 
törvénynek megfelelően rendelkezett. (Be. 357. §.).

A bv. intézet tesz előterjesztést a felnőttkorúakra nézve előírt 
büntetés-végrehajtási fokozat kijelölése tárgyában, ha a fiatalkorú 
elítélt a 2 1 . életévét betölti a szabadságvesztés végrehajtásának ideje 
alatt (Bv. tvr. 14. §., Bv. Szabályzat 128. §. (1) bek., 108/1979. (IK. 
8 .) IM. sz. utasítás 25. §., 55-56. §.). Ha a fiatalkorú elítélt a szabad
ságvesztést kiszabó ítélet jogerőre emelkedése után, de a szabadság
vesztés megkezdése előtt a 2 1 . életévét betölti, az első fokon eljárt 
bíróság szerint illetékes bv. bíró az elítélt meghallgatása után a Btk. 
42-44. §. alapján határozza meg a szabadságvesztés végrehajtási foko
zatát, a határozatát pedig megküldi az első fokon eljárt bíróságnak is 
(108/1985. (IK. 4.) IM. sz. utasítás 1. §.). A bv. bíró akkor is hivatal
ból határoz az új büntetés-végrehajtási fokozat kérdésében, ha a fia
talkorú feltételes szabadságát 2 1 . életévének betöltése után szünteti 
meg. Nem kizárt, hogy a bv. bíró az ún. nagykorúsító határozatának 
meghozatalával egy időben döntsön a feltételes szabadságra bocsátás 
kérdésében is. Ezt azonban külön határozatban teszi meg. Ezen túl
menően a végrehajtás ideje alatt is lehetőség van a fokozat megvál
toztatására (Btk. 46. §.).

A szabadságvesztés enyhébb fokozatának kijelölésére lehet előter
jesztést tenni, ha az elítélt folyamatosan kifogástalanul teljesíti köte
lezettségeit és a büntetés célja enyhébb fokozatban is elérhető. Az 
enyhébb végrehajtási fokozat kijelölése általában akkor indokolt, ha 
az elítélt folyamatosan és kifogástalanul teljesíti a kötelezettségét és a 
büntetésének legalább a felét letöltötte (5/1994. BH. 233. hat). Nem 
lehet enyhébb fokozat kijelölésére előterjesztést tenni, ha az elítélt 
büntetésének felét, de legalább hat hónapot még nem töltött le, elle
ne más ügyben büntetőeljárás vari folyamatban. Az összbüntetésként
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megállapított szabadságvesztés végrehajtására az enyhébb végrehaj
tási fokozat - egyéb feltételek mellett - kijelölhető akkor is, ha a sú
lyosabb fokozatot megállapító büntetés jogerőre emelkedéséig az 
elítélt a büntetésének a felét már kiállotta és legalább 6  hónapot az 
enyhébb fokozatban töltött le. A bv. bírót nem köti az összbüntetés- 
ként megállapított szabadságvesztés (súlyosabb fokozat) jogerőre 
emelkedésétől számított 6  hónap kivárása, hanem - az egyéb feltéte
lek szem előtt tartása mellett - a fokozat elítéltre kedvező megvál
toztatása tárgyában tett előterjesztést szabadon bírálja el, amennyiben 
az előterjesztéssel érintett, az elítéltre súlyosabb fokozatot megálla
pító összbüntetés jogerőre emelkedéséig az elítélt folyamatosan, ki
fogástalan magatartás mellett már a büntetésének felét, de legalább 6  

hónapot az enyhébb végrehajtási fokozatban letöltött. (BH. 1995. évi 
10. szám BK. 552. határozat) A szigorúbb fokozat kijelölésére akkor 
lehet előterjesztést tenni, ha a büntetés-végrehajtás megkezdése óta 
legalább 6  hónap már eltelt és az elítéltre a büntetés-végrehajtás 
rendjének ismételt és súlyos megzavarása miatt fegyelmi fenyítést 
szabtak ki (Bv. Szabályzat 125. §. - 108/1979. (IK. 8 .) IM. sz. utasítás 
51-54. §.). A végrehajtás során a bíróság által meghatározott fokoza
tot eggyel lehet enyhíteni vagy szigorítani.

A szabadságvesztés végrehajtása során biztosítani kell az elítélt őr- 1 j . 
zését, felügyeletét és ellenőrzését; elhelyezését, élelmezését, ruháza- >“ 
tát és egészségügyi ellátását; neveléséhez és oktatásához szükséges 
feltételeket; munkáltatását; a büntetés céljával nem ellentétes jogai
nak gyakorlását. A szabadságvesztés végrehajtásának egyes fokozatai
ban eltérő az elítélt elkülönítése a külvilágtól, őrzése, felügyelete és 
ellenőrzése, bv. intézeten belüli mozgása, életrendje, személyes 
szükségleteire fordítható összeg, jutalmazása és fenyítése, részvétele 
az elítéltek öntevékeny szervezeteiben (Bv. tvr. 25. §.). A fegyház a 
szabadságvesztés szigorúbb végrehajtási módja. Fegyházban az elítélt 
életrendje részleteiben is meghatározott, állandó irányítás és ellenőr
zés alatt áll, a bv. intézeten belül is csak engedéllyel és felügyelet 
mellett járhat, külső munkában kivételesen részt vehet, a külvilágtól 
a munkavégzés alatt is elkülöníthető. Ha legalább egy évet kitöltött, 
kivételesen engedélyezhető, hogy a bv. intézetben vagy annak meg
határozott részén belül felügyelet nélkül, ellenőrzés mellett járjon, s
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a bv. intézeten kívüli munkában részt vegyen. Az engedélyezés nem 
tartozik az elítéltnek adható jutalmak közé, a visszavonása sem te
kinthető fegyelmi fenyítésnek. Fegyházban az elítéltek elhelyezési 
körletét az intézet egyéb területétől, az egyes körletrészeket egy
mástól el kell különíteni; a zárkák ajtaját zárva kell tartani (Bv. tvr. 
26. §., Bv. Szabályzat 10. §. (1) bek.). A másik két fokozatban az el
ítélt már enyhébb végrehajtási körülmények között van.

A fiatalkorúak szabadságvesztését a fiatalkorúak büntetés
végrehajtási intézetében kell végrehajtani, mégpedig vagy a fiatalko
rúak börtönében vagy a fiatalkorúak fogházában (Btk. 111. §., Bv. 
tvr. 49. §.).

„Ha az elítélt a szolgálatban megtartható, katonai fogdában kell 
végrehajtani a hivatásos, a továbbszolgáló és a sorállományú katonára 
kiszabott, egy évet meg nem haladó szabadságvesztést a 44. §-ban 
meghatározott esetben. Ha az elítélt szolgálati viszonya megszűnt, a 
büntetést, illetőleg annak hátralévő részét fogházban kell végrehajta
ni.” (Btk. 127. §.).

A bv. intézet rendjét jogszabályok, országos parancsnoki és inté
zetparancsnoki intézkedések és a házirend határozza meg. A bv. in
tézet rendjének fentartása érdekében elítélt nem bízható meg - még 
öntevékeny szervezet keretében sem - olyan feladattal, amelynek 
végrehajtása során más elítélttel alá-fölérendeltségi viszonyba kerül
het.

Az őrzés, a felügyelet és az ellenőrzés az elítélt meghatározott he
lyen tartására, tevékenységének és magatartásának figyelemmel kísé
résére, irányítására, illetve a bv. intézet rendjének, biztonságának 
fenntartására irányuló tevékenység. Az őrzés és a felügyelet többek 
között biztosítja azt is, hogy az elítélt a szükséges mértékben legyen 
elkülönítve a külvilágtól. Nem véletlen, hogy a büntetés-végrehajtási 
fokozatok közötti különbségek között a jogszabály elsőként a külvi
lágtól elkülönítést emeli ki, mint ami a szabadságvesztés egyik fontos 
tartalmi eleme.

Az anyagi ellátás a végrehajtás rendjében az elítélt létfenntartását, 
egészségi állapotának megóvását és személyi tulajdonának megvédé
sét egyaránt jelenti. Ennek megfelelően az anyagi ellátás feladatköré -

64



be tartozik az elítéltek élelmezése (beleértve a védőitalt, a terhes és 
szoptatós anyát megillető élelmezési pótlékot is) a Bv. Szabályzat 8 8 . 
§-ában előírtak szerint; az évszaknak megfelelő formaruhával, alsó
ruhával, lábbelivel, ágyneművel ellátása; ruházatuk rendszeres tisztí
tása és karbantartása; a tisztálkodás lehetőségeinek és feltételeinek 
biztosítása; személyi tulajdonukat képező tárgyaknak és értékeiknek 
(letét) megóvása.

Nem szenvedhet sérelmet az elítélt személyi tulajdona, mert a 
büntetés célját meghaladó hátrányt jelentene. Ezért gondoskodni kell 
az elítélt által magával hozott dolgok és értékek megóvásáról. Ezt a 
célt szolgálják a letétek kezelésére vonatkozó szabályok. (Bv. Sza
bályzat 93-94. §.). A bv. jogban az elítélt tárgyainak, értékeinek meg
őrzése nem letéti szerződés alapján történik, hanem a büntetés
végrehajtási jogviszony következményeként a bv. intézetnek köte
lessége.

A gyermeket váró elítélt nő várandósági pótlékát elkülönítetten kell 
nyilvántartani.

Az elítélt keresményére kiadott letiltások teljesítése során az elítélt 
munkadíjából le kell vonni a személyi jövedelemadó előleget, a tar
tásra fordított költségekhez való hozzájárulás napi összegét, havonta 
a személyes szükségleteire fordítható keretet, a szabadulás idejére 
tartalékolt pénzt. E levonások után fennmaradó összegből - figye
lemmel a Vht. szerinti kielégítési sorrendre - legfeljebb az 50 %-a 
vonható le. Az elítéltnek a hozzátartozó, alapítvány, illetőleg karitatív 
szervezet által meghatározott céllal küldött letéti pénze terhére vég
rehajtás nem teljesíthető.

Az elítélt köteles a tartására fordított kiadásokhoz a büntetés
végrehajtás országos parancsnoka által megállapított összeggel hoz
zájárulni, kivéve, ha önhibáján kívüli okból nem dolgozik, és nem 
részesül nyugellátásban (Bv. tvr. 33. §. (1) bek. g) pont). Nem lehet 
továbbá hozzájárulás fizetésére kötelezni a befogadási és szabadítási 
eljárás időtartamára; betegsége idejére, kivéve, ha azt szándékosan 
maga okozta, ha az orvos munkavégzésre alkalmatlannak nyilvání
totta; a bv. intézettől távol töltött időre.

4. §. A  szabadságvesztés végrehajtása
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A nem dolgozó elítélt, ha nyugellátásban részesül, és azt a bv. inté
zethez folyósítják, abból le kell vonni a hozzájárulásként megállapí
tott összeget és a büntetés-végrehajtásnak okozott kár összegét. A 
nyugellátás összegét egyébként a keresménnyel együtt az általános 
szabályok szerint letéti pénzként kell kezelni.

Ha az elítéltet saját büntető ügyében állítja elő a bv. intézet, szállí
tási és előállítási költséget nem lehet felszámítani. Amennyiben az 
elítéltet bíróság vagy más hatóság idézésére a bv. intézet állítja elő, az 
előállítással kapcsolatos költségeit a bv. intézet, illetve az elítélt érvé
nyesíti. A bírósághoz vagy más hatósághoz félként idézett elítélt az 
előállítás költségeit köteles előlegezni. Köteles megelőlegezni a szál
lítás költségeit akkor is, ha másik bv. intézetben szabadságvesztését 
töltő hozzátartozóját látogatja meg.

Az elítélt vagy helyette harmadik személy köteles megfizetni a bv. 
intézetbe a részére érkező vagy általa küldött pénz, csomag, levél 
vagy egyéb postai küldemény postaköltségét és bérmentesítési díját. 
Ha a szükséges postai költség az elítélt jogainak érvényesítésével függ 
össze, a költségeket kivételesen a bv. intézet megelőlegezi.

Ha az elhunyt elítéltnek nincs hozzátartozója, illetve a hozzátarto
zó vagy más személy a temetéséről nem gondoskodik, a bv. intézet 
temetteti el.

Az elítéltek egészségügyi ellátásának alapja a Bv. tvr. 36. §. (1) bek. a) 
pontjának rendelkezése, amely az egészségügyi ellátást az elítélt joga
ként jelöli meg. Az elítélt egészségének védelmére és egészségügyi 
ellátására az egészségügyi jogszabályok irányadók, az elítéltet a 
gyógszcrellátás térítés nélkül illeti meg (Bv. tvr. 47. §. (2) bek.). A gyó
gyító-megelőző ellátást a fogva tartott elősorban az őt fogva tartó bv. 
intézetben, illetve a büntetés-végrehajtás egészségügyi intézményeiben 
(Büntetés-végrehajtás Központi Kórháza, Igazságügyi Megfigyelő- és 
Elmegyógyító Intézet) veheti igénybe. Szükség esetén a büntetés
végrehajtás gondoskodik arról, hogy az elítélt a büntetés-végrehajtás 
keretein kívül részesüljön gyógyító-megelőző ellátásban (Bv. Szabály
zat 106. §.).

A betegségek megelőzésének alapvető eszközei: az orvosi vizsgálat 
a befogadás alkalmával, az orvosi rendelés, az üzemi gyógyító
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megelőző ellátás, a munkaköri alkalmasság orvosi vizsgálata, a kü
lönböző szűrések, a magánelzárás orvosi ellenőrzése, az elítélt ellá
tása gyógyászati segédeszközökkel.

Sürgős szakorvosi vagy kórházi kezelésre szoruló beteget a legrövi
debb időn belül a legközelebbi, megfelelő ellátást biztosító egészség
ügyi intézménybe kell szállítani, amihez mentőt vagy betegszállító 
gépkocsit kell igénybe venni. Haladéktalanul orvosi vizsgálatnak kell 
alávetni a dühöngő, valamint az ön- és közveszélyes magatartást ta
núsító elítéltet (Bv. Szabályzat 13. §. (3) bek.).

A beteg elítélt gyógyítását a következő módokon biztosítják: orvosi 
rendelés, gyógyszeres kezelés, a beteg fektetése a bv. intézet betegszo
bájában vagy fekvőbeteg-részlegén, a sürgős ellátás biztosítása, beteg
szállítás az Országos Mentőszolgálat igénybe vételével, fogászati ellá
tás, az állami egészségügyi szolgálat igénybe vétele, a területileg illeté
kes járóbeteg-gyógyintézeti szakrendelésre előállítás, állami egészség
ügyi szolgálat fekvőbeteg gyógyintézetében elhelyezés, műtétek, a 
terhesgondozásra és a terhesség megszakításra a hatályos jogszabályok 
alkalmazása, kóros elmeállapotú elítélt gyógykezelése és gondozása 
(Bv. Szabályzat 109. és 1 1 0 . §-a), a személyiségzavar megállapítása és 
gyógyítása (Bv. tvr. 31. §. (2) bek. - Bv. Szakutasítás 602-603. §.), a 
munkabalesetet szenvedett elítélt gyógyítása (Bv. Szabályzat 113. §. - 
Bv. Szakutasítás 605. §.), az egészségüket szándékosan károsító elítél
tek egészségügyi ellátása (Bv. Szakutasítás 606. §.). A Központi Kór
házban, az IMEI-ben, illetve az utókezelő részlegben kezelt fogva tar
tottakat egészségügyi szempontok szerint kell elkülöníteni, de ennek 
során is a bíróság és az ügyészség rendelkezéseit be kell tartani. A ter
hes fogva tartott nő részére biztosítani kell a térítésmentes 
terhesgondozást, tanácsadást, az élettani állapotának megfelelő gyó
gyító-megelőző ellátást, valamint a megszületett gyermek egészséges 
fejlődését. Ha a szülésre a szabadságvesztés végrehajtása alatt kerül sor, 
az újszülöttet hat hónapos koráig az anyjával együtt kell elhelyezni. 
Kivételesen engedélyezhető, hogy a csecsemő egy éves koráig a Köz
ponti Kórházban az anyjával együtt az intézetben maradjon (Bv. Sza
bályzat 107. §.).
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A haláleseteket az orvos haladéktalanul jelenteni köteles a parancs
noknak, ő pedig a bv. törvényességi felügyeletét ellátó ügyésznek, és 
egyben intézkedik a hatósági boncolás elvégzése iránt. A rendkívüli 
halálesetről azonnal értesíti a területileg illetékes rendőrkapitányságot 
is. A fogva tartott térítés-mentes gyógyszerellátásra jogosult. Gyógy
szert csak írásbeli engedély alapján tarthat magánál (Bv. Szabályzat 
116. §.).

A bv. intézetben biztosítani kell a fogva tartottak elhelyezésére, ellá
tására szolgáló épületek, munkahelyek és egyéb létesítmények terve
zése, építése, működése, üzemelése során a közegészségügyi-járvány
ügyi előírások megtartását, az ehhez szükséges feltételrendszer meg
teremtését. Az elítélt köteles „alávetni magát a szükséges orvosi vizs
gálatnak és gyógykezelésnek, a műtétekre az egészségügyi jogszabályok 
irányadóak”. Közegészségügyi szempontból is a fogva tartott az orvos 
rendelkezése szerint köteles a szükséges vizsgálatoknak magát alávetni, 
a laboratóriumi vizsgálatokhoz vizsgálati anyagot szolgáltatni. 
Járványügyi érdekből az elítélt jogai korlátozhatók, különösen a kül
világgal való kapcsolata, az intézeten belüli mozgása és a szabadidő 
felhasználása” (Bv. Szabályzat 115. §. (1) bek.). A fertőző beteg és a 
fertőző betegségre gyanús fogva tartottat kórházba szállításáig, a bv. 
intézetben ápolt beteget fertőző képessége időtartamára el kell különí
teni. Ajárvány felléptekor tett intézkedésekről a bv. intézet parancsno
ka tájékoztatja a bv. intézet törvényességi felügyeletét ellátó ügyészt. A 
szerzett ún. immunhiányos tünetcsoport vírusával fertőzött fogva tar
tottakat fokozott védelmükre, a közösség védelmére és sajátos egész
ségügyi állapotukra figyelemmel fokozattól függetlenül a kijelölt bv. 
intézetben kell elhelyezni. A közegészségügyi-járványügyi előírások 
megtartását a bv. intézetben a közegészségügyi-járványügyi felügyele
tet ellátó állami és büntetés-végrehajtási szervek végzik.

Az elítéltek nevelése a szabadságvesztés végrehajtásának alapvetően 
fontos feladata. Célja, hogy fenntartsa az elítélt önbecsülését, fejlesz- 
sze a felelősségérzetét, s ezzel elősegítse, hogy felkészüljön a szaba
dulása utáni, a társadalom elvárásának megfelelő önálló életre. Ehhez 
fel kell használni a szükséges gyógyító, oktató, erkölcsi és szellemi 
erőforrásokat, biztosítani kell a rendszeres munkavégzés feltételeit.
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Az elítélt önbecsülésének fenntartását elsősorban megfelelő bá
násmóddal; a szabadságvesztés ideje alatti értelmes élettevékenység 
szervezésével; a társadalmi hasznosság tudatának kialakításával, illet
ve erősítésével kell elérni.

Az elítélt felelősségérzetének fokozására felhasználják az öntevé
kenység és önképzés megfelelő formáit, az önálló munkavégzés le
hetőségeit, valamint családi és társadalmi kapcsolatainak támogatását, 
a jutalmazást és fegyelmi felelősségre vonást.

A szabadságvesztés ideje alatti neveléshez tartozik az elítélt megis
merése, oktatása, képzése, szakképzése, önképzésének támogatása, 
szabadidős programjának biztosítása, rehabilitációs programjának 
szervezése, jutalmazása és fegyelmezése, munkáltatása.

Az elítéltnek adható jutalmakat a Bv. tvr. 41. §. (2) bekezdése tar
talmazza. Eszerint a jutalmak: dicséret; annak engedélyezése, hogy.az 
elítélt soron kívül csomagot kapjon; látogató fogadása soron kívül, a 
látogatási idő meghosszabbítása; a személyes szükségletekre fordít
ható összeg növelése; tárgyjutalom; pénzjutalom; a fenyítés elenge
dése; a végrehajtott fenyítés nyilvántartásának törlése; rövid tartamú 
eltávozás; kimaradás. Közülük az intézet elhagyását is jelenti a rövid 
tartamú eltávozás és kimaradás jutalmak.

A rövid tartamú eltávozás tartama évente fegyházban legfeljebb 5 
nap, börtönben legfeljebb 10  nap, fogházban és az átmeneti csoport
ban legfeljebb 15 nap, amely a szabadságvesztésbe beszámít. Kimara
dás annak az elítéltnek engedélyezhető a Bv. tvr. 41/A. §. (1) bekez
dése szerint, aki a szabadságvesztésből fegyházban legalább a bünte
tés tartamának felét kitöltötte, börtönben legalább hat hónapot, fog
házban legalább három hónapot kitöltött, illetőleg akit átmeneti cso
portba helyeztek. A kimaradás tartama a 24 órát nem haladhatja meg. 
Elsősorban az elítélt családi kapcsolatainak fenntartása, a szabadulás 
után a munkahelyről és a lakásról való gondoskodás elősegítése ér
dekében engedélyezhető. Nem részesülhet kimaradásban az elítélt, 
ha ellene újabb büntetőeljárás van folyamatban, valamint ha a kima
radással kapcsolatos magatartási szabályokat ismételten vagy súlyosan 
megszegte. Kimaradás az elítéltek csoportja részére is engedélyez
hető. Rövid tartamú eltávozás akkor nem engedélyezhető, ha az el

4. §. A  szabadságvesztés végrehajtása

69



Vókó, Büntetés-végrehajtási jog

ítélt ellen újabb büntetőeljárás van folyamatban, a korábbi távolléte 
alatt bűncselekményt követett el (egy év időtartamig), ha korábbi 
ideiglenes távollétről önhibájából nem tért vissza (hat hónapig), ha 
önhibájából késve vagy ittasan visszatérve a bv. intézet rendjét meg
zavarta, a kitiltás helyére (kivéve, ha erre a rendőrség engedélyt 
adott).

Az a fogva tartott, aki a büntetés-végrehajtás, ideértve bármely ha
tóság, a bírósági tárgyalás, a munkavégzés, illetve gyógykezelés esetén 
az egészségügyi intézmény rendjét, az ott tartózkodó személyét és 
jogait szándékos vagy gondatlan magatartásával sérti vagy veszélyez
teti, fegyelemsértést követ el, és vele szemben a Bv. tvr. 42. §. (1) 
bekezdésében felsorolt fegyelmi fenyítések alkalmazhatók (feddés, a 
személyes szükségletekre fordítható összeg csökkentése, magánelzá
rás).

A személyes szükségletekre fordítható összeg hat hónapig terjedő 
időre, legfeljebb 50 %-kal csökkenthető.

A magánelzárás fegyházban 30, börtönben 20, fogházban 10 napig 
terjedhet; engedélyezhető, hogy az elítélt dolgozzék.

Magánelzárás terhes és kisgyermekes nővel szemben nem alkal
mazható.

A magánelzárás végrehajtása alatt az elítélt nem küldhet és nem 
kaphat csomagot; nem fogadhat látogatót, kivéve a lelkészt, valamint 
a szabadulás előkészítése érdekében a leendő munkáltatóját, a hiva
tásos pártfogót és a karitatív szervezet megbízottját; a személyes 
szükségleteire nem vásárolhat; nem veheti igénybe a bv. intézet mű
velődési és sportolási lehetőségeit, sajtóterméket nem olvashat.

Az elítélt a magánelzárás végrehajtása alatt is érintkezhet a védővel; 
a bv. intézet parancsnokának engedélyével, felügyelettel meglátogat
hatja a súlyos beteg hozzátartozóját, részt vehet a hozzátartozója 
temetésén.

„A büntetés-végrehajtási intézet magánelzárást kiszabó határozata 
ellen az elítélt a büntetés-végrehajtási bíróhoz fellebbezéssel élhet. A 
fellebbezést a határozat közlésekor nyomban be kell jelenteni; a fel-
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lebbezésnek a magánelzárás végrehajtására halasztó hatálya van.” (Bv. 
tvr. 43. §. (4) bek.)

Az elítélt fegyelmi felelőssége egyik biztosítéka annak, hogy az el
ítélt tudatosan ne gátolja a büntetés-végrehajtási feladatok ellátását, 
ne veszélyeztesse a végrehajtás rendjének megsértésével a büntetési 
cél megvalósítását.

Az elítéltet terhelő kötelezettségek a végrehajtás rendjéhez kap
csolódnak, s ennek keretébe nemcsak a magatartási szabályok 
(intézeti rend) betartása tartozik, hanem mindazon kötelezettségek
nek a teljesítése is, amelyek a Btk. rendelkezésein, a Bv. tvr., a Bv. 
Szabályzat előírásain, a jogszerűen kiadott büntetés-végrehajtási uta
sításokon, az általánosan elfogadott erkölcsi normákon alapulnak. A 
szabadságvesztés végrehajtása alapján fennálló kötelezettség vétkes 
megsértésének szankciója a fegyelmi felelősségre vonás.

„Ha a fegyelemsértés szabálysértést is megvalósít, azt fegyelmi 
vétségként kell elbírálni.

Ha a fegyelemsértés bűncselekményt is megvalósít, a fenyítés 
mellett a feljelentést is meg kell tenni.” (Bv. tvr. 43. §. (Zf'es (3) 
bek.)

Kizárólag a parancsnok hatáskörébe tartozik a bűncselekményt is 
megvalósító fegyelemsértés, valamint a munka, utasítás, illetve étke
zés megtagadásának elbírálása (Bv. Szabályzat 43. §.).

Az intézet rendjét veszélyeztető elítéltet a fegyelmi eljárás időtar
tamára el lehet különíteni. Az elkülönítés ágyfelszereléssel ellátott 
fegyelmi zárkában is történhet. Az időtartama magánelzárás kiszabása 
esetén a fenyítésbe beszámít.

A fegyelmi eljárás elrendelését követően kerül sor a fegyelmi vét
ség elkövetési körülményeinek kivizsgálására. A vizsgáló a fegyelmi 
laphoz mellékeli a tárgyi bizonyítékokat, tanúvallomásokat, az elkö
vető vallomását.

A fegyelmi vétségről az eljárás megindulásától számított 10 napon 
belül dönteni kell. E határidő kivételesen 10 nappal meghosszabbít
ható. A fegyelemsértés elkövetésétől számított hat hónapon túl fe
gyelmi felelősségre vonásnak nincs helye, kivéve, ha a cselekmény
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bűncselekmény (Bv. Szabályzat 45. és 46. §. - Bv. Szakutasítás 173
174. §.)

A fegyelmi határozat csak olyan tényekre alapítható, amelyekre 
nézve a határozatot hozó az elítéltet meghallgatta.

A fenyítések végrehajtásának időbeli akadályai is vannak. A fenyítés 
a kiszabástól számított két hónap eltelte után nem hajtható végre. Ha 
a fenyítés végrehajtásának elmaradása az elítéltnek felróható, e ha
táridőt a gátló körülmény megszűnésétől kell számítani. Hat hónap
nál régebben kiszabott fegyelmi fenyítés nem hajtható végre.

Az elítéltek kapcsolattartásának formái elsősorban levelezés, tele
fonhasználat, látogatás, csomagküldés.

A levelek ellenőrzésének célja bűncselekmény, a bv. intézet rend
jét, biztonságát és a közbiztonságot sértő cselekmény megakadályo
zása.

A Bv. tvr. 36. §. (5) bekezdés d) pontja az ellenőrizhető levelek 
köréből kiveszi azokat, amelyeket a hatóságokhoz és a nemzetközi 
szervezetekhez küldött az elítélt. Hatóság alatt a büntetőeljárásban 
résztvevő szerv (rendőrség, ügyészség, bíróság, az államigazgatási 
eljárásról szóló törvény alapján hatósági jogkörrel rendelkező állam
igazgatási szerv, a fegyveres erők és a rendvédelmi szervek értendők; 
nemzetközi szervezet alatt pedig az olyan nemzetközi szervezet, 
amelynek a Magyar Köztársaság a tagja, és működési köre kiterjed az 
emberi jogok érvényesülésének vizsgálatára - például Európai Emberi 
Jogok Bizottsága, Európai Emberi Jogok Bírósága, a Kínzás és Tortú
raellenes Bizottság -, illetve nemzetközi karitatív szervezetek).

A telefonbeszélgetés költségei az elítéltet terhelik. Ha a használat 
másképpen nem oldható meg, telefonálás céljából az elítélt részére a 
szükséges mennyiségű pénzérme biztosítható. Egyébként a távbe
szélő használatára is a levelezésre vonatkozó előírások érvényesek, az 
ellenőrzést biztosítani kell, aminek tényéről az elítéltet tájékoztatják.

Az elítélt egyidőben gyermekeit és két felnőttet fogadhat látogató
ként. A látogatás időtartamát a bv. intézet parancsnoka határozza 
meg úgy, hogy annak időtartama alkalmanként harminc percnél rö- 
videbb nem lehet. A látogatást az erre kijelölt helyiségben, asztal



' .  mellett ülve kell lebonyolítani. Ha a bv. intézet biztonsága vagy az 
elítélt veszélyessége, magatartása indokolja, a bv. intézet parancsnoka 
elrendelheti, hogy az elítélt látogatójával rácson keresztül vagy zárt 
fülkéből telefonon beszélhessen. A bv. intézet az elítélt útján küld 
értesítést a csomagküldés lehetőségéről, módjáról és a költségek vi
seléséről. A csomag súlya 5 kg-nál több nem lehet, kivéve a kizárólag 
ruhaneműt vagy tisztasági cikkeket tartalmazó csomagot.

4. 5. Sajátosságok a fiatalkorúak és a katonák nevelése te
rén szabadságvesztés büntetésük végrehajtása során

„A szabadságvesztés végrehajtása során különös gondot kell fordí
tani a fiatalkorúak nevelésére, oktatására, személyiségének fejleszté
sére” (Bv. tvr. 48. §. (2) bek.).

A fiatalkorú személyiségének és korábbi életvezetésének megis
merése érdekében az intézet nevelője a fiatalkorú törvényes képvi
selőjét, illetve gondozóját meghallgatja és szükség esetén beszerzi a 
fiatalkorú lakóhelye szerint illetékes gyámhatóság véleményét (Bv. 
Szabályzat 130. §.).

A fiatalkorúakra is irányadók a felnőttkorúakra vonatkozó nevelési 
előírások a következő eltérésekkel:

a) „Biztosítani kell, hogy a fiatalkorú szakmunkás, illetőleg beta
nított munkás képzésben vegyen részt és lehetővé kell tenni, hogy 
középfokú tanulmányokat folytasson.” (Bv. tvr. 50. §. (1) bek.)

b) A fiatalkorúak nevelése érdekében öntevékeny szervezetek mű
ködnek közvetlenül nevelői irányítás mellett (Bv. Szabályzat 131. §. 
(1) bek. - Bv. Szakutasítás 250. §.)

c) Az általános és középiskolai tanulmányokat folytató fiatalkorú
nak napi egy óra munkaidő kedvezmény jár (Bv. Szabályzat 134. §.).

d) A személyiségzavarban szenvedő fiatalkorú elítélt gyógyító- ne
velését saját program alapján külön csoport végzi, amelyben pszi
chológus, gyógypedagógus is részt vesz.

e) A nevelő a hozzá beosztott fiatalkorúak hozzátartozói részére ne
gyedévenként szülői értekezletet tart. Ezeket az időszakokat szükség 
szerint, de mindenképpen a gyakorlatban már sűrűbben tartják.
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f) A fiatalkorú neveléséhez és a társadalomba beilleszkedésének se
gítéséhez igénybe kell venni a gyámhatóság és egyéb állami szervek, a 
társadalmi szervezetek, a hivatásos és társadalmi pártfogó, valamint a 
fiatalkorú hozzátartozóinak segítségét.

g) „A fiatalkorú dicsérő oklevéllel is jutalmazható.” (Bv. tvr. 51. §.) 
Dicsérő oklevél az elítéltek csoportjainak is adományozható (Bv. 
Szabályzat 132. §. (1) bek.)

h) „A rövid tartamú eltávozás tartama mind a fiatalkorúak börtö
nében, mind a fiatalkorúak fogházában évente legfeljebb 15 nap.” 
(Bv. tvr. 51. § (2) bek.)

i) A magánelzárással fenyített fiatalkorút az iskolai foglalkozásokra 
akkor is elő kell állítani, ha a munkától eltiltották.

A büntetés-végrehajtási intézetekben a szabadságvesztést töltő ka
tona elítéltek nevelése a Bv. tvr. és a Bv. Szabályzat előírásai szerint 
történik. A katonai fogdában a szabadságvesztés végrehajtása a kije
lölt katonai bv. intézet részéről azt a feladatot jelenti, hogy az elítél
tek törvénytisztelő, fegyelmezett katonává nevelését elősegítse.

„Az elítéltek nevelésében fel kell használni a katonai kiképzést. 
Különös gondot kell fordítani a sorállományú elítéltek nevelésére, 
valamint arra, hogy az elítéltek az alakulatukkal való kapcsolatukat 
fenntartsák és fejlesszék.” (Bv. tvr. 58. §. (1) bek.)

4. 6. Az elítéltek munkával foglalkoztatása, szakmai kép
zése

Az elítélt munkával foglalkoztatása, büntetés-végrehajtási szakki
fejezéssel munkáltatása a szervezett foglakoztatásnak az a formája, 
amelyben díjazás ellenében rendszeres munkát végez. „Az elítéltek 
munkáltatása a szabadságvesztés végrehajtásának fontos része. Célja 
az, hogy elősegítse az elítélt testi és szellemi erejének fenntartását, 
lehetőséget adjon a szakmai gyakorlottság megszerzésére és fejlesz
tésére, és ezáltal megkönnyítse, hogy a szabadulása után a társada
lomba beilleszkedjék.” (Bv. tvr. 44. §. (1) bek.)

Az elítélt által végzendő munka kijelölésénél figyelembe kell venni 
testi és szellemi képességeit, lehetőség szerint a szakmai képzettségét
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és érdeklődését is. Követelmény, hogy társadalmilag hasznos mun
kával kell foglalkoztatni az elítéltet. A munkavégzéssel kapcsolatos 
jogaira és kötelezettségeire a munkajog általános rendelkezései az 
irányadók a büntetés-végrehajtás sajátosságaiból fakadó eltérésekkel. 
Az elítélt munkaideje megegyezik a munkajogi rendelkezésekben 
megállapított munkaidővel. „Az elítéltet munkájáért az általános 
bérezési elvek figyelembe vételével kell díjazni.” (Bv. tvr. 45. §. (4) 
bek.)

Az elítéltet a bv. intézet vagy az e célra alapított gazdálkodó szerve
zet foglalkoztatja termelőmunkával.

Az elítélt köteles a kijelölt időben és helyen a munkát a munkáltató 
utasítása szerint elvégezni, munkáját az elvárható szakértelemmel és 
gondossággal, a munkájára vonatkozó szabályok, előírások és tech
nológiai utasítások szerint végezni.

Az elítéltet egy évi munkavégzés után 20 munkanap fizetett sza
badság illeti meg.

„Gondoskodni kell az egészséges és biztonságos munkavégzésről.” 
(Bv. tvr. 45. §. (2) bek.)

A munkáltató anyagi ösztönzést alkalmazhat a teljesítmény növe
lésére, illetve a végzett munka minőségének javítása érdekében. Ez 
lehet konkrét feladatokhoz kötött prémium, pénzbeli elismerés, 
vásárlási utalvány, egyéb ösztönzés.

„Ha a büntetés-végrehajtási intézet az elítéltet átmenetileg nem 
tudja munkával foglalkoztatni, és az elítéltnek nincs letétben lévő 
pénze, a büntetés-végrehajtási intézet gondoskodik az elítélt legfon
tosabb személyi szükségleteire fordítható összegről.” (Bv. tvr. 45. §. 
(5) bek.)

A szakmai képzés az elítéltek szakközépiskolai, szakmunkás, beta
nított munkás képzése, egy, illetve több munkafázisra történő beta
nítása.

A megváltozott munkaképességű elítéltek részére egészségi álla
potukhoz igazodó foglalkoztatást kell szervezni.
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A gyógyító-nevelő csoportba helyezettek munkakörülményeit, 
munkaidejét, díjazását a megváltozott munkaképességre, a végzett 
munkajellegére figyelemmel kell megállapítani.

A tankötelezettségét teljesítő 16 éven aluli fiatalkorú mentes a 
munkavégzés kötelezettsége alól. 18 éven aluli fiatalkorú elítélt 
(elemi csapás esetét kivéve) éjszakai munkára nem osztható be, túl
munkára (készenlétre) nem vehető igénybe.

4. 7. Átmeneti csoport, gyógyító-nevelő csoport, enyhébb 
végrehajtási szabályok alkalmazása

Az elítéltet, aki büntetését fegyház vagy börtön fokozatban tölti és 
a szabadságvesztésből legalább öt évet kitöltött, a társadalomba való 
beilleszkedés elősegítése érdekében, a várható szabadulása előtt leg
feljebb két évvel átmeneti csoportba lehet helyezni.

Az átmeneti csoportban az elítéltre irányadó büntetés-végrehajtási 
szabályok enyhíthetők, így különösen

- bv. intézetből az eltávozása engedélyezhető 24 órát meg nem ha
ladó időre, továbbá jutalomként ezt meghaladó időre és részt vehet a 
bv. intézeten kívüli munkában,

- csökkenthető az életrend meghatározottsága,
- a bv. intézet kijelölt területén szabadon mozoghat,
- a pártfogóval rendszeresen kapcsolatot tarthat fenn,
- az elítéltek öntevékeny szervezetének munkájában fokozottan 

részt vehet. (Bv. tvr. 29. §. (l)-(2) bek.)
Az átmeneti csoportban az elítélt bv. intézeten belüli mozgásának 

korlátozottságára és szabadidejének felhasználására a fogház fokozat 
szabályai az irányadók. Az elítélt a személyes szükségletre fordítható 
pénzösszeget vagy annak egy részét készpénzben is megkaphatja. I la 
az elítélt ellen újabb büntetőeljárás indul vagy ha ismételten olyan 
súlyos fegyelemsértést követ el, amely miatt magánelzárás fenyítést 
szabtak ki, az átmeneti csoportba helyezését meg kell szüntetni.



A Bv. tvr. 31. §. (2) bekezdése szerint „Gondot kell fordítani a 
személyiségzavarban szenvedő elítéltek gyógyítására, sajátos nevelé
sére és oktatására.”

Gyógyító-nevelő csoportban kell elhelyezni - az IMEI-ben végzett 
kivizsgálás után - azt az elítéltet, akinél korlátozott beszámítási ké
pességet állapítottak meg, akinek elrendelték a kényszergyógyítását, 
akit a szabadságvesztés végrehajtása alatt kóros elmeállapota miatt az 
IMEI-ben kezeltek és elmeállapota olyan mértékben javult, hogy a 
szabadságvesztés folytatását nem akadályozza, akit orvos utalt be az 
IMEI-be kivizsgálás céljából és ennek során megállapított személyi
ségzavar jellege vagy súlyossága miatt a gyógyító-nevelő csoportba 
utaltak.

A gyógyító-nevelő csoportban elhelyezett elítéltek külön napirend 
szerint élnek, részükre állapotuknak megfelelő foglalkoztatást, okta
tást, valamint pszichoterápiás kezelést kell biztosítani.

A gyógyító-nevelő csoportban tartás indokoltságát rendszeresen 
felülvizsgálják. Amennyiben az itt elhelyezett elítélt állapota olyan 
kedvezően változik meg, hogy szükségtelen a gyógyító-nevelése, a 
fokozatának megfelelő csoportba helyezik vissza.

„Ha az elítélt a fogházban végrehajtandó szabadságvesztésből leg
alább három hónapot, illetőleg ha a börtönben végrehajtandó sza
badságvesztésből legalább hat hónapot kitöltött, a büntetés
végrehajtási bíró úgy rendelkezhet, hogy a fogház, illetőleg a börtön 
végrehajtásának szabályainál enyhébb szabályok alkalmazhatók.

Ebben az esetben az elítélt
a) a büntetés-végrehajtási intézetből 24 órát, kivételesen 48 órát 

meg nem haladó időre, havonta legfeljebb négy alkalommal eltávoz
hat, azokon a napokon, amelyeken nem végez munkát;

b) a személyes szükségletére fordítható pénzt készpénzben is meg
kaphatja, és azt a büntetés-végrehajtási intézeten kívül költheti el;

c) a látogatóját a büntetés-végrehajtási intézeten kívül is fogadhatja;
d) ha a büntetés-végrehajtási intézeten kívül dolgozik, a felügyelete 

mellőzhető.
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Az elítélt köteles bejelenteni, hogy az eltávozás ideje alatt hol tar
tózkodik.” (Bv. tvr. 28/A. §. (l)-(2) bek.)

Az enyhébb végrehajtási szabályok alkalmazása nem jelent új foko
zatot, amint nem jelent az átmeneti csoport és a gyógyító-nevelő 
csoport sem. A fogház- illetve a börtönbüntetés végrehajtása során az 
enyhébb végrehajtási szabályok alkalmazásához nem szükséges kü
lönleges érdem, hanem elegendő az elítélt kifogástalan magatartása; 
az elítélt személyisége és a szabadságvesztés végrehajtása alatt tanú
sított magatartása alapján ennek megítélésénél azt kell vizsgálni, hogy 
ez a rendelkezés mennyiben szolgálja az elítéltnek a szabadulása után 
a társadalomba való beilleszkedését. A Bv. tvr. 7/A. §-a és a 28/A. §-a 
nem ad útmutatást - a fogházban, illetőleg börtönben kitöltendő 
legrövidebb tartam meghatározásán túl - az enyhébb végrehajtási 
szabályok alkalmazására. Vizsgálandó, hogy mikor kerülhet mind
ezekre sor.

A Bv. tvr. 19. §-a szerint a szabadságvesztés végrehajtásának célja 
az, hogy e törvényben meghatározott joghátrány érvényesítése során 
elősegítse az elítéltnek a szabadulása után a társadalomba beilleszke
dését és azt, hogy tartózkodjék újabb bűncselekmények elkövetésé
től. Amennyiben az elítélt az előzőekben megjelölt előírásokat meg
tartja, már önmagában is szabadulása utáni, a társadalomba való be
illeszkedési készségére lehet következtetni. Ennek a készségnek az 
erősítését szolgálhatja például a jutalmazás lehetősége, de még in
kább a félszabad végrehajtási mód egyes elemeinek az alkalmazása. 
Mindezekből következően a formai feltételek megléte (Bv. tvr. 28/A. 
§-ának (1) bekezdése szerinti legalább három, illetőleg legalább hat 
hónap kitöltése) esetén nem szükséges különleges érdem, elegendő a 
kifogástalan magatartás a fogház, illetőleg a börtön végrehajtásának 
szabályainál enyhébb szabályok alkalmazása elrendeléséhez. Az elítélt 
személyisége és a szabadságvesztés végrehajtása alatt tanúsított ma
gatartása alapján azt kell vizsgálni, hogy mennyiben szolgálja ez a 
rendelkezés az elítéltnek a szabadulása után a társadalomba beillesz
kedését és azt, hogy tartózkodjék újabb bűncselekmény elkövetésé
től. (4/1994. BH. 175. BK. hat.)
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A szabadságvesztés végrehajtása alatt tanúsított kifogástalan maga
tartás hiányában az eggyel enyhébb büntetés-végrehajtási fokozat 
megállapításának azonban nincs helye. (12V1994. BH. 642. BK. ha
tározat)

Tehát az enyhébb büntetés-végrehajtási szabályok alkalmazásának 
engedélyezése során elsődlegesen a büntetés céljának a biztosítása a 
meghatározó, de emellett jelentősége van az elítélt büntetés végre
hajtása alatt tanúsított magatartásának, sőt a személyi és családi kö
rülményeinek is. A jogszabály nem tartalmaz olyan feltételeket sem, 
amelyek megléte esetén az enyhébb végrehajtási szabályok alkalma
zásának az elrendelése kötelező lenne, az elítélt ezt alanyi jogon igé
nyelhetné. Az elrendelés tehát - az említett idők eltelte után - mindig 
bírói mérlegelési körbe tartozik. Az enyhébb végrehajtási szabályok 
alkalmazásának az elrendelése az elítélt személyi szabadságának a 
korlátozását enyhíti. E kedvezmény megadása során nyilvánvalóan 
elsődleges szempontként a büntetés céljának ekként történő biztosí
tása jön figyelembe. E vonatkozásban az elítéltnek a büntetés végre
hajtása alatt tanúsított magatartása mellett személyi és családi körül
ményei nyújthatnak eligazítást. Az enyhébb végrehajtási szabályok 
elrendelése - közöttük a hazalátogatás és ennek folytán a nem kívánt 
környezetbejutás lehetőségének a biztosítása - nem segítené, inkább 
akadályozná a büntetés céljának az elérését. (10/1994. BH. 530. BK. 
határozat)

Ha a hosszabb tartamú szabadságvesztésre ítélt esetében még nem 
lehet megállapítani, hogy a végrehajtás módjának tartós enyhítése 
megfelel-e a szabadságvesztés végrehajtása általános céljának, a bör
tön végrehajtásának szabályainál enyhébb szabályok alkalmazására 
nem kerülhet sor. A Bv. tvr. 28/A. §-ában írt formai feltétel megva
lósulása esetén tehát azt kell vizsgálni, hogy a végrehajtás módjának 
tartós enyhítése a szabadságvesztés végrehajtása céljának a Bv. tvr. 19. 
§-a megvalósulása irányában hat-e vagy sem. (5/1995. BH. 265. hat), 
így az enyhébb végrehajtási szabályok engedélyezése szolgálja-e az 
elítélt társadalomba való beilleszkedését, elérhető-e az enyhébb sza
bályok keretei között a büntetés célja, az újabb bűncselekmény elkö
vetésétől való tartózkodás. Ennek a kérdésnek az eldöntésénél az
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elkövetett bűncselekményt, a kiszabott szabadságvesztés tartamát, az 
elítélt személyiségét, előéletét, életvitelét, családi körülményeit és a 
büntetés töltése során tanúsított magatartását összességében figye
lembe véve kell dönteni. Nyilvánvaló ugyanis, hogy minél hosszabb 
a kiszabott szabadságvesztés, annál hosszabb idő kitöltése szükséges 
annak értékeléséhez, hogy az elítélt személyiségében jelentős pozitív 
változás következett be. (7/1995. BH. 388. BK. határozat)

Az enyhébb végrehajtási szabályok alkalmazása esetén a törvény 
28/A. §. (1) bekezdésében meghatározott szabadságvesztésben eltöl
tött időbe az előzetes letartóztatás idejét is be kell számítani. A bv. 
intézet nem kezdeményezheti az enyhébb végrehajtási szabályok al
kalmazását, ha tudomása van arról, hogy az elítélt ellen büntetőeljárás 
van folyamatban. Azok az elítéltek, akik az enyhébb végrehajtási sza
bályok alkalmazása alá esnek, a számukra kijelölt körletrészen a saját 
ruházatukat viselhetik, a bv. intézet egyéb területén formaruhát köte
lesek hordani.

„Az elítélt nem távozhat el a büntetés-végrehajtási intézetből, ha 
ellene újabb büntetőeljárás van folyamatban. Ha az elítélt az eltávo
zással, illetőleg a büntetés-végrehajtási intézeten kívüli munkavég
zéssel kapcsolatos magatartási szabályokat ismételten, vagy súlyosan 
megszegi, így különösen, ha az eltávozásról nem az előírt időben tér 
vissza, vagy más, súlyps fegyelemsértést követ el, a büntetés
végrehajtási intézet parancsnoka felfüggeszti az enyhébb végrehajtási 
szabályok alkalmazását, és előterjesztést tesz a büntetés-végrehajtási 
bírónak az enyhébb végrehajtási szabályok alkalmazásának meg
szüntetése iránt.” (Bv. tvr. 28/A. §. (3)-(4) bek.).

Ha az elítélt a bv. intézetben követ el súlyos vagy ismételt fegye
lemsértést, a bv. intézet parancsnoka felfüggesztheti az enyhébb 
végrehajtási szabályok alkalmazását.

Az enyhébb büntetés-végrehajtási szabályok alkalmazásának a 
megszüntetésére nem szolgáltat okot egymagában az, hogy az elítélt 
ellen újabb büntetőeljárás indult. (6/1995. BH. 332. BK. határozat)
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5. § A többi fő- és mellékbüntetés végrehajtásáról

5.1. A közérdekű munka és a pénzbüntetés végrehajtásá
nak jellem zői e>r-

A nyugat-európai jogirodalomban a közmunka végzését olyan fő
vagy mellékbüntetésnek tekintik, amely szociális és reedukatív 
(nevelő, képző) jellegű tevékenység elvégzését jelenti fizetség nélkül, 
elősegítve ugyanakkor az elítélt beilleszkedését vagy újra beilleszke
dését a társadalomba.

A közérdekű munka végrehajtásának helyéül az elítélt állandó la
kóhelye - az elítélt kérelme alapján az ideiglenes lakóhelye - szerint 
illetékes megyei (fővárosi) bíróságon működő büntetés-végrehajtási 
bíró, az ott működő hivatásos pártfogó javaslatára intézményt vagy 
gazdálkodó szervezetet jelöl ki. A munkahely kijelölésénél figyelem
be kell venni az elítélt egészségi állapotát, szakképzettségét, a mun
kára való alkalmasságát és az elkövetett bűncselekmény jellegét. Köz
érdekű munkán a közérdeket szolgáló tevékenységet, a közösség 
érdekében végzett munkát kell érteni. Például még a közbiztonság 
fenntartásához szükséges anyagok raktározása is a közérdeket szol
gálja, ezért az ilyen munkahely közérdekű munka végzésére kijelöl
hető. (9/1994. BH. 465 BK. határozat) Az elítélt a közérdekű munkát 
végezheti folyamatosan, évi rendes szabadságának ideje alatt is. A 
közérdekű munka végzése során a napi munkaidő legalább 4 óra, 
legfeljebb 8  óra.

Lényeges, hogy a kijelölt munkahellyel a közérdekű munka tarta
mára az elítéltnek nem létesül munkaviszonya.

A hivatásos pártfogó ellenőrzi, hogy
- az elítélt munkakötelezettségét teljesíti-e,
- a munkahely eleget tesz-e a büntetés végrehajtásával összefüggő 

kötelezettségeinek, amit a Bv. tvr. 62. §-a tartalmaz.
Eszerint a kijelölt munkahely köteles az elítéltet közérdekű mun

kával foglalkoztatni; az elítélt utazási költségét megtéríteni, ha a köz
érdekű munkát nem a lakóhelyén végzi; a bíróság által megküldött
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nyilvántartólapot vezetni és az elítélttel kapcsolatban kért felvilágo
sítást a bíróságnak megadni. A munkahely haladéktalanul értesíti a 
bíróságot, ha az elítélt a büntetést megkezdte; a munkakötelezettség
ének nem tesz eleget; büntetésének végrehajtására más munkahely 
indokolt; a büntetést kitöltötte.

A közérdekű munkára ítélt és az őt foglalkoztató intézmény vagy 
gazdálkodó szervezet között a kártérítési felelősséggel, továbbá a 
munkavégzéssel összefüggésben álló jogokkal és kötelezettségekkel 
kapcsolatban keletkezett vitában a munkaügyi jogvitákat eldöntő 
bíróságok járnak el. (Legfelsőbb Bíróság Munkaügyi Kollégiumának 
MK. 156. számú állásfoglalása - 8/1993. BH.)

„Ha a munkahely arról értesíti a bíróságot, hogy az elítélt munka
kötelezettségének nem tesz eleget, az értesítést a hivatásos pártfogó 
által készített jelentéssel megküldi a megyei (fővárosi) főügyészség
nek.

Az ügyész szükség esetén meghallgatja a hivatásos pártfogót, kör
nyezettanulmányt szerez be, és ha a közérdekű munkának szabad
ságvesztésre való átváltoztatását indokoltnak tartja, az átváltoztatás 
iránt indítványt tesz a büntetés-végrehajtási bírónak; nem tartja in
dokoltnak, szükség esetén más munkahely kijelölésére tesz indít
ványt.” (Bv. tvr. 64. §. (l)-(2) bek.) Az átváltoztatás során egy napi 
közérdekű munkának egy napi szabadságvesztés felel meg a Btk. 50. 
§. (2) bekezdése értelmében. Ezt a szabadságvesztést fogházban kell 
végrehajtani.

A közérdekű munka, illetőleg a hátralévő része nem hajtható vég
re, ha az ítélet jogerőre emelkedése után az elítélt legalább egy évig - 
a két vagy több gyermekes családapa hat hónapig - sorkatonai szol
gálatot teljesített; legalább egy évig gyermekgondozási díjban, illető
leg gyermekgondozási segélyben részesült; egészségi állapotában 
olyan tartós változás következett be, amely a közérdekű munka vég
rehajtását nem teszi lehetővé.

A pénzbüntetést a megyei (fővárosi) bíróság gazdasági hivatala 
hajtja végre. Az elítélt a pénzbüntetést legkésőbb a gazdasági hivatal 
felhívásának kézbesítésétől számított 15 napon belül, ha pedig a bí
róság halasztást, illetőleg részletfizetést engedélyezett, a bíróság által
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megállapított időpontig köteles megfizetni. (Bv. tvr. 6 8 . §. (l)-(2) 
bek.). Ha az elítélt a pénzbüntetést a meghatározott időpontig nem 
fizette be, a gazdasági hivatal fiatalkorú esetén a behajtása iránt intéz
kedik, illetve ennek eredménytelensége, valamint felnőtt korú elítélt 
esetén az első fokon eljárt bíróságot keresi meg a pénzbüntetés sza
badságvesztésre átváltoztatása iránt. Amennyiben a pénzbüntetést a 
helyébe lépő szabadságvesztés végrehajtásának megkezdése előtt 
kifizetik, a szabadságvesztés nem hajtható végre, ha pedig a szabad
ságvesztés végrehajtása alatt fizetik meg, az elítéltet nyomban szaba
don kell bocsátani (V. ö.: Bv. tvr. 68-69. §-ai).

5. 2. A közügyektől, foglalkozástól, járművezetéstől eltil
tás, kitiltás, kiutasítás és a vagyonelkobzás végrehajtá
sa

A Btk. 38. §. (2) bekezdés 1-6 pontjaiban meghatározott mellék
büntetések sem kevésbé fontos büntetőjogi szankciók, a Btk. 37. §- 
ában megjelölt céllal szabja ki őket a bíróság. Sajátosságuk a bennük 
rejlő hátrány realizálásának időpontja. Az elítélt már az ítélet jog
erőre emelkedésének napján elveszti azt a jogosultságot, amelyet a 
mellékbüntetés érint. Azt, hogy az egyes mellékbüntetések milyen 
tilalmakat és milyen időtartamban tartalmaznak, a Btk. 53-65. §-a 
szabályozza, illetve fiatalkorúakra nézve a Btk. 115-116. §-ai, a kato
nai mellékbüntetések vonatkozásában pedig a Btk. 130-134. §-ai. 
Ezen túlmenően azonban az elítélt más állampolgári jogai is változ
nak, így különösen a közügyektől eltiltás miatt, amit külön jogsza
bályok tartalmaznak. A tilalom érvényesítéséről a végrehajtó szerv
nek kell gondoskodni. Ha azonban az elítélt a részére kötelező tilal
mat nem tartja be, ez nem jelenti a mellékbüntetés lejáratának elto
lódását, mert a beszámítás tilalmi esetei között a Bv. tvr. 70. §-a nem 
jelöli meg azt az esetet, amikor az elítélt gyakorolja a számára tiltott 
jogokat. Éppen ezért döntő jelentőségű a mellékbüntetések 
hatályosulása, amelynek érvényt szerezni a rendőrség kötelessége 
(1994. évi XXXIV. törvény 1. §. (2) bek. i) pont, Bv. tvr. 70. §. (3) 
bek.)
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A mellékbüntetések végrehajtásában közreműködő szervek: a bí
róságok, a bírósági bv. csoportok, a bírósági gazdasági hivatalok, a 
bírósági végrehajtók, a rendőri szervek; egyéb állami intézmények, 
társadalmi szervezetek, szövetkezetek, egyesületek; katonai mellék
büntetések tekintetében az illetékes miniszter, országos hatáskörő 
szerv vezetője, a megfelelő személyügyi hatáskörrel rendelkező pa
rancsnok. A közügyektől, foglalkozástól, járművezetéstől eltiltás, a 
kitiltás és a kiutasítás végrehajtása a rendőrség feladata, míg a tisztán 
vagyoni jellegű hátrányt okozó mellékbüntetések; a pénzmellék
büntetés és a vagyonelkobzás végrehajtása a bírósági gazdasági hiva
talokra és a polgári bírósági végrehajtókra hárulnak.

Törvényességi szempont, de a mellékbüntetésre ítélt egyéni érdeke 
is, hogy a mellékbüntetés tartalmát képező tilalmak a törvényes idő
tartamon keresztül érvényesüljenek. A tartam számításánál a Btk. 55. 
§. (2) bek-e, a Bv. tvr. 5. §-a és 70. §-a irányadó. A közügyektől, 
foglalkozástól, járművezetéstől eltiltás és a kitiltás mellékbüntetés 
lejárati napja csak akkor határozható meg, ha figyelembe vesszük a 
kezdő napját, a mellékbüntetésbe beszámítható és be nem számít
ható időtartamokat. Be kell számítani az ítélet jogerőre emelkedése 
és a szabadságvesztés megkezdése között eltelt időt, a szabadság
vesztés félbeszakításának tartamát, valamint a feltételes szabadságon 
töltött időt, ha a bíróság azt nem szüntette meg. Nem számít be e 
mellékbüntetések tartamába az az idő, amely alatt az elítélt kivonta 
magát a szabadságvesztés végrehajtása alól (Btk. 55. §. (2) bek.). 
Nem számít be továbbá az az idő sem, amely alatt az elítélt szabad
ságvesztést töltött - ide értve a más ügyben kiszabott, valamint a köz
érdekű munka vagy pénzbüntetés átváltoztatása folytán végrehajtott 
büntetést is - továbbá a más ügyben fogva tartásban töltött idő, ha 
abban az elítéltet jogerős büntetéssel sújtották. A szabálysértés átvál
toztatása folytán alkalmazott elzárás beszámítását sem a Btk., sem a 
Bv. tvr. nem zárja ki. „A járművezetéstől eltiltás tartamába be kell 
számítani azt az időt, amelynek tartamára az elítélt vezetői engedé
lyét a bűncselekménnyel összefüggésben visszavonták.” (Bv. tvr. 73. 
§. (1) bek.). A beszámítható és be nem számítható időtartamok is
meretében a mellékbüntetés tartama számításának képlete: kezdő 
nap + bíróság által kiszabott tartam - a beszámítható idő + a be nem
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számítható idő. „Mellékbüntetések nem foglalhatók összbüntetésbe, 
úgyszintén a pénzmellékbüntetés helyébe lépő szabadságvesztés sem. 
Azonos tartalmú mellékbüntetések közül - a vagyonelkobzás és a 
pénzmellékbüntetés kivételével - azt kell végrehajtani, amelyik az 
elítéltre hátrányosabb. Ez irányadó a főbüntetés helyett alkalmazott 
mellékbüntetésekre is.” (Btk. 96. §.)

A mellékbüntetés végrehajtása rendjéhez tartozó folyamat azzal in
dul, hogy a jogerős ítéletről a bírósági tanács elnöke által kiállított kü
lön jelzésű (I., II., III.) értesítés a bv. csoporton keresztül eljut a végre
hajtó szervekhez. A I. jelzésű értesítést a bv. csoport előadója haladék
talanul megküldi az elítélt állandó lakóhelye szerint illetékes rendőrka
pitányságnak, hogy nyomban az ítélet jogerőre emelkedése után tu
domást szerezzen a mellékbüntetésről. A II. jelzésű értesítést a bv. 
csoporttól a bv. intézet akkor kapja meg, amikor a bv. csoport a sza
badságvesztés végrehajtására vonatkozó értesítés megküldésével a sza
badságvesztés büntetés megkezdése érdekében intézkedik (107/1979. 
(IK. 8 .) IM. sz. utasítás 59-65. §-ai, 108/1979. (IK. 8 .)IM. sz. utasítás 
83-89. §-ai, 4/1968. BM. sz. utasítás 1-26. pont). Az elítélt szabadulása 
alkalmával a bv. intézet kitölti a II. jelzésű értesítés megfelelő rovatait 
és az így kitöltött értesítést még a szabadítás napján megküldi az elítélt 
lakóhelye szerint illetékes rendőrkapitányságnak. Ha a bíróság az el- 

■ ítéltet járművezetéstől eltiltotta, erről további - III. jelzésű - értesítést állít 
ki, amit az elítélt állandó lakóhelye szerint illetékes rendőr-főkapitányság 
közbiztonsági és közlekedési osztályának, az erre kijelölt városi (kerületi) 
rendőrkapitányságnak küld meg.

Kitiltás esetén a bv. csoport előadója a bíróságtól kapott értesítésen 
feljegyzi a szabadságvesztés megkezdésének előre látható idejét, illet
ve azt, hogy az elítélt már tölti szabadságvesztés büntetését. Ezzel 
jelzi a rendőrkapitányság számára a Bv. tvr. 74. §. (2) bekezdése sze
rinti 8  napos határidő kezdetét. Ha a kitiltás nagyobb közigazgatási 
területre - megye vagy több megye - szól, a rendőrkapitányság a 
szükséges példányban állítja ki a figyelő lapot és azt megküldi a kitil
tással érintett rendőrkapitányságoknak.

A szabadságvesztésre ítélt kiutasításáról szóló értesítést a bv. intézet 
kapja meg, amely az elítélt szabadulása előtt egy hónappal ezt az érte
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sítést és az ítéletkiadmányt megküldi az illetékes rendőrkapitányság
nak. A kiutasított elítélt a szabadságvesztés megkezdésére halasztást 
nem kaphat, mert az gátolná a kiutasítás végrehajtását. Ha a bíróság a 
kiutasítást nem végrehajtandó szabadságvesztés mellett szabta ki, a ki
utasításról szóló külön értesítést a jogerős és végrehajthatósági záradékkal 
ellátott kiadmánnyal együtt megküldi az illetékes rendőr
főkapitányságnak (V. ö.: 107/1979. (IK. 8.) IM. sz. utasítás 68-69. §.). A 
kiutasítás meghatározott időtartamhoz nem kötött mellékbüntetés. 
(7/1993. BH. 403 BK. határozat)

A vagyonelkobzásról kiállított értesítés alapján a bírósági gazdasági 
hivatal haladéktalanul egységes értesítő-kivonatot állít ki és azt két 
példányban átadja a megyei (fővárosi) bírósági végrehajtó irodának. 
Az 1994: Lili. törvény (Vht) 10. §. d) pontja értelmében a vagyonel
kobzásról kiállított egységes értesítést a bírósági végrehajtás szem
pontjából végrehajtható okiratnak kell tekinteni, amelynek alapján a 
bírósági végrehajtó megkezdi a vagyonelkobzás foganatosítását (Bv. 
tvr. 76. §. (1) bek., 107/1979. (IK. 8.) IM. sz. utasítás 109. §.).

A katonával szemben alkalmazott mellékbüntetésekről a bíróság 
külön állít ki értesítést és azt az állományilletékes parancsnoknak 
küldi meg (107/1979. (IK. 8.) IM. sz. utasítás 147. §.).

A mellékbüntetések végrehajtásának megkezdésével kapcsolatban 
kiemelendő még, hogy a halasztás kérdése nem jöhet szóba, miután 
a mellékbüntetés az ítélet jogerőre emelkedésének napjától 
hatályosul. A mellékbüntetések közül csak a kitiltás végrehajtása 
szakítható meg. „A rendőrség fontos okból a kitiltás végrehajtását 
félbeszakíthatja, illetőleg engedélyezheti, hogy az elítélt rövid tar
tamra visszatérjen olyan helyiségbe, ahonnan kitiltották.” (Bv. tvr. 
74. §. (3) bek.). A kérelem tárgyában az állandó lakhely szerinti 
rendőrkapitányság határoz, a félbeszakítás tartama hat nap. (4/1968. 
BM. utasítás 5. pont), ami a mellékbüntetés tartamába beszámít.

A jogok megvonásával és a tilalmak érvényesítésével kapcsolatban 
megjegyezhető, hogy ha a foglalkozástól eltiltott folytatja foglalko
zását, a munkáltató nem veszi figyelembe a foglakozástól eltiltást, 
szabálysértés alkalmazására van lehetőség. „A foglalkozástól, illetőleg 
a járművezetéstől végleges eltiltás alóli mentesítést az elítélt az alap-
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ügyben első fokon eljárt bíróságnál kérheti. A bíróság a kérelem el
bírálása előtt beszerzi az ügyész nyilatkozatát. Ha a mentesítés törvé
nyi előfeltételei hiányoznak, a bíróság a kérelmet elutasítja, egyéb
ként érdemben elbírálja.” (Be. 370/A. §.)

A mellékbüntetésre ítélt személyekről az illetékes rendőrkapitány
ság és a körzeti megbízott is vezet nyilvántartást, a tartam változását 
figyelemmel kíséri és vezeti. Az ellenőrzés az adott mellékbüntetés 
tartalmát képező jogkorlátozás érvényesülésére terjedhet csak ki.

6. § A büntetőjogi intézkedések végrehajtása

Az intézkedés a büntetési cél megvalósulását elősegítő szankció, 
amelynek fő rendeltetése, hogy a büntetés mellett vagy önállóan, 
illetőleg más intézkedés mellett a büntető felelősségre vonás alatt álló 
személy nevelésével, gyógyításával, a szükségszerű joghátrány alkal
mazásával szolgálja mind az általános, mind az egyéni megelőzést.

A Btk. 70. §. (1) bekezdése sorolja fel az intézkedéseket. A (2) be
kezdés szerint a megrovás, a próbára bocsátás, a kényszergyógykeze
lés önállóan, büntetés helyett; a kényszergyógyítás büntetés mellett; 
az elkobzás önállóan és büntetés mellett is; a pártfogó felügyelet 
büntetés, illetve intézkedés mellett alkalmazható.

Kifejezetten nevelő jellegű intézkedés a megrovás, a próbára bo
csátás; kimondottan gyógyító jellegű a kényszergyógykezelés; nevelő 
és gyógyító jellegű a kényszergyógyítás. A nevelés mellett meghatá
rozott joghátrányokat is érvényesít a pártfogó felügyelet. A fiatalko
rúakkal szemben alkalmazható javítóintézeti nevelés (Btk. 118. §.) is 
kifejezetten nevelő jellegű intézkedés.

6.1. Megrovás, próbára bocsátás

A Btk. 70. §-a szerinti intézkedések közül lényegesen nem változ
tat a büntető felelősségre vonás alatt álló személy jogi helyzetén a 
megrovás és a pártfogó felügyelet nélküli próbára bocsátás.
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„Ajnegrovjsr a nyomozó hatóság, az ügyész vagy a bíróság a ter
helt jelenlétében^szóban foganatosítja, az erről szóló határozat jog
erőre emelkedésének bevárása nélkül. Fiatalkorú esetében a megro
vás foganatosításáról a fiatalkorú gondozóját értesíteni kell.” (Bv. tvr.
81. §.). A megrovást az a hatóság foganatosítja, amely a határozatot 
hozta. Ha az ügyész a rendőrség határozatának megváltoztatásával 
rendel el megrovást, annak foganatosításával a rendőrséget is meg
bízhatja. A megtörténtét, továbbá az elkövetőnek a panaszjogával 
kapcsolatos nyilatkozatát jegyzőkönyvbe kell foglalni.

A (próbára bocsátásni' nézve a Btk. 72-73. §-a, valamint a Bv. tvr.
82. §-a tartalmaz rendelkezést. Lényege, hogy a bíróság három évi 
szabadságvesztésnél nem súlyosabban büntetendő bűncselekmény 
miatt a büntetés kiszabását próbaidőre elhalasztja, ha alaposan felte
hető, hogy a büntetés célja így is elérhető. Kétféle próbára bocsátás 
van: pártfogó felügyelet nélküli és pártfogó felügyelettel elrendelt 
próbára bocsátás. Közös elemük a próbaidő és annak tartama, vala
mint a próbára bocsátás megszüntetése. „A próbaidő a próbára bo
csátást elrendelő határozat jogerőre emelkedésével kezdődik (Bv. tvr. 
82. §. (1) bek.). Ha a tartamát a bíróság meghosszabbítja, az a három 
évet meghaladhatja. „Ha a próbára bocsátotton olyan szabadságvesz
tést hajtanak végre, amellyel kapcsolatban a bíróság a próbára bocsá
tást nem szüntette meg, a próbaidő a szabadságvesztés tartamával 
meghosszabbodik.” (Bv. tvr. 82. §. (3) bek.)

A próbára bocsátást meg kell szüntetni és büntetést kell kiszabni, 
ha a próbára bocsátottat a próbaidő alatt elkövetett bűncselekmény 
miatt elítélik, valamint akkor is, ha a pártfogó felügyelet magatartási 
szabályait súlyosan megszegi (Btk. 73. §. (2) bek.). A Be. 374. §-a 
szerint a bíróság hivatalból vagy az ügyész indítványára tárgyaláson 
határoz a próbaidő meghosszabbításáról vagy a próbára bocsátás 
megszüntetéséről, ha a próbára bocsátott a pártfogó felügyelet ma
gatartási szabályait megszegte. Utóbbi esetben az ítélőbíróság jár el és 
nem a bv. bíró. Fiatalkorú esetén a bíróság kijelölt tanácsa (Be. 296. 
§•) jár el. Fontos, hogy a büntetőügyekben eljáró hatóságok a próbára 
bocsátás elrendelése szempontjából jelentős tényeket, így különösen 
az elkövető személyi körülményeit, a büntetőeljárás során felderít-
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sék, és azokat a bíróság az ügydöntő határozatában rögzítse és érté
kelje. Ez a törvényes és egyéniesített felelősségre vonás egyik alapkö
vetelménye. A kedvező családi vagy munkahelyi körülmények rövi- 
debb próbaidő megállapítását, az esetleges újabb bűnelkövetést elő
segítő kedvezőtlen környezet viszont hosszabb próbaidőt tehet indo
kolttá. Visszaesőnél általában hosszabb idő szükséges a próba ered
ményességének leméréséhez, illetve ahhoz, hogy az életvitelét ked
vező irányba lehessen befolyásolni. Ilyen szempontból azonban 
minden elkövető személyi körülményeit, jellembeli tulajdonságait 
értékelni kell. (Például könnyelműségét, fegyelmezetlenségét, befo
lyásolhatóságát, stb.)

Ha az elkövető személyi körülményei kedvezőek (büntetlen előé
letű, korábban becsületes életmódot folytatott) ^és a társadalomra 
kisebb mértékben veszélyes bűncselekményt követett el, büntetés 
kiszabása helyett általában próbára bocsátást lehet elrendelni. 
(8/1994. BH-BK 153 számú állásfoglalás)

6. 2. A kényszergyógykezelés végrehajtásának sajátos szabá
lyai

A,, kényszergyógykezelés elsődleges .célja a gyógyítás. Tartalma a 
beteg szakszerű, az orvostudomány mindenkori állásának megfelelő 
kezelése. A feladat a beteg állapota romlásának megakadályozása, 
egészségének helyreállítása. A kényszergyógykezelés azonban nem
csak gyógyítást jelent, hanem egyúttal az újabb bűncselekmény elkö
vetésének megelőzése is célja. Lényegében ez utóbbi jelenti az intéz
kedés büntetőjogi jellegét. Tehát olyan büntetőjogi intézkedés, 
amelynek célja az elkövető gyógyítása, a társadalom vedelme érdeké
ben újabb bűncselekmény elkövetésének megelőzése.

A kényszergyógykezelés elrendelésének feltételeit a Btk. 74. §. (1) 
bekezdése tartalmazza. Az intézkedés határozatlan ideig tart, a hatá
lya alatt ismételt elrendelésére nincs törvényes ok (Be. 214. §. (4) 
bek. - BH. 11/1991. szám 420. sz. határozat).

,A kényszergyógykezelést az erre kijelölt, zárt intézetben hajtják 
végre” (Btk. 74. §. (2) bek.), amely az Igazságügyi Megfigyelő és 
Elmegyógyító Intézet (továbbiakban: IMEI). Az IMEI gyógyító tevé
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kenysége felett a népjóléti miniszter szakfelügyeletet gyakorol (a 
2/1991. (II. 26.) IM. sz. rendelettel módosított, a kényszergyógyke
zelés és az ideiglenes kényszergyógykezelés végrehajtásáról szóló 
9/1979. (VT. 30.) IM. sz. rendelet). A kényszergyógykezelés kezdete 
az IMEI-be befogadás napja (Bv. tvr. 83. §. (2) bek.). A kényszer
gyógykezelés kezdő napjának különösen a kényszergyógykezelés 
felülvizsgálati határideje (Be. 373. §. (2) bek.) szempontjából van 
jelentősége, mert a befogadás napjának azt a napot kell tekinteni, 
amikor a kényszergyógykezelésre kötelezettet (továbbiakban: beteg) 
az IMEI-be beszállították. Ha tehát ez a beszállítás még az ideiglenes 
kényszergyógykezelés végett történt, akkor ezt a napot kell befogadás 
napjaként figyelembe venni a felülvizsgálati határidő számításánál. 
Az egy éves időtartamot az ideiglenes kényszergyógykezelésre befo
gadás napjától kell számítani akkor, ha a gyógyítás folyamatos volt. 
Amennyiben a beutalt elmeállapotát az intézetben megfigyelték, az 
ideiglenes kényszergyógykezelés határideje nem a befogadás, hanem 
az ideiglenes kényszergyógykezelés elrendelése napjával kezdődik. A 
szabadlábon lévő beteg IMEI-be szállításáról a bíróság az Országos 
Mentőszolgálat útján, szükség esetén a rendőrség közreműködésével 
gondoskodik. A bíróság a kényszergyógykezelésről határozatának 
jogerőre emelkedésekor értesítést állít ki, amelyet az IMEI-nek meg
küld. Az értesítéshez mellékeli a betegre vonatkozó kórrajz és 
orvosszakértői vélemény másolatát. A bíróság a jogerős és végrehajt- 
hatósági záradékkal ellátott ítéletkiadmányt is megküldi az IMEI-nek 
(107/1979. (IK. 8.) IM. sz. utasítás 70-73. §-ai).

A kényszergyógykezelés végrehajtása rendjének tartalmi elemei 
közül első helyen a gyógyító orvosi tevékenység áll (V. ö.: Bv. tvr. 84. 
§. (1) bek.). A gyógyítás egyik fontos eszköze a munkaterápiás fog
lalkoztatás is. Ha a kényszergyógykezelés elrendelésétől egy év eltelt, 
a beteg gyógyulása, érdekében - a főigazgató főorvos bizottsági véle
ményre alapozott engedélyével - adaptációs szabadságra bocsátható, 
melynek tartama legfeljebb 30 nap. Ez további 30 nappal meghosz- 
szabbítható, de ismételten is engedélyezhető az adaptációs szabadság. 
Ezt a beteg gondozására alkalmas és írásbeli nyilatkozatban vállaló 
személynél töltheti el. A kényszergyógykezelt fogolyszökést nem 
követhet el. A felügyeletet egészségügyi ápolók látják el (106/1980.
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(IK. 5.) IM. sz. utasítás 37. §. (2) bek.). A kényszergyógykezeltekre 
nézve is előírás, hogy a kórtermeket és a betegek tartózkodására szol
gáló egyéb helyiségeket rendszeresen ellenőrizni kell. Nyilvánvaló, 
hogy a kényszergyógykezeltet nem szabad bántalmazni, szidalmazni, 
és nem lehet eltűrni azt sem, hogy a betegek egymást bántalmazzák, 
szidalmazzák. A nyugtalanságot mutató kényszergyógykezelttel 
szemben egészségügyi intézkedésre kerülhet sor, mégpedig csak az 
orvos véleménye és utasítása szerint. Ha a kényszergyógykezelt

- a vizsgálattal, illetve gyógykezeléssel szemben aktív ellenállást ta
núsít,

- a saját vagy mások életét, testi épségét veszélyeztető támadása mi
att az orvosi beavatkozás biztosítása szükséges,

- engedély nélkül távozni akar,
differenciáltan testi kényszer alkalmazására kerülhet sor. Tiltott a 

bilincs használata, a könnyfakasztó vegyszer alkalmazása, szolgálati 
kutya bevezetése az IMEI területére, a gumibot- és fegyverhasználat.

A kényszergyógykezelt betegek elhelyezése kórház-jellegű, nyitott 
ajtajú kórtermekben történik. A betegek élelmezését kórházi normák 
szerint kell biztosítani, kapnak ruhát, ágyneműt és hálóruhát. A tisz
tasági szerekről is az IMEI gondoskodik. A betegek pénzét (táppénz, 
nyugdíj, jutalom, munkajutalom) letétként kell kezelni.

Ha a beteg vizsgálata, gyógykezelése más kórházban végezhető el, 
az ott eltöltött idő a kényszergyógykezelésbe beszámít. A Bv. tvr. 84. 
§-a külön kiemeli, hogy biztosítani kell a beteg szociális és jogi érde
keinek védelmét. Ha a betegnek ügyei viteléhez szükséges belátási 
képessége állandó jelleggel hiányzik; a szükséges esetben a főigazgató 
főorvos a gyámhatóságnál gondnok kirendelését, illetőleg a gyám
hatóság útján gondnokság alá helyezés iránti polgári per megindítását 
kezdeményezi. A beteg panaszát, kérelmét, közérdekű bejelentését az 
általános előírások szerint kell intézni. A gondnokság alatt álló beteg 
olyan jognyilatkozatát, amelyhez a gondnok beleegyezése, jóváha
gyása vagy intézkedése szükséges, állásfoglalás végett közölni kell 
vele (106/1980. (IK. 5.) IM. sz. utasítás 35. §. (3) bek.). Ha a bíróság a 
kényszergyógykezeltnek polgári vagy büntető ügyében tartandó tár
gyalásra előállítása iránt az IMEI-t írásban megkeresi, az előállításról -

6. §  A  büntetőjogi intézkedések végrehajtása

91



Vókó, Büntetés-végrehajtási jog

a beteg állapotától függően - a főigazgató főorvos dönt és erről értesíti 
a bíróságot (9/1979. (VI. 30.) IM. sz. rendelet 4. §. (2) bek. - 106/1980. 
(IK 5.) IM. sz. utasítás 36. §.). A beteget mindig elmeápolói kísérettel 
kell előállítani.

A jogi helyzetre az általános szabályoktól bizonyos eltérés nyilvá
nul meg a büntetőeljárási jogban is. így az elmebeteg terhelt távolíét- 
ében is megtartható a tárgyalás (Be. 192. §. (3) bek. b) pont), a 
kényszergyógykezelés elrendelése ellen - a vádlott hozzájárulása nél
kül is - fellebbezhet a nagykorú vádlott törvényes képviselője, illetve 
házastársa (Be. 242. §. I. e) pont), kóros elmeállapotú terhelt ellen 
nincs helye vétségi eljárásnak (Be. 90. §. (3) bek. a) pont). A törvé
nyes képviselő jogosult arra, hogy a büntetőeljárásban a sértett és az 
egyéb érdekelt jogait gyakorolja (Be. 58. §. (2) bek. b) pont). A 
kényszergyógykezelt polgári jogi helyzetének vizsgálatakor azt kell 
kiemelni, hogy a Btk. 22. §. b) pontja szerinti büntethetőséget kizáró 
ok, így nem eredményez polgári jogi cselekvőképtelenséget; a bün
tetőjogban szereplő kóros elmeállapot, mint büntethetőséget kizáró 
ok és a „polgári jogi cselekvőképtelenség” nem szükségszerűen azo
nos fogalmak (V. ö.: Ptk. 13. §. (1) bek., 16. §. (1) bek.). A kényszer
gyógykezelt nem kötelezhető kártérítésre (106/1980. (IK. 5.) IM. sz. 
utasítás 37. §. (3) bek.); nem végrendelkezhet, ha cselekvőképtelen
nek nyilvánították. Közvégrendeletet tehet, de csak akkor, ha korlá
tozottan cselekvőképes; ilyen esetben a végrendelete érvényességé
hez a törvényes képviselő vagy a gyámhatóság jóváhagyása nem 
szükséges (Ptk. 624. §. (2) bek.). Polgári perben perbeli jogképesség
gel rendelkezik, vagyis a polgári jog szabályai szerint jogok megilletik 
és kötelezettségek terhelik (Pp. 48. §.) Házassági perben perbeli cse
lekvőképességgel rendelkezik a korlátozottan cselekvőképes házastárs 
is (Pp. 279. §.). A kényszergyógykezelt gondnokság alá helyezéséről a 
bíróság határoz, a gondnok személyének kijelölése már a gyámható
ság feladata. A gondokot számadási kötelezettség terheli, a gyámha
tóság felügyeli, irányítja. A házasság felbontását, anyaság vagy apaság 
megállapítását, apaság vélelmének megtámadását, örökbefogadást, 
szülői felügyelet gyakorlását, a beteg, kiskorú, állami gondozott 
gyermekének örökbefogadását, ajándékozó vagy kötelezettségvállaló 
nyilatkozat tételét, gyámság viselését, élet- és balesetbiztosítási szer
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ződés kötését a cselekvőképesség foka szerint eltérő módon külön 
jogszabályok rendezik. A családi jogi állását tisztázó pert teljes cse
lekvőképtelenség esetén csak a törvényes képviselő indíthat, korláto
zott cselekvőképesség esetén pedig a törvényes képviselő hozzájáru
lásával indíthat a beteg. Örökbefogadást nem eszközölhet. Nem 
gyakorolhatja a szülői felügyelettel együtt járó jogokat és kötelezett
ségeket, de gyermekével viszont joga van érintkezni. Nem tehet még 
a gyámhatóság jóváhagyásával sem olyan jognyilatkozatot érvénye
sen, amelynek értelmében ajándékoz, idegen kötelezettségért meg
felelő elíenérték nélkül felelősséget vállal, vagy amellyel jogokról 
ellenérték nélkül lemond. A kényszergyógykezelt társadalombizto
sítási helyzetére jellemző, hogy a kényszergyógykezelés foganatosí
tásának ideje alatt is megilleti a táppénz és a többi juttatás is, ha biz
tosítottként került betegállományba vagy szerezte meg a jogot és a 
törvényes előfeltételeknek egyébként is megfelelt.

Az intézeti jogi helyzetére jellemző, hogy a jogszabályban megha
tározott eltérésekkel az elmegyógyintézetben ápoltakra irányadó 
szabályokat kell alkalmazni. Személyes szabadságában korlátozott a 
beteg, az intézetet csak orvosilag indokolt esetben hagyhatja el, hoz
zátartozóival és más személyekkel egészségi állapotára és az intézet 
rendjének biztosításához szükséges feltételekre figyelemmel, a külön 
jogszabályban meghatározott módón tarthat kapcsolatot (Bv. tvr. 84. 
§. (2)-(3) bek.). így levelezhet, látogatót hetenként fogadhat, csoma
got hetenként kaphat (9/1979. (VI. 30.) IM. sz. rendelet 4. §. (1) 
bek.).

„A bíróság a kényszergyógykezelés megkezdésétől számított egy év 
eltelte előtt a kényszergyógykezelés szükségességét hivatalból felül
vizsgálja. Ha a kényszergyógykezelést nem szünteti meg, a felülvizs
gálatot évenként megismétli. (Be. 373. §. (2) bek.). A felülvizsgálat 
törvényes határidőben történő elokeszitese az Ih/lEI feladata. Ha a 
kényszergyógykezelést ideiglenes kényszergyógykezelés előzte meg, 
és annak végrehajtását nem szakították meg, a kórrajzot legkorábban 
a kényszergyógykezelést elrendelő ltelet jogerőre emelkedesetol 
számított 6 hónap elteltével kell a bíróságnak megküldeni (9/1979. 
(VI. 30.) IM. sz. rendelet 3. §. (1) és (2) bek.). Ha az ítélet a befoga
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dást követő egy év múlva emelkedik jogerőre, a felülvizsgálat legko
rábban az ítélet jogerőre emelkedésétől számított hat hónap elteltével 
kezdeményezhető. A kényszergyógykezelés felülvizsgálását bármikor 
indítványozhatja az ügyész, kérheti ~aTcényszergyógykezelt, annak 
házastársa, törvényes képviselője vagy védője is. A kérelemre való 
felülvizsgálatot a bíróság mellőzheti, ha erre 6 hónapon belül már 
sor került. A felülvizsgálat előtt orvosszakértői véleményt kell be
szerezni. A kényszergyógykezelés felülvizsgálata tárgyában hozott 
végzés ellen a kényszergyógykezelt, a házastársa, a védő, a nagykorú 
vádlott törvényes képviselője, az ügyész fellebbezhet (Be. 242. §. és 
375. §. (5) bek.). Kiemelendő, hogy az e tárgyban hozott végzés elle
ni fellebbezésnek nincs halasztó hatálya.

kényszergyógykezelés megszüntetésének nem a teljes gyógyulás 
az előfeltétele, hanem a kényszergyógykezelt állapotának olyan mér
vű javulása, amelynél fogva nem kell tartani a kényszergyógykezelés 
elrendelésére alapot szolgáltató újabb bűncselekmény elkövetésétől. 
Az IMEI a beteg elbocsátása előtt értesíti a lakóhelye szerint illetékes 
ideggondozó intézetet és szükség esetén a beteget az 
idegbeteggondozó intézetbe szállíttatja. Kényszergyógykezelésnek 
nincs elévülése.

6. 3. Kényszergyógyítás a büntetés-végrehajtási intézetben

„Az elkövető kényszergyógyítása rendelhető el, ha bűncselekmé
nye alkoholista életmódjával függ össze, és hat hónapot meghaladó, 
végrehajtandó szabadságvesztésre ítélik.” (Btk. 75. §.). Végrehajtása a 
szabadságvesztés végrehajtásának ideje alatt a kijelölt bv. intézetben, 
illetve javítóintézetben történik (Bv. tvr. 85. §. (1) bek.). Ha a kény
szergyógyítás a kezeléshez szükséges idő hiányában nem rendelhető 
el, a bíróságot a Be. 117. §. (3) bek. szerinti értesítési kötelezettség 
terheli. A 103/1981. büntetőkollégiumi állásfoglalás a kényszergyó
gyítás eredményes végrehajtásához legalább négy hónapi időtartamot 
tart szükségesnek.

A bíróság tanácsának elnöke a szabadságvesztésről kiállított értesí
tés „Megjegyzés” rovatában ezt feltünteti, és az értesítéshez csatolja 
az orvosszakértői véleményt (107/1979. (IK. 8.) IM. sz. utasítás 77.
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§.). Az elítéltet a befogadó bv. intézet kivizsgálás végett - a befoga
dástól számított 15 napon belül - az erre kijelölt intézetbe szállítja 
(Bv. Szabályzat 111. §. (l)-(2) bek.). A kivizsgálás alapján készítik el 
az elítélt gyógykezelésének, sajátos nevelésének, oktatásának és fog
lalkoztatásának programját, majd az elítéltet a fokozatának megfelelő 
kijelölt bv. intézetbe szállítják, s ott az e célra létrehozott gyógyító
nevelő csoportban helyezik el. A csoportban hat hónapig, kivételesen 
egy évig lehet. Ez alatt az elítélt napirendje a terápiás szempontok 
figyelembevételével kerül kidolgozásra, munkával foglalkoztatása 
csökkentett munkaidőben, munkaterápiás jelleggel történhet. Gyó
gyító-nevelő csoportban lévők egészségügyi szempontból különít
hetők el egymástól. Kényszergyógyítás esetében az életrend - a gyó
gyítás érdekében - nem igazodhat a büntetés-végrehajtási fokozat
hoz. A Bv. tvr. 85. §. (2) bek. által engedett eltérés szerint a gyógyító
nevelő csoportban elhelyezett elítéltek külön napirend szerint élnek 
és az életrendben nagy teret kap a munka, az oktatás, a pszichoterá
piás kezelés. A kényszergyógyítás alatt álló jogi helyzete azonos a 
szabadságvesztést töltő elítélt jogi helyzetével. Speciális kötelezettsé
ge azonban, hogy köteles magát a gyógyító-nevelésnek alávetni. Hat 
hónap eltelte előtt csak az IMEI jóváhagyásával lehet az elítéltet a 
"gyógyító-nevelő csoportból elbocsátani, cgy.év elteltével kötelező az 
elbocsátása a gyógyító-nevelő csoportból (Bv. Szabályzat 111. §. (3) 
bek. - Bv. Szakutasítás 602. §. (2) és (3) bek., 603. §. (3) bek.). A 
többszöri végrehajtás tilalma csak akkor vehető figyelembe, ha fenn
állnak az összbüntetésbe foglalás feltételei, illetve az elítélt folyama
tosan tölti a különböző ítéletekkel kiszabott szabadságvesztés bünte
tését.

6.4. Elkobzás
Az elkobzás végrehajtásának célja, hogy megakadályozza a társada

lomra veszélyes dolog további birtokban tartását. Adott esetben az 
egyéni megelőzést biztosító vagyoni jellegű hátrány is lehet, ennek 
megnyilvánulási formája az elkobzás alá esető érték megfizetésére 
(Btk 314 § ) illetve vagyoni előny megfizetésére (Btk. 258. §.).vald 
kötelezés. Ezen intézkedéseket a Be. 402. §-a is egyébként vagyoni
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jellegű hátránynak tekinti. Három olyan esetben is alkalmazható, 
amikor az elkövetett cselekmény nem minősül bűncselekménynek, 
így akkor is, amikor az elkövető gyermekkora, kóros elmeállapota 
vagy a cselekmény társadalomra veszélyességének csekély foka miatt 
nem büntethető. Minden más esetben az elkobzás alkalmazásának 
feltétele a bűncselekmény megvalósulása (Btk. 77. §. (7) bek.). A 
társadalom védelmét szolgáló szerepét juttatja kifejezésre, hogy el
kobzás még akkor is lehetséges, ha büntetőeljárás senki ellen nem 
indult, illetőleg azt megszüntették, vagy az eljárást felfüggesztették 
(Be. 375. §. (1) bek.). A bíróság a büntetőeljárás során lefoglalt do
logról az ügydöntő határozatban az érdemi döntéssel együtt rendel
kezik; utólag különleges eljárásban erre akkor van lehetőség, ha az 
ügydöntő határozatban a dologról valamely ok folytán a bíróság nem 
határozott (3/1995. BH. 146. BK. hat.). Az elkobzásra irányuló tárgyi 
eljárásban az ügyész indítványára a bíróság tárgyalást tart (Be. 356. §. 
(2) bek. e) pont, 375. §. (3) bek.), amelyen helye lehet pótnyomozás 
elrendelésének is (Be. 206. §. (3) bek., 375. §., 2/1994. BH. 70. BK. 
hat).

Az elkobzás egyik sajátossága az is, hogy végrehajtásának előfelté
teleit már a büntetőeljárás során biztosítani lehet, illetve kell. Ennek 
eszközei: a lefoglalás (Be. 101. §.), a házkutatás (Be. 103. §.), a moto
zás (Be. 104. §.), zár alá vétel (Be. 106. §.). Szükséges kiemelni, hogy 
a Be. 101. §-a szerinti lefoglalás nem azonos a Vht. szerinti lefogla
lással. Az elkobzás foganatosításánál az elítélt tűrni köteles a jogsze
rűen elkobzott dolog elvételét és a tulajdonjog megváltoztatását. Az 
elkobzás szempontjából fontos feladat a bűnjelek kezelése és megőr
zése. A nyomozás befejezésével a bűnjeleket a bírósági bűnjelkezelő
höz szállítják, kivéve többek között az előzetes értékesítés esetét. A 
megyei bíróság székhelyén a bírósági gazdasági hivatal (BGH) ezzel 
megbízott dolgozója látja el a bűnjelkezelői feladatokat. Ez jelenti a 
bűnjelek megőrzését, szükséges esetben az előzetes értékesítését, a 
pénzbeli juttatást, az egyes speciális bűnjelelekkel kapcsolatos eljá
rást. A megőrzés módjai: raktári kezelés, bírósági letétbe helyezés, a 
bírói letéti számlára befizetés. Ha a büntetőeljárás során lefoglalt 
dolog gyors romlásnak van kitéve; huzamosabb tárolásra alkalmatlan; 
kezelése, tartása, tárolása, illetve őrzése az értékével arányban nem
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álló költséggel járna; értéke az előre látható hosszú ideig tartó tárolás 
miatt jelentősen csökkenne (15/1988. (X. 25.) IM. sz. rendelettel 
módosított 13/1979. (VIII. 10.) IM. sz. rendelet 7. §.), a büntetőügy
ben eljáró hatóság a dolog előzetes értékesítése iránt intézkedik.

Speciális előírások vonatkoznak a lefoglalt lőfegyverre és robbanó
anyagra, sugárzó anyagra, kábítószerre, méregre, devizaértékre és 
értéktárgyakra, jövedéki tárgyakra és vámárukra, zálogjegyekre

Az elkobzás végrehajtásában közreműködő szervek: bűnjelkezelők 
rendőrségi szervek, vám- és pénzügyőrség, BGH-k, bírósági végre
hajtók, állami vállalatok, intézmények, gazdálkodó szervezetek és 
szövetkezetek és más szervek. Az elkobzás végrehajtása különböző 
szervek kapcsolódó tevékenységéből áll.

A bíróság egységes értesítést állít ki a büntetőeljárás során lefoglalt 
dolgok elkobzásáról (107/1979. (IK. 8.) IM. sz. utasítás 101. §.) és 
ennek egy külön példányával értesíti a bűnjelkezelőt. „Az elkobzott 
dolog tulajdonjoga az államra száll.” (Btk. 77. §. (6) bek.) Az állam a 
tulajdonjogot az elkobzást kimondó bírósági határozat jogerőre 
emelkedésével szerzi meg. Az elkobzott dolgot rendszerint értékesí
teni kell. Ez történhet kereskedelmi tevékenység folytatására jogosult 
jogi személynek vagy magánszemélynek eladás vagy bizományi érté
kesítés, valamint árverés útján (V. ö.: Bv. tvr. 89. §. (1) bek., 15/1988. 
(X. 25.) IM. sz. rendelettel módosított 13/1979. (IK. 8.) IM. sz. ren
delet).

Az elkobzott dolog értékesítéséből befolyt ellenértéket az illetékes 
BGH költségvetési elszámolási számlájára kell befizetni. A Btk. 77. §- 
a megsemmisítésről nem rendelkezik, a Be. 102. §. (4) bekezdése a 
lefoglalás körében szól a megsemmisítés kötelező esetéről, a Bv. tvr. 
89. §. (2) bek. csupán a megsemmisítés lehetőségét szabályozza. A 
13/1979. (VIII. 10.) IM. sz. rendelet a megsemmisítés kérdésére nem 
tér ki, sem az ezt módosító 15/1988. (X. 25.) IM. sz. rendelet. Csu
pán az 1/1993. (I. 13.) IM-BM-PM. együttes rendelettel módosított 
117/1984. (IK. 12.) IM-BM-PM-Legf. Ü. számú együttes utasítás 
VII. fejezete szól a bűnjelek megsemmisítéséről. Meg kell, illetve 
meg lehet semmisíteni azt a bűnjelet, amelynek megsemmisítését a 
bíróság, az ügyész vagy a nyomozó hatóság elrendelte; amelynek
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elkobzását kimondták, azonban megsemmisítését nem rendelték el, 
de eredeti állapotban való értékesítése a közbiztonságot, a közrendet, 
a közegészségügyet vagy a közerkölcsöt sértené, illetve veszélyeztet
né; amelynek értékesítése nem vezetett sikerre, illetve amellyel kap
csolatban - a bűnjel értéktelenségére tekintettel - az értékesítés meg
kísérlése sem mutatkozott indokoltnak; amelynek lefoglalását meg
szüntették, az értéktelen és arra nem tartanak igényt vagy a megha
tározott idő alatt nem vették át. A megsemmisítés az erre a célra ki
jelölt bizottság jelenlétében történik, a bizottságnak a bíróság, az 
ügyészség és a nyomozó hatóság megbízottja i:

6. 5. A pártfogó felügyelet végrehajtása

A pártfogó felügyelet végrehajtása körében a felnőtt korúak pártfo
gó felügyeletét modellnek tekintve a fiatalkorúak és a katonák párt
fogó felügyeletéről csak a sajátosságok kiemelése célszerű. A pártfogó 
felügyelet társadalomvédelmi célokat szolgáló, a Btk. 70. §. (1) bek.
7. pontjában megjelölt büntetőjogi intézkedés, amelynek „célja, hogy 
az elkövető ellenőrzésével és irányításával elősegítse annak megaka
dályozását, hogy ismételten bűncselekményt kövessen el és segítséget 
nyújtson a társadalomba való beilleszkedéshez, az ehhez szükséges 
szociális feltételek megteremtéséhez” (Bv. tvr. 92. §. (1) bek.). Az 
ellenőrzés és az életmód irányítása érdekében a pártfogókat maga
tartási szabályok terhelik. A pártfogó felügyelet nem azonosítható az 
utógondozással, de_a pártfogókat megilletik azok a jogok, amelyeket 
a Bv. tvr. az utógondozottnak biztosít (Bv. tvr. 92. §. (2) bek.). „A 
pártfogó felügyelet alatt álló személy köteles a jogszabályban és bí
rósági határozatban előírt magatartási szabályokat megtartani, a 
pártfogóval rendszeres kapcsolatot tartani, és részére az ellenőrzés
hez szükséges felvilágosítást megadni.”(Btk. 82. §. (5) bek.)

A pártfogó felügyeletet próbára bocsátás, próbaidőre felfüggesztett 
szabadságvesztés kiszabása esetén a bűncselekményt elbíráló bíróság, 
más esetekben a bv. bíró rendeli el. „Pártfogó felügyelet elrendelésé
nek akkor van helye, ha a feltételes szabadság (48. §.), illetve a pró
baidő (72. §., 89. §.) eredményes ekekéhez az elkövető rendszeres 
figyelemmel kísérése szükséges. Próbára bocsátás és a szabadság-
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vesztés végrehajtásának felfüggesztése esetén a visszaeső pártfogó 
felügyelet alatt áll (Btk. 72. §. (4) bek., 89. §. (6) bek.). „A bíróság... - 
kivételesen pártfogó felügyelet alá helyezheti azt az elítéltet, aki a 
szabadságvesztést kitöltötte, ha újabb bűncselekmény elkövetésének 
megelőzése és a társadalomba való beilleszkedés érdekében irányí
tásra és ellenőrzésre van szüksége.” (Btk. 82. §. (l)-(2) bek.).

A pártfogó felügyeletet a megyei (fővárosi) bíróságok büntetés
végrehajtási csoportjain működő hivatásos pártfogók hajtják végre, 
akik munkáját társadalmi pártfogók segítik. A pártfogó felügyelet 
végrehajtásában közreműködik a rendőrség, az állami szervek, a tár
sadalmi szervezetek, a helyi önkormányzatok, a munkáltatók, a kari
tatív és öntevékeny szervezetek, munkájukat pedig segítik és támo
gatják az állampolgárok. Az előkészítésben jelentős szerepe van a 
nyomozó hatóságoknak (rendőrség), az ügyészségnek, valamint a bv. 
intézeteknek is. Szükséges már a nyomozati iratanyagban, illetve a 
büntetés-végrehajtási iratokban dokumentálni azokat az adatokat, 
tényeket, amelyek a pártfogó felügyelet elrendelésére irányuló kez
deményezést megalapozzák. Ha a pártfogó felügyelet elrendelésének 
van helye, a bv. intézet két hónappal az elítélt feltételes szabadságra 
bocsátásának, szabadságvesztése kitöltésének várható időpontja előtt 
tesz javaslatot az intézet'"helye szerint illetékes bv. bírónak, aki. az 
elítélt szabadulása előtt egy hónappal határoz; az elítéltet szabadulása 
esetére pártfogó felügyelet alá helyezi, vagy azt mellőzi. (16/1989. 
(XII. 22.) IM. sz. rendelettel módosított 7/1979. (VI. 29.) IM. sz. 
rendelet 8. §.). „Ha a bíróság a vádlottat pártfogó felügyelet alá he
lyezi, a végzés tartalmazza a bíróság által megállapított magatartási 
szabályokat is” (Be. 214/A. §. (1) bek.). A bíróság az általa megálla
pított külön magatartási szabályokat is tartalmazó értesítés egyik pél
dányát haladéktalanul, ajánlott postai küldeményként a pártfogolt 
állandó lakóhelye szerint illetékes városi, kerületi rendőrkapitány
ságnak, az értesítés másik példányát pedig a pártfogolt állandó lakó
helye szerint illetékes megyei (fővárosi) bíróság bv. csoportjának 
küldi meg. Továbbítja még a pártfogó felügyeletet elrendelő határo
zat jogerős és végrehajthatósági záradékkal ellátott kiadmányát, va
lamint a pártfogó felügyelet végrehajtásához szükséges és rendelke
zésre álló egyéb iratokat (pl. környezettanulmány, rendőri informá-
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ció, munkahelyi vélemény, stb.). A pártfogó felügyelet tartama azo
nos a feltételes szabadság, illetve a próbaidő tartamával, a szabadság- 
vesztéíTbüntetését kitöltött elítélt esetében pedig a legrövidebb tar
tam egy év, leghosszabb tartam két év. „A bíróság a pártfogó fel
ügyelet tartamát a pártfogolt magatartásától függően meghosszabbít
hatja, illetőleg a pártfogó felügyeletet megszüntetheti, mielőtt a tar
tama letelt. A pártfogó felügyelet tartama a meghosszabbítás esetén 
sem haladhat, meg két évet.” (Btk. 82. §. (3)-(4) bek.). A pártfogó 
felügyelet 4z azt elrendelő határozat jogerőre emelkedésével kezdő
dik, ha próbára bocsátás vagy végrehajtásában felfüggesztett szabad
ságvesztés mellett rendelték el, egyéb esetekben a szabadságvesztés
ből feltételesen vagy végleg, illetőleg a javítóintézetből szabadulás 
napjával. A pártfogó felügyelet tartama automatikusan változik meg a 
Bv. tvr. 82. §. (3) bek. és a Btk. 89. §. (5) bek. rendelkezése folytán 
próbára bocsátás vagy próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés 
mellett elrendelt pártfogó felügyelet esetében. Miután a pártfogó 
felügyelet tartama azonos a próbaidő tartamával, a próbaidő meg
hosszabbodásával a pártfogó felügyelet tartama is meghosszabbodik. 
Ha a bv. intézet arról értesíti a bv. bírót, hogy a pártfogó felügyelet 
alá helyezett elítélt ellen a szabadulásig más ügyben jogerős szabad
ságvesztésről vagy előzetes letartóztatásról szóló értesítés érkezett, a 
bv. bíró korábbi határozatát hatályon kívül helyezi és erről a bv. inté
zetet értesíti. Hatályon kívül helyezésnek nincs helye, ha pénzbün
tetésnek szabadságvesztésre átváltoztatásáról vagy szabálysértési ha
tározat alapján elzárást kell foganatosítani (108/1979. (IK. 8.) IM. sz. 
utasítás 108. §. - Bv. Szakutasítás 85. §. (2) bek.).

A pártfogó felügyelet végrehajtása rendjének elemei: a megfelelő 
nyilvántartás, a pártfogó felügyeletben közreműködő szervekre há
ruló feladatok teljesítése, a pártfogókat kötelező magatartási szabá
lyok, a megfelelő szankciók alkalmazása, A hivatásos pártfogó fel
adatait a Bv. tvr. 95. §. (2) bek. tartalmazza. A hivatásos pártfogó 
elsődleges feladata a pártfogó felügyelet megszervezése (előzetes 
érintkezés a pártfogolnál, társadalmi pártfogó kijelölése, kapcsolat 
felvétele az illetékes rendőrkapitánysággal). A hivatásos pártfogó 
megkeresheti a rendőrséget a pártfogó felügyelet végrehajtása érde
kében szükséges intézkedések megtételére. A rendőrség által ellenőr-
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zött magatartási szabályok megtartásáról és a pártfogolt magatartásá
ról véleményt kérhet (108/1979. (IK. 8.) IM. sz. utasítás 121. §. (1) 
bek.). Fontos a hivatásos pártfogó irányító és koordináló szerepe is. 
Jogosult ellenőrizni, hogy a pártfogolt eleget tesz-e kötelezettségei
nek, milyen magatartást tanúsít a lakóhelyén és a munkahelyén; élet
körülményeire a pártfogókat beszámoltathatja. A BGH közreműkö
dése abban nyilvánul meg, hogy a pártfogolt hozzá átutalt összegét 
letétként kezeli. Ennek kifizetéséről a hivatásos pártfogó rendelkezik 
(7/1979. (VI. 29.) IM. sz. rendelet 6. §. (1) és (2) bek., 10. §.). Azt, 
hogy a rendőrség a pártfogó felügyelet végrehajtásában miben mű
ködik közre, a Bv. tvr. 94. §. (2) bekezdése tartalmazza. A rendőr
ségnek egyrészt igazgatási, másrészt büntetés-végrehajtási funkciói 
vannak. Igazgatási funkciók: a személyi igazolvány megküldése az új 
lakóhely szerint illetékes rendőrkapitányságnak, a szabadult részére a 
személyi igazolvány kiadása, a pártfogó felügyelet bejegyzése; bün
tetés-végrehajtásiak: értesítési és tájékoztatási kötelezettség, a bíróság 
megkereséseinek teljesítése, egyes magartási szabályok (Bv. tvr. 97. §.
(2) bek. a), c)-d) pont) ellenőrzése, a magatartási szabályoknak és a 
pártfogó felügyelet tartama módosításának kezdeményezése, a párt
fogó munkájának segítése.

A hivatásos pártfogó a pártfogó felügyelet végrehajtása érdekében 
intézkedések megtételét kérheti; megkeresheti a rendőrséget az is
meretlen helyre távozott pártfogolt körözése végett; kérheti és szor
galmazhatja, hogy a pártfogolt a rendőrségen jelentkezzen; véle
ményt kérhet a pártfogókról.

Elővezetést csak a bv. bíró rendelhet el, a hivatásos pártfogónak 
ilyen jogköre nincs.

A pártfogó felügyelet végrehajtása rendjének egyik legfontosabb < 
eleme a pártfogókat kötelező magatartási szabályok betartása és betar
tatása „A magatartási szabályok kötelezettségeket és tilalmakat írnak 
elő annak érdekében, hogy a pártfogolt képessége szerint dolgozzék, és 
törvénytisztelő életmódot folytasson. így különösen a munkával, a 
kereset felhasználásával, az időszakos jelentkezéssel, az esetleg szüksé
ges gyógykezeléssel kapcsolatos kötelezettség, illetőleg a lakó- és mun
kahely önkényes megváltoztatásának, meghatározott helyek látogatásá
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nak, vagy egyes személyekkel való érintkezésnek a tilalma” (Btk. 82. §. 
(6) bek.).

N  A magatartási szabályok három csoportját különböztetjük meg: a 
^minden pártfogókra kötelező általános érvényű (Bv. tvr. 96. §.)£a 

jogszabályban külön megjelölt és a bíróság által elrendelhető (Bv. tvr. 
97. §. (2) bek.)3és a jogszabály felhatalmazása alapján a bíróság által 
elrendelhető egyéb (Bv. tvr. 97. §. (3) bek.) magatartási szabályokat.

A pártfogó felügyelet végrehajtása rendjének fontos biztosítéka 
szükséges esetben a megfelelő szankció alkalmazása. A pártfogolttal 
szemben a következő szankciók alkalmazhatók: magatartási szabá
lyok szigorítása, a pártfogó felügyelet tartamának meghosszabbítása 
(pl. próbára bocsátásnál), próbára bocsátás megszüntetése, a próba
időre felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtásának elrendelése, a 
feltételes szabadság megszüntetése, szabálysértés címén történő fe
lelősségre vonás. A tartam meghosszabbítása a Bv. tvr. 13. §-a sze
rinti eljárásban történik. Több pártfogó felügyelet esetében a maga
tartási szabályszegést külön-külön vizsgálni kell, hogy letelt-e a kü
lönböző határozatokkal elrendelt pártfogó felügyelet tartama. A Btk. 
szerinti következményeket minden olyan pártfogó felügyelet tekin
tetében alkalmazni kell, amelynek tartama - a magatartási szabályok 
megszegésének időpontjában - még nem telt le.

'"y „A pártfogó felügyelet megszűnik, haltartama letelt, a2bíróság a 
/ Btk. 82. §. (4) bek. alapján megszünteti, aJ>ártfogó felügyelet tartama 

alatt szabadságvesztés végrehajtását veszik foganatba a Btk. 89. §. (5) 
bekezdésében szabályozott eset kivételével.” (Bv. tvr. 102. §. (2) 
bek.) A pártfogó felügyelet megszűnéséről a hivatásos pártfogó érte
síti a pártfogókat, a rendőrséget, valamint azt ajzemélyt vagy szervet, 
akit korábban a pártfogó felügyelet elrendeléséről vagy foganatosítá
sáról értesített (108/1979. (IK. 8.) IM. sz. utasítás 128. §.).

r  ,A felfüggesztett szabadságvesztésre ítélt, a próbára bocsátott, a 
| feltételes szabadságra bocsátott és a javítóintézetből ideiglenesen 
] elbocsátott és az a fiatalkorú, akivel szemben a vádemelést elhalász
ik tották, pártfogó felügyelet alatt áll.” (Btk. 119. §.). A szabadságvesz

tésből végleg szabaduló fiatalkorú pártfogó felügyelete is csak akkor 
mellőzhető, ha a fiatalkorúnak a bv. intézetben tanúsított magatartása
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és rendezett családi környezete alapján feltételezhető, hogy pártfogó 
felügyelet nélkül is képes a társadalomba beilleszkedni (6/1980. (VI. 
24.) OM. sz. rendelet 9. §. (2) bek.).

„A fiatalkorú pártfogó felügyeletét a gyámhatóság látja el a mellette 
működő hivatásos pártfogó közreműködésével. A gyámhatóság látja 
el a pártfogó felügyeletet akkor is, ha a pártfogolt annak tartama alatt 
tölti be a 18. életévét.” (Bv. tvr. 103. §. (2)-(3) bek.). A fiatalkorú 
pártfogó felügyelete végrehajtásában tevőleges szerepe van a gyám
hatóságnak, a hivatásos és társadalmi pártfogónak, a munkáltatónak, 
illetve a nevelési-oktatási intézményeknek. A gyámhatóság a pártfo
gót kirendelő határozat egy példányát megküldi a pártfogó felügyelet 
alatt állónak és törvényes képviselőjének (gondozójának), a bíróság
nak, az illetékes rendőrkapitányságnak, valamint az egyéb érdekel
teknek (bv. intézet javítóintézet, ügyészség, nevelőintézet, gyermek- 
és ifjúságvédő intézet, munkáltató, nevelési-oktatási intézmény). A 
pártfogó felügyelet és az ezzel az intézkedéssel kapcsolatos rendelke
zések nem jegyezhetők be a fiatalkorú személyi igazolványába. A 
fiatalkorú a pártfogó felügyelet tartama alatt köteles az ügyész, a bí
róság, illetőleg a gyámhatóság határozatát magánál tartani, és ha a 
rendőrség igazoltatja, a határozatot a személyi igazolvánnyal bemu
tatni.” (Bv. tvr. 103. §. (4)-(5) bek.). A pártfogó ellenőrzi a fiatalkorú 
tanulmányi és egyéb kötelezettségeinek teljesítését, magatartását, és 
beszámoltatja a fiatalkorút életkörülményeiről. Tapasztalatairól - 
jogszabályban meghatározott jelentési, kezdeményezési kötelezettsé
gei teljesítésén kívül - szükség szerint tájékoztatja a bíróságot és a 
javítóintézetet. A fiatal pártfogolttal szemben ugyanazok a szankciók 
alkalmazhatók, mint a felnőttkorúakkal szemben. A szükséges intéz
kedéseket a gyámhatóság, illetve a gyámhatósági pártfogó kezdemé
nyezi, kezdeményező javaslatai az ügyesznek kell megküldeni 
(6/1980. (VI. 24.) OM. sz. rendelet 15. §. (1) bek.). „Ha a fiatalkorú 
pártfogó felügyeletét az ügyész állapította meg, a külön magatartási 
szabályok előírására és a magatartási szabályok módosítására az 
ügyész jogosult.” (1995: XLI. tv. 24. §. (3) bekezdésével megállapí
tott szöveg)

6. §  A  büntetőjogi intézkedések végrehajtása
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A Btk. 122. §-a értelmében a Btk. 82. §-a szerinti pártfogó fel
ügyelet katonákkal szemben is elrendelhető. „A katona pártfogó fel
ügyeletét az arra kijelölt parancsnok hajtja végre.” (Bv. tvr. 104. §. 
(2) bek.). A pártfogó rendszeres kapcsolattartás útján figyelemmel 
kíséri a pártfogolt életvitelét, munkáját és magatartását; ellenőrzi a 
magatartási szabályok betartását; állományilletékes parancsnoka útján 
kezdeményezi a magatartási szabályok módosítását, illetőleg azok 
megszegése esetén a területileg illetékes katonai ügyészség tájékoz
tatását. A pártfogó jogosult közvetlenül vagy az illetékes szervek út
ján segítséget nyújtani a pártfogóknak beilleszkedése során felmerült 
nehézségek megoldásához (1/1979. (VIII. 25.) HM-IM. sz. együttes 
rendelet 59-60. §-ai). „A pártfogó felügyelet alá helyezett katona a 
szolgálati viszonyának megszűnése után - amennyiben a pártfogó 
felügyelet még nem szűnt meg - köteles jelentkezni a lakóhelye sze
rint illetékes rendőrkapitányságon és a hivatásos pártfogónál. A to
vábbiakban a pártfogó felügyelet végrehajtására az általános szabályok 
irányadók.” (Bv. tvr. 104. §. (3) bek.).

6. 6. Javítóintézeti nevelés

Javítóintézeti nevelést a bíróság akkor rendel el, ha a fiatalkorú 
eredményes nevelése érdekében intézeti elhelyezése szükséges.” 
(Btk. 118. §. (1) bek.). Végrehajtásának feladata a fiatalkorú nevelése, 
oktatása és szakmai képzése által annak elősegítése, hogy helyes 
irányba fejlődjék. „Különös gondot kell fordítani a gyógypedagógiai 
nevelésre szoruló és a személyiségzavarban szenvedő fiatalkorúak 
gyógyítására, sajátos nevelésére és oktatására.” (Bv. tvr. 107. §. (2) 
bek.).

A javítóintézeti nevelésről a bíróság két példányban állít ki értesí
tést. Ez tartalmazza többek között a befogadó intézet megjelölését és 
az intézetbe szállítás módját; az intézkedés esetleges felfüggesztésére, 
halasztására vonatkozó rendelkezést; a határozat előzetes végrehajt
hatóságát, illetve jogerejét; a bn^Lrendelvényt az intézet igazgatójá
nak a javítóintézeti nevelés végrehajtására. A javítóintézeti nevelés a 
javítóintézetbe való felvétel első napjával kezdődik (6/1980. (XII. 18.) 
IM. sz. rendelet 19. §. (2) bek.). A javítóintézeti nevelés végrehajtását
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a fiatalkorú személyi és családi körülményei miatt kivételesen a ha
tározatjogerőre emelkedésének időpontjáig a bíróság felfüggesztheti, 
illetve megkezdését három hónapra elhalaszthatja; az 
igazságügyminiszter pedig félbeszakíthatja. A javítóintézeti nevelés 
elrendelése esetén a bíróság haladéktalanul intézkedik, hogy a fiatal
korút a javítóintézetbe szállítsák. Erről gondoskodik a bíróság felhí
vása alapján a rendőrség; ha a fiatalkorú bv. intézetben előzetes fogva 
tartásban van, akkor a bv. intézet; a bíróság megbízása alapján, a bí
róság által megjelölt határidőn - legfeljebb 8 napon - belül, halasztás 
vagy felfüggesztés engedélyezése esetén a halasztás lejáratát, illetve a 
jogerős határozat kézhez vételét követő napon a törvényes képviselő 
A halasztás lejártának napjáról a bíróság értesíti a javítóintézetet. Ha 
az intézet tájékoztatása szerint a fiatalkorút a megjelölt időpontban a 
törvényes képviselő nem szállította be, az első fokú bíróság rendőr
ség útján gondoskodik a fiatalkorú beszállításáról. A bíróság az érte
sítés egyik példányát, valamint a környezettanulmányt, az iskolai 
bizonyítvány, az iskolai vagy munkahelyi jellemzés, a szakértői vé
lemény, és az orvosi bizonyítvány másodpéldányát vagy fotómásola
tát a fiatalkorút beszállító hatóságnak küldi meg. Az értesítés másik 
példányát a javítóintézetnek haladéktalanul megküldi. Az első fokú 
bíróság a nem jogerős határozatát írásba foglalás után szintén nyom
ban megküldi a javítóintézeti nevelést végrehajtó intézetnek. „A ja
vítóintézeti nevelés megkezdéséről az intézet igazgatója haladéktala
nul értesíti a fiatalkorú törvényes képviselőjét.” (Bv. tvr. 108. §. (2) 
bek.). A javítóintézet a népjóléti miniszter felügyelete és közvetlen 
irányítása alatt álló nevelőintézet, amelynek rendtartását a népjóléti 
miniszter az igazságügy-miniszterrel egyetértésben állapítja meg. Az 
igazságügy-miniszter egyfajta szakfelügyeletet gyakorol a bírósági 
határozatok végrehajtását illetően a népjóléti miniszter jogkörét nem 
érintve. A fiatalkorú társadalomba beilleszkedésének elősegítésében 
közreműködik: gyámhatóság, hivatásos pártfogó, az erre szakosodott 
szociális, karitatív és öntevékeny szervezetek, valamint a fiatalkorú 
hozzátartozói.

A javítóintézeti nevelés során gondoskodni kell a fiatalkorú meg
felelő elhelyezéséről, felügyeletéről, élelmezéséről, ruházatáról és 
egészségügyi ellátásáról, biztosítani kell a korszerű oktatás és nevelés,

6. §  A  büntetőjogi intézkedések végrehajtása
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a közösségi élet, a művelődés és sportolás feltételeit.” (Bv. tvr. 108. §. 
(1) bek.). A végrehajtás során a fiúkat és a lányokat el kell különíteni. 
A fiatalkorúakat életkoruk, továbbá egészségi állapotuk, valamint 
nevelési szempontok szerint is csoportosíthatják.

A fiatalkorú jogi helyzetét alapvetően változtatja meg az a tény, 
hogy „a javítóintézeti nevelés végrehajtása alatt a törvényes képviselő 
gondozási és nevelési joga szünetel, ez a jog az intézet igazgatóját 
illeti meg.” (Bv. tvr. 108. §. (3) bek.). A fiatalkorút megillető főbb 
jogokat a Bv. tvr. 109. §. (1) bek. sorolja fel. Eszerint a fiatalkorú 

Jogosult.
—*az életkori szükségleteihez igazodó ellátásra, gondozásra és fel
ügyeletre;

egészségügyi és mentálhigiénés ellátásra;
—> az intézetbe való befogadásakor a jogainak és a kötelességeinek 
megismerésére;
-$>a hozzátartozóinak, valamint az általa megjelölt és az intézet által 
engedélyezett személyekkel való levelezésre, a levelek gyakorisága és 
terjedelme nem korlátozott;

az intézet rendje szerint látogató fogadására;
—» csomagküldeményre, a csomag tartalma ellenőrizhető;
—̂ -vallási vagy lelkiismereti meggyőződésének szabad megválasztá
sára, annak kinyilvánítására és gyakorlására;

iskolarendszerű vagy iskolarendszeren kívüli oktatásra és kép
zésre;

munkájának a mennyiségnek és a minőségnek megfelelő díjazá
sára;

- az érdeklődésének megfelelő szabadidő-foglalkozásokon való 
részvételre, az intézet művelődési és sportolási lehetőségeinek 
igénybevételére;

véleményének szabad nyilvánítására, a személyét érintő kérdé
sekben meghallgatásra és tájékoztatásra;
-> az intézetben és az intézettől független szervhez közérdekű beje
lentés, panasz és kérelem előterjesztésére.
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A hivatkozott szakasz (2) bekezdése példálózóan tartalmazza ^  kö
telességeit. Ezek különösen a következők.
_fiatalkorú köteles az intézetben az igazgató által kijelölt cso
portban nevelkedni;
—̂>az intézet elhagyásához engedélyt kérni;
__*az általános iskolai tanulmányait a tanköteles koron túl is folytat
ni;

az eredményes nevelése érdekében az intézet dolgozóival
együttműködni;

——> az intézet rendjét megtartani.
Az ezeken túlmenő kötelességeit - tekintettel arra, hogy közösség

ben él, melyhez alkalmazkodnia szükséges - az intézeti rendtartás 
állapítja meg a fiatalkorú életkorához, egészségi állapotához és szoci
ális szintjéhez igazodva. Szintén az intézeti rendtartás tartalmazza e 
megfontolásból a jutalmazás és fegyelmi felelősségre vonás szabálya
it.

Az intézet igazgatója szigoríthat és enyhíthet a végrehajtási körül
ményeken. „Az intézet igazgatója az intézeti tanács javaslatára zárt 
jellegű intézeti részlegbe helyezheti a fiatalkorút, ha a javítóintézet 
rendjét ismételten és súlyosan megsértette. (Bv. tvr. 110. §. (1) 
bek.). Ha a fiatalkorú magatartására figyelemmel a javítóintézeti ne
velés szigorúbb végrehajtására már nincs szükség, a zárt jellegű inté
zetben elhelyezést meg kell szüntetni.

A javítóintézeti nevelés egy évtől három évig terjedhet. A bíróság 
azt, aki legalább egy évet eltöltött az intézetben, onnan ideiglenesen 
elbocsátja. Ennek feltétele még, hogy egyben a kiszabott javítóinté
zeti nevelés felének is el kell telnie. Ha az időbeli feltételek fennáll
nak, akkor is szükséges még, hogy alaposan feltételezhető legyen az 
intézkedés céljának további javítóintézeti nevelés nélkül történő el
érése Az ideiglenes elbocsátás tartama azonos a javítóintézeti nevelés 
hátralévő részével, de legalább egy év. „A bíróság az ideiglenes elbo
csátást megszünteti, ha a fiatalkorút az ideiglenes elbocsátás alatt 
elkövetett bűncselekmény miatt szabadságvesztésre ítélik vagy javí
tóintézeti nevelését rendelik el. Ha a fiatalkorúval szemben a bíróság
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más büntetést szab ki vagy intézkedést alkalmaz, illetve a fiatalkorú a 
pártfogó felügyelet szabályait megszegi, a bíróság az ideiglenes elbo
csátást megszüntetheti.” (Btk. 118. §. (4) bekezdése) Ez esetben az 
ideiglenes elbocsátáson töltött idő a javítóintézeti nevelésbe nem 
kerül beszámításra. A javítóintézeti nevelés folytatására a feltételes 
szabadság megszüntetésének szabályait az alábbi eltérésekkel kell érte
lemszerűen alkalmazni: a bv. bíró

- a meghallgatásra a törvényes képviselőt is megidézi;
- ha a döntés időpontjáig a fiatalkorú a 19. életévét betöltötte, az 

eljárást megszünteti;
- a javítóintézeti nevelés ideiglenes foganatba vételére elfogató pa

rancs nem bocsátható ki.
„Ha a bv. bíró elrendelte a javítóintézeti nevelés folytatását, a fia

talkorú intézetbe szállításáról határozatának megküldésével a rend
őrséget keresi meg, vagy a törvényes képviselőt bízza meg. A javító
intézetet határozatának megküldésével értesíti.” (108/1979. (IK. 8.) 
IM. sz. utasítás 97. §. - 98. §. (l)-(2) bek.).

El kell bocsátani a javítóintézetből, aki a tizenkilencedik életévét 
betöltötte.

7. § A személyes szabadságot érintő intézkedések

A személyes szabadságot érintő intézkedéseket - eljárásjogi és 
büntetés-végrehajtási jogi intézkedésekről lévén szó - egyrészt a Be., 
másrészt a Rendőrségről szóló 1994: XXXIV. törvény és a Bv. tvr. 
tartalmazza. Közülük a legsúlyosabban érintik a személyes szabadsá
got:

-4az. őrizetbe vétel (Be. 91. §.),
~&z előzetes letartóztatás (Be. 92. §.),

ideiglenes kényszergyógykezelés (Be. 98. §.) és mint szakértő 
eljárása során közreműködési kötelezettség; az elmeállapot megfi
gyelése (Be. 74. §.).

Az egyéb személyi szabadságot érintő intézedések közül aiíakhely- 
elhagyási tilalom (Be. 99. §.) a terhelt személyi szabadságának csupán 
egyfajta korlátozását, s nem teljes elvonását jelenti a büntetőeljárás
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érdekében. A terhelt hatóság előtt való megjelenésének biztosítására 
szolgál, főként külföldiekkel szemben alkalmazzák.
5Áz elővezetés (Be. 100. §.) az idézéssel szembeni mulasztás esetei
ben a terhelttel és a tanúval szemben alkalmazható jogkövetkez
mény, eljárási kötelességszegés miatt igénybe vehető eljárási szank
ció, amely a személyi szabadságot átmenetileg korlátozza.

A személyi szabadságot érinti a^notozás is, amit a Be. 104. §-a ér
telmében „tárgyi bizonyítási eszköz” megtalálása esetén alkalmaz a 
hatóság.

A személyes szabadságot érintő intézkedések közül az elmeállapot 
megfigyelése büntetőeljárási cselekmény, míg a többi büntetőeljárási 
kényszerintézkedés, a törvényességi felügyelet ügyészi hatáskörbe 
tartozik.

A rendőr elfogja és az illetékes hatóság elé állítja,
- -v  aki ellen külön törvény vagy nemzetközi szerződés alapján elfo
gató parancsot adtak ki, vagy akinek a személyi körözésben az elfo- 
gasáTrendelték el;

— akinek őrizetbe vételét, előzetes letartóztatását rendelték el, vagy 
akinek ideiglenes kényszergyógykezelését, illetőleg elmeállapotának 
megfigyelését rendelték el;

^aki az őrizetbe vétel, az előzetes letartóztatás, a szabadságvesztés, 
vagy az elzárás végrehajtása során megszökött, vagy a fogva tartás 
helyéről engedéllyel eltávozva oda nem tért vissza, illetőleg aki az 
ideiglenes kényszergyógykezelés, az elmeállapotának megfigyelése, a 
kényszergyógykezelés, a kényszergyógyítás vagy a javítóintézeti ne
velés alól magát kivonta, stb. (1994: XXXIV. tv. 33. §. (1) bek.)

A rendőr a közbiztonság érdekében a hatóság vagy az illetékes 
szerv elé állítja azt,

- aki a pártfogó felügyelet - külön törvényben meghatározott és a 
Rendőrség hatáskörébe tartozó - szabályait megszegi;

-  akitől tárgyi bizonyítási eszközt kell megszerezni, vagy elkobzás 
alá eső dolgot kell visszatartani;

7. §  A  személyes szabadságot érintő intézkedések
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—>• akit eltűntként köröznek, stb. (Vö.: 1994: XXXIV. tv. 33. §. (2) 
bek. e), f), g) pontja). "

„A Rendőrség az előállítással a személyi szabadságot csak a szüksé
ges ideig, de legfeljebb 8 órán át korlátozhatja. Ha az előállítás célja 
még nem valósult meg, indokolt esetben ezt az időtartamot a rendőri 
szerv vezetője, egy alkalommal 4 órával meghosszabbíthatja. Az elő
állítás időtartamát a rendőri intézkedés kezdetétől kell számítani.” 
(1994: XXXTV. tv. 33. §. (3) bek.)Ha a határozatban elrendelt előve
zetés másként nem teljesíthető, az elővezetett személyt a Rendőrsé
gen a szükséges ideig - legfeljebb 12 óra időtartamra - vissza lehet 
tartani. Az elővezetés elrendelésének törvényességéért az elrendelő a 
felelős (1994: XXXIV. tv. 34. §. (2)-(3) bek.).

7. 1. Az őrizet és az előzetes letartóztatás végrehajtása

személyes szabadságot_korlátozó kényszerintézkedés,
rendeltetése, hogy addig is biztosítsa a terhelt jelenlétét, 

amíg annak ügyében a jogszabály szerinti intézkedés (előzetes letar
tóztatás elrendelése, bíróság elé állítás, szabadságvesztés, javítóinté
zeti nevelés ideiglenes foganatba vétele) meg nem történik. Az őrizet 
lehet büntetőeljárási és büntetés-végrehajtási kényszerintézkedés 
(Be. 356. §. (4) bek., 397. §. (2) bek.). Az őrizetről, mint büntetőel
járási kényszerintézkedésről a Be. 91. §-a rendelkezik. Eszerint az 
őrizet legfeljebb hetvenkét óráig tarthat. Az őrizet foganatosításának 
helyéről sem a Be., sem a Bv. tvr., sem a Bv. Szabályzat nem rendel
kezik, csak a 11/1990. (II. 18.) BM. sz. rendelet, amely kifejezi a már 
egyébként hosszabb ideje tartó gyakorlatot is. Ennek megfelelően a 
Be. 91. §-a szerinti őrizetet rendőrségi fogdában hajtják végre és a 
büntetés-végrehajtási intézetben csak a bíróság elé állítás során el
rendelt őrizetet foganatosítják. Erre nézve azonban csak a Bv. Szak
utasítás tartalmaz rendelkezéseket. A bíróság elé állítás esetén (Be. 
XVI. fejezet) az őrizetben lévő terheltet a „IV.” jelzésű ügyészi ren
delvény alapján fogadja be a bv. intézet. Az őrizetes védekezési jogá
nak gyakorlására, jognyilatkozatának megtételére, panaszjogára, ké
relmei előterjesztésére, beadványainak intézésére, a gyanúsított tár-
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saitól esetleges elkülönítésére és szabadítására az előzetes letartózta
tottra vonatkozó rendelkezések irányadók.

Az előzetes letartóztatás büntetőeljárási kényszerintézkedés, 
amelynek lényege a jogerős ítélet előtt a terhelt személyi szabadságá
nak megvonása.

Az előzetes letartóztatás törvényi előfeltételeit a Be. 92. §. -a hatá
rozza meg. Az előzetes letartóztatás elrendeléséről a bíróság végzés
sel határoz (Be. 93. §. (1) bek.). Az előzetes letartóztatás elrendelése 
iránt az ügyész tesz indítványt a gyanúsított fogva tartásának helye 
szerint illetékes helyi bíróságnak; a gyanúsítottat a nyomozó hatóság 
közreműködésével vagy egyéb módon bíróság elé állítja, erről a vé
dőt értesíti. A bíróság meghallgatást tart, amelyen az ügyész az indít
ványt megalapozó bizonyítékokat írásban előterjeszti vagy szóban 
előadja; a gyanúsított és a védő felszólalhat. A meghallgatás a védő 
távollétében is megtartható (Be. 379/A. §. (l)-(3) bek.).

Az előzetes letartóztatás csak a Be. 95. §-ában megjelölt határidőig 
tarthat. „A hatóságoknak arra kell törekedniük, hogy az előzetes le
tartóztatás a lehető legrövidebb ideig tartson. Ha a terhelt előzetes 
letartóztatásban van, az eljárást soron kívül kell lefolytatni. Az elő
zetes letartóztatást nyomban meg kell szüntetni, ha elrendelésének 
oka megszűnt, vagy tartama meghosszabbítás nélkül lejárt. Az elő
zetes letartóztatás megszüntetésére a vádirat benyújtásáig az ügyész is 
jogosult,” (Be. 96. §. (1) és (2) bekezdése, utóbbi az 1989: XXVI. tv. 
12-14. §-aival megállapított szöveg), amiről a bíróságot is értesíti. 
(Be. 379/A. §. (5) bek.). A bíróság határozata ellen az ügyész, a gya
núsított és a védő jogosult fellebbezésre.

Az előzetes letartóztatást bv. intézetben kell foganatosítani, de a 
nyomozás befejezéséig az előzetes letartóztatás rendőrségi, az eljárás 
befejezéséig katonai fogdában is végrehajtható. Ha a bíróság úgy 
rendelkezik, a fiatalkorú előzetes letartóztatását javítóintézetben kö
telező végrehajtani. Az előzetes letartóztatásban lévő fiatalkorú - 
kivételesen - legfeljebb öt napra, ideiglenesen akkor is elhelyezhető a 
bv. intézetben vagy rendőrségi fogdában, ha az előzetes letartóztatást 
javítóintézetben hajtják végre. Ennek tartamáról a bíróság határoz: A 
bíróságnak az előzetes letartóztatásról a tárgyalás előkészítése során
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hozott határozatig a fiatalkorú - huszonnégy órát meg nem haladó 
tartamban - az ügyész rendelkezése folytán is elhelyezhető bv. inté
zetben vagy rendőrségi fogdában. Erről az ügyész a bíróságot értesíti. 
Az előzetes letartóztatás végrehajtásának részletes szabályait vala
mennyi végrehajtó szervre irányadó, egységes elvek szerint kell meg
állapítani.

A rendőrségi fogdába csak szabályosan kiállított, a fogva tartásért 
felelős által aláírt rendelvény alapján lehet befogadni. A bv. intézet 
feladatai az előzetes letartóztatott befogadása esetén lényegében 
ugyanazok, mint a jogerősen elítélt befogadásánál.

Az előzetes letartóztatás foganatosításának rendje biztosítja mind
azoknak a szabályoknak az érvényesülését, amelyek meghatározzák, 
hogy a büntetőeljárás feladatának megvalósítása érdekében milyen 
alapvető követelményeket lehet és kell támasztani az előzetesen le
tartóztatottakkal és a letartóztatást foganatosító intézet alkalmazottai
val szemben. A büntetőeljárás érdekét - az igazság felderítését - az 
előzetes letartóztatás foganatosítása során is szem előtt kell tartani.

Az előzetes letartóztatás bv. intézetben foganatosítása rendjének 
tartalmi elemei hasonlóak a szabadságvesztés végrehajtása rendjének 
elemeivel, ezért csak az előzetes letartóztatás végrehajtása rendjének 
sajátosságait célszerű ehelyütt kiemelni.

A büntetőeljárás feladatának megvalósítása érdekében a jogszabály 
az ügyész, illetve a bíróság számára rendelkezési jogkört biztosít an
nak kimondásával, hogy az előzetes letartóztatást bv. intézetben az 
ügyész, illetve a bíróság rendelkezésének megfelelően kell végrehaj
tani. Ha a bíróság úgy rendelkezik, a fiatalkorú előzetes letartóztatá
sát javítóintézetben kell végrehajtani. (Bv. tvr. 116. §. (1) bek.) E 
rendelkezési jogkör részben kizárólagos, részben fakultatív. A kizá
rólagosság azt jelenti, hogy ezt az ügyész, illetve bíró másra nem 
ruházhatja át. A rendelkezési jogkör fakultatív esetében viszont az 
ügyész, illetve a bíró a konkrét ügytől függően vonja magához egy- 
egy kérdésben a rendelkezés jogát. Egyébként a fogva tartó intézet 
parancsnoka határoz. A rendelkezési jogkör kizárólagos eseteit a Bv. 
Szabályzat a következőkben jelöli meg: az első fokú bíróságnak a 
tárgyalás előkészítése során hozott határozatáig az ügyész, ezt köve
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tőén a bíróság rendelkezik az előzetesen letartóztatott előállításáról, 
nyomozó hatóság részére kiadásáról, illetve átadásáról (a Bv. Sza
bályzatnak a 4/1988. (VI. 15.) IM. rendelet 27. §-ában foglaltaknak 
megfelelően módosított szövege), más bv. intézetbe - kivéve sürgős 
kórházi beutalást - szállításáról; levelezése és látogatása ellenőrzésé
ről; a levelezés, látogatás, csomagküldemény korlátozásáról; bűntár
saitól való elkülönítéséről.

Tárgyaláson a tanács elnöke engedélyezheti, hogy az előzetesen 
letartóztatott az előállító őr felügyelete mellett, de a beszélgetés tar
talmának ellenőrzése nélkül, a tárgyalás megkezdése előtt, a tárgyalás 
alatt, annak szünetében, vagy a tárgyalás után védőjével beszélhessen. 
Ez a rendelkezés az előzetes letartóztatással kapcsolatos meghallga
tásra is irányadó (Bv. Szabályzatnak a 3/1990. (I. 16.) IM. rendelet 2. 
§-ával megállapított szövege). A tanács elnöke engedélyezheti, hogy a 
tárgyalás szünetében, vagy a tárgyalás befejezése után az előzetesen 
letartóztatott - az előállító őr felügyelete mellett - beszélgethessen 
hozzátartozóival és helyben elfogyasztható élelmiszert vegyen át
tőlük.

Ha az előzetesen letartóztatott a bíróság előtt tanúsított magatartá
sával fegyelmi eljárás alapjául szolgáló rendzavarást követ el, a tanács 
elnöke fegyelmi fenyítés kiszabása végett megkeresi az intézet pa
rancsnokát. A parancsnok a fegyelmi fenyítésről értesíti a bíróságot 
(Bv. Szabályzat 145-147. §-ai).

A tanács elnöke - az előzetesen letartóztatott előélete, a terhére rótt 
bűncselekmény és az őr által jelentett veszélyességi fok figyelembe 
vételével - utasítást adhat arra, hogy az előzetesen letartóztatottról az 
őr a bilincset levegye. Ez az utasítás a tárgyalóteremben, illetve a 
beszélgetésre kijelölt helyiségben érvényes.

A kizárólagos rendelkezési jogkörbe tartozó kérdések közül szük
séges a levelezés és a látogatás ellenőrzésével külön is foglalkozni, 
miután erre nézve a Be. 97. §-a külön is rendelkezik. Eszerint „az 
előzetesen letartóztatott hozzátartozóival vagy más személlyel akár 
szóban, akár írásban ellenőrzés mellett érintkezhet”. (Be. 97. §. (2) 
bek b) pont). Ha akár az ügyész, akár a bíróság az előzetesen letar
tóztatott levelezése és látogatása ellenőrzését elrendelte, ellenőrző
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közeg csak az ügyész, illetve a bíró lehet. A Bv. tvr. 118. §. (2) be
kezdése a büntetőeljárás érdekében az előzetesen letartóztatott leve
lezési és látogató fogadási jogának, valamint a csomagküldeményhez 
való jogának a korlátozását lehetővé teszi, de egyértelműen kimond
ja, hogy a levelezési és látogató-fogadási jog korlátozása nem terjed ki 
a védővel való érintkezésre, ami teljesen összhangban van a Be. 44. §. 
(6) bekezdésével.

A fakultatív rendelkezési jogkör szintén a Bv. tvr. 116. §-án alapul. 
Ebben a fakultatív jogkörben az ügyész, illetve bíró az esetenként 
szükséges rendelkezést adja a bv. intézet számára. Ez lehet valamely 
cselekvés engedélyezése, előírása; tilalom elrendelése. így az ügyész, 
illetve a bíróság rendelkezést adhat az őrzés speciális módjára nézve. 
(Például másokra és saját magára is veszélyes fogva tartott esetében.)

Az elhelyezésbeii is szem előtt kell tartani a büntetőeljárás érdeke
it, az elhelyezéssel kapcsolatban is vannak speciális követelmények. 
Ezek közül elsőnek az'elkülönítés emelhető ki. Az előzetes letartóz
tatás végrehajtása során el kell különíteni az előzetes letartóztatotta
kat az elítéltektől, a férfiakat a nőktől, a büntető ügyben eljáró ható
ság rendelkezésétől függően az ugyanabban az eljárásban letartózta
tottakat, az előzetesen letartóztatott fiatalkorúakat a felnőttektől. Az 
együttes elhelyezésnél a lehetőséghez képest figyelembe kell venni az 
előzetesen letartóztatott előéletét és a terhére rótt bűncselekmény 
jellegét. (Bv. tvr. 119. §. (l)-(3) bek.) Lehetőség szerint el kell külö
níteni a fegyveres erők előzetesen letartóztatott tagját az előzetesen 
letartóztatott polgári személyektől (Bv. Szabályzat 140. §.) Az elkü
lönítés általános szabályától el lehet térni, ha az előzetesen letartóz
tatott az elítéltekkel együtt végez munkát. Ilyen esetben ugyanis az 
elítéltekkel együtt helyezhető el.

Az elhelyezés másik speciális követelménye a zártság. Az előzete
sen letartóztatottat zárkában kell elhelyezni és a zárka ajtaját állandó
an zárva kell tartani, kivéve, ha az előzetesen letartóztatott az elítél
tekkel együtt dolgozik. (Bv. Szabályzat 150. §. (1) bek.)

Fokozott jelentősége van az előzetes letartóztatás foganatosítása 
rendjében az őrzésnek, a felügyeletnek és az ellenőrzésnek, amelyek 
speciális vonatkozásai a következőkben összegezhetők:
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- Az előzetesen letartóztatott bv. intézeten belül csak felügyelet 
mellett járhat, tehát mozgását minden helyzetben figyelemmel kell 
kísérni;

- Ha az előzetesen letartóztatottat nem bv. egészségügyi intézetben 
helyezik el (Bv. Szabályzat 112. §. (5) bek.), biztosítani kell a megfe
lelő őrzését vagy - kivételesen - ellenőrzését. (Bv. Szabályzat 150. §.
(4) bekezdésének a 4/1988. (VI. 15.) IM. számú rendelet 28. §-ában 
foglaltaknak megfelelően módosított szövege.)

Az őrzés, az ellenőrzés és a felügyelet előírásszerű ellátása a bün
tetőeljárás feladatának megvalósítását is szolgálja. így a szökés vagy 
elrejtőzés, a bizonyítási eszközök megváltoztatásának vagy megsem
misítésének, újabb bűncselekmény elkövetésének megelőzését. ~

Az előzetesen letartóztatott sajátos jogi helyzetben van; egyfelől 
egy büntetőeljárás terheltje, másfelől egy zárt közösség - rendőrségi 
fogda vagy a bv. intézet - fogva tartottja, egyben olyan személy, aki
nek állampolgári jogait és kötelességeit a büntetőeljárás és a fogva 
tartás ténye csak bizonyos mértékig érinti.

Az előzetesen letartóztatottak a jogerős elítéltekkel egyenlő elbírá
lás alá nem vonhatók (az ártatlanság vélelmének érvényesülnie kell a 
végrehajtás során is). Az előzetesen letartóztatottal szemben csak 
olyan korlátozásoknak van helye, amelyeket a büntetőeljárás felada
tának megvalósítása, illetve a letartóztatást foganatosító intézet rendje 
szükségessé tesz. Általános szabály azonban, hogy az előzetesen le
tartóztatott eljárási jogainak gyakorlásában, különösen a védekezésre 
való felkészülésben nem korlátozható. A büntetőeljárással kapcsolat
ban részére érkező hatósági iratokat haladéktalanul kézbesíteni kell 
és azokat az eljárás jogerős befejezéséig magánál tarthatja. (Bv. Sza
bályzat 143. §. (2) bek.)

A védelemhez való jog magában foglalja a védő megbízását, a vele 
való érintkezést szóban, írásban vagy telefonon.

A Be. 7. §-a, 148. §-a, 379/B. §-a alapján biztosított jogorvoslati 
joggal az előzetesen letartóztatott akkor tud élni, ha a határozatot 
hozó hatóság (vagyis nem a fogva tartó intézet) kézbesíti (Be. 114. §., 
43/1953. (VIII. 20.) MT. sz. rendelet, Bv. Szakutasítás 116. és 199.
§.) és biztosított a jogorvoslat megfontolásához szükséges idő is.

7. §  A  személyes szabadságot érintő intézkedések
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Mind az előzetes letartóztatott, mind a védő kérésére a másodfokú 
tárgyalásra az előzetesen letartóztatottat elő kell állítani (Be. 254. §. 
(1) bek.) Az átvett iratokat, határozatokat magánál tarthatja, panaszt, 
fellebbezést engedély nélkül írhat, amihez a bv. intézet köteles papírt 
és írószert is biztosítani.

A Bv. tvr. 118. §. (2) bekezdése kimondja, hogy az előzetesen le
tartóztatott levelezési, látogató fogadási joga, valamint a csomagkül
deményhez való joga a büntetőeljárás érdekében korlátozható. Erről 
a Bv. Szabályzat 145. §. (2) bekezdése szerint az ügyben eljáró 
ügyész, illetve bíró rendelkezik. E tilalommal kapcsolatos ügyészi 
rendelkezés miatti panaszt a Be. 148. §-a szerinti - nyomozás során 
bejelentett - jogorvoslatnak kell tekinteni, nem pedig büntetés
végrehajtási panasznak, hiszen nem a bv. intézet, a rendőrségi fogda 
által tett intézkedés sérelmezéséről van szó.

A külföldi állampolgár előzetesen letartóztatott anyanyelvét hasz
nálhatja (Be. 8. §., Bv. tvr. 188. §. (1) bek. a) pont). A magyar nyelv 
nem tudása miatt senkit nem érhet hátrány (Bv. tvr. 2. §. (2) bek. a) 
pont). A Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya 
14. cikk 3/A pontja, az Emberi Jogok és Alapvető Szabadságjogok 
védelméről szóló egyezmény I. fejezet 5. cikk 2. pontja, 6. cikk 3. a) 
és b) pontja értelmében a gyanúsított személynek joga van arra, hogy 
a legrészletesebb módon tájékoztassák az általa értett nyelven az elle
ne felhozott vád természetéről és indokairól, rendelkezzék a védeke
zésének előkészítéséhez szükséges idővel és eszközökkel.

Az előzetes letartóztatást elrendelő hatóság köteles aJelügyelet nél
kül maradó kiskorú gyermekéről, illetve annak elhelyezéséről (Be. 94. 
§. a) pont), valamint a felügyelet nélkül maradt vagyonának és laká
sának biztonságba helyezéséről is gondoskodni. (Be. 94. §. b) pont) 
A Be. 93. §. (2) bekezdése előírja, hogy az előzetes letartóztatás el
rendeléséről a hatóság a hozzátartozót köteles értesíteni, ennek hiá
nyában a terhelt által megjelölt más személyt értesítheti. A helyes 
eljárás az, hogy a gyanúsított ezirányú - akár nemleges - nyilatkozatát 
az értesítés adására kötelezett nyomozó hatóság vagy ügyészi szerv 
jegyzőkönyvbe foglalja.
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Az előzetesen letartóztatottnak a személyes szabadságon kívül tehát 
csak azok az állampolgári jogai szünetelnek, amelyeket jogszabály 
kifejezetten ilyenként felsorol. Választójogát a külön törvényben 
meghatározottak szerint a bv. intézetben gyakorolhatja.

Az előzetesen letartóztatottat is terhelik az állampolgári kötelessé
gek, amelyek a többi állampolgárt is, kivéve egy-két ilyen kötele
zettséget. Például nem kell katonai szolgálatot teljesíteni, stb.

A jogok gyakorlása és a kötelességek teljesítése azonban nem sért
heti a büntetés-végrehajtás rendjét (Bv. Szabályzat 27. §.).

Az előzetesen letartóztatott azzal, hogy bv. intézetbe vagy rendőr
ségi fogdába kerül, sajátos jogok és kötelezettségek alanyává válik. 
Ezeket, mivel csak a fogva tartó intézetben érvényesülnek, intézeti 
jogoknak és kötelezettségeknek nevezzük.

A Bv. tvr. 118. §-a szerint az előzetesen letartóztatott
- büntetőeljárási jogait gyakorolhatja,

-A a saját ruháját viselheti,
a letétben lévő pénzéből meghatározott összeget a személyes 

szükségleteire fordíthat,
-A hozzátartozóival és - az ügyész, a vádirat benyújtása után a bíró
ság jóváhagyásával - más személyekkel levelezhet, legalább havonta 
egyszer fogadhat látogatót, és kaphat csomagot,

- a bv. intézetben a rendelkezésre álló művelődési és sportolási le
hetőségeket igénybe veheti,

- anyagi és egészségügyi ellátásban részesül, gyógyszert térítés nél
kül kap,

- kérelmére részt vehet a termelőmunkában, amelyért díjazás illeti 
meg,

- panasz, kérelem előterjesztésére jogosult,
- kártérítésre tarthat igényt,
- jogosult a vallási vagy lelkiismereti meggyőződésének szabad 

megválasztására, annak kinyilvánítására és gyakorlására,
- pihenésre, a rendszeresen végzett munka után fizetett szabad

ságra jogosult.

7. §  A  személyes szabadságot érintő intézkedések
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„Az előzetesen letartóztatott levelezési és látogatási joga - a védőjé
vel való érintkezés kivételével valamint a csomagküldeményhez 
való joga a büntetőeljárás eredményessége érdekében korlátozható.” 
(Bv. tvr. 118. §. (2) bekezdése).

A panasz intézéséből, illetve elbírálásából ki van zárva az, aki a pa
naszra okot adó határozatot hozta, intézkedést tette. A parancsnoki 
intézkedés ellen az Országos Parancsnokhoz és a törvényességi fel
ügyeletet ellátó ügyészhez is panasszal lehet fordulni.

A bv. intézetben fogva tartott terheltnek a vádirat benyújtásáig be
jelentett azt a panaszát, amelyben a Bv. tvr. 118. §. (2) bekezdése 
tárgyában tett ügyészi intézkedést - az előzetesen letartóztatott leve
lezési, látogató fogadási, csomagküldeményhez való joga korlátozását 
- sérelmezi, a nyomozás során bejelentett, a Be. 148. §-a szerinti 
jogorvoslatnak kell tekinteni.

Azt, hogy a rendőrségi fogdában az őrizetben lévő, illetve előzete
sen letartóztatott milyen jogokat gyakorol az intézeti jogviszonyából 
fakadóan, a 11/1990. (II. 18.) BM. számú rendelet 2. §-a tételesen 
felsorolja. Ezek is a Bv. tvr. 118. §. rendelkezésein alapulnak, az al
kalmazás során a Bv. tvr-t kell alapul venni.

Jelenleg a bv. intézetben lévő fogva tartottak vallásgyakorlását 
részleteiben a 8/1990. (IV. 27.) IM. sz. rendelet, a rendőrségi fogdá
ban fogva tartott őrizetben lévő és előzetesen letartóztatottak vallás
gyakorlását a 22/1990. (VIII. 13.) BM. sz. rendelet szabályozza, mint 
amely ezzel kapcsolatban módosította a 11/1990. (II. 18.) BM. sz. 
rendeletet.

A Bv. tvr. 22. §. (3) bekezdésében a súlyos beteg hozzátartozó 
meglátogatását és a hozzátartozó temetésén való részvételt illetően az 
elítélt részére biztosított lehetőséget az előzetesen letartóztatott ré
szére is indokolt volt biztosítani. Az 1993. évi XXXII. tv. ezért ki
egészítette a Bv. tvr. 118. §-át egy (3) bekezdéssel, amely szerint „Az 
előzetesen letartóztatott - az ügyész, a vádirat benyújtása után a bí
róság engedélyével - felügyelettel meglátogathatja súlyos beteg hoz
zátartozóját, és részt vehet a hozzátartozója temetésén.” Az a helyes 
megoldás, ha az ügyész, illetve a bíró az engedély megadása előtt 
kikéri a parancsnok véleményét arról, hogy az a környezet, ahová az
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előzetesen letartóztatottat kiengedi, nem jelent-e veszélyt az előze
tesen letartóztatott vagy az őt kísérő őr számára, illetve, hogy az elő
zetesen letartóztatott általában milyen magatartású. A helyes döntés a 
kérelem indokainak, valamint az előbbieknek az együttes, gondos 
mérlegelésével alakítható ki.

Az egészségügyi ellátás körében külön kell szólni a követendő el
járásról, ha az előzetesen letartóztatottnál a kóros elmeállapot tünetei 
jelentkeznek. Ha az intézet orvosa az előzetes letartóztatottnál elme
betegségre utaló tüneteket észlel, haladéktalanul beutalja az IMEI- 
be. A beutalásról 24 órán belül értesíti a bv. intézet a büntető ügyben 
eljáró hatóságot.

4.
JL.

Az előzetesen letartóztatott jutalomban is részesíthető. Kaphat 
dicséretet, soron kívül csomagot, fogadhat látogatót soron kívül, 
növelhetik a személyes szükségletekre fordítható összeget, részesül
het tárgyjutalomban, pénzjutalomban, elengedhetik a fegyelmi fe
nyítését.

Bv. intézetben az előzetesen letartóztatott büntetés-végrehajtási 
jogviszonyából fakadóar^köteles)

- a bv. intézet rendjét megtartani, a kapott utasításokat teljesíteni; 
-:a bv. intézet tisztántartását és ellátását szolgáló munkában díjazás 

nélkül, alkalomszerűen részt venni;
3  ~  a szükséges orvosi vizsgálatnak és gyógykezelésnek magát alávet

ni. (A műtétekre az egészségügyi jogszabályok az irányadók);
0 —^köteles a tartására fordított összeget a munkadíjából megfizetni; 

-^ a z  okozott kárt megtéríteni (Bv. tvr. 34. §., 117. §. (1) bek.).
Ha az előzetesen letartóztatottat kérelmére munkába állították, a 

kérelmet nem vonhatja vissza (Bv. Szakutasítás 268. §. (4) bek).
A nem dolgozó előzetesen lctartózatottat tartási költség fizetésének 

kötelezettsége nem terheli, a dolgozó előzetesen letartózatottat - a 
munkába állítás napjától - az elítéltekre vonatkozó rendelkezések 
^rim_kelLa_tarlásLköltséggel terhelni (Bv. Szakutasítás 323. §. (3)
bek.)
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A Bv. tvr. 117. §. (1) bek. e) pontja szerint az előzetesen letartóz
tatott köteles „a tartására fordított összeget munkadíjából megfizet
ni.” A 33. §. (1) bek. g) pont pedig úgy rendelkezik, hogy az elítélt 
köteles „a tartására fordított költséghez hozzájárulni, kivéve, ha ön
hibáján kívüli okból nem dolgozik és nem részesül nyugellátásban.” 
Nyilvánvaló, hogy az előzetesen letartóztatott sem lehet rosszabb 
helyzetben, mint a jogerős elítélt. O is csak „hozzájárulni” köteles a 
tartási költségekhez, nem pedig azt teljes egészében fedezni. Sőt - a 
törvényhozói magyarázat szerint - az előzetesen letartóztatott még a 
nyugellátásából sem kötelezhető tartási költségeihez való hozzájáru
lás fizetésére, mint az elítélt.

A kötelezettségek megszegése fegyelmi eljárás alapja lehet. Az elő
zetesen letartóztatottal szemben alkalmazható fenyítések: feddés, 
személyes szükségletekre fordítható összeg csökkentése 3 hónapig 
terjedő időre, .20 napig terjedhető magánelzárás. A fiatalkorú magán
elzárása 10 napig terjedhet. A magánelzárás kiszabása ellen az előze
tesen letartóztatott a bv. bíróhoz fellebbezhet. Az előzetesen letar
tóztatottal szemben nincs helye fegyelmi vétség miatt magánelzárás 
alkalmazásának, ha a fegyelmi eljárás alapjául szolgáló tettlegességét a 
zárkatársával szemben a jogos védelem megállapítására alapul szol
gáló tettlegesség körében valósította meg (4/1994. BH. 174. BK. ha
tározat). „A fenyítések végrehajtása nem akadályozhatja az előzetesen 
letartóztatottat a büntetőeljárási jogainak gyakorlásában.” (Bv. tvr. 
121. § . )

Ha az előzetesen letartóztatottal szemben börtön vagy fegyház fo
kozatban letöltendő szabadságvesztés végrehajtására érkezik bírósági 
értesítés, a szabadságvesztést kell foganatba venni. Ennek végrehaj
tása során is be kell tartani az ügyésznek, illetve a bíróságnak a kap
csolattartásra, elkülönítésre, fokozott őrzésre és a védekezési jog 
biztosítására vonatkozó rendelkezéseit. (Vö.: Bv. Szabályzat 141. §. 
(1) bek.) Nincs helye a huzamosabb időtartamú jogerős szabadság
vesztést töltő elítélt előzetes letartóztatása olyan indokkal történő 
elrendelésének, hogy az előzetesen letartóztatott terheltekre vonat
kozó büntetés-végrehajtási szabályok előírásai szigorúbbak, mint a 
jogerős büntetést töltő elítélekre vonatkozó rendelkezések. Az elő-
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zetes letartóztatás és a jogerős szabadságvesztés találkozása esetén a 
szabadságvesztés végrehajtásának az elsőbbsége érvényesül. (5/1995. 
BH. 268. BK. határozat)

A vádirat benyújtása előtti előzetes letartóztatás - szabadságvesztés 
büntetés végrehajtása érdekében történő - megszakítása esetén akkor 
kell a törvényi előfeltételek változatlan fennállásakor a kényszerin
tézkedés újbóli elrendelését indítványozni, ha a dátum szerint meg
határozott, megszakított előzetes letartóztatás időpontja a szabadság
vesztés végrehajtásakor már letelt. Ellenkező esetben az előzetes 
letartóztatás a határozatban írt időtartamig fennáll. A nyomozást 
felügyelő ügyész feladata, hogy az előbbi kérdésekben tájékozódjon a 
szabadságvesztés végrehajtását foganatba vevő bv. intézetnél. Tehát 
amennyiben az előzetes letartóztatást jogerősen kiszabott szabadság
vesztés büntetés foganatba vétele kapcsán megszakítják és ezt a sza
badságvesztést a terhelt az előzetes letartóztatás naptári napban meg
határozott időtartamán belül tölti le, akkor a hátralévő időre feléled a 
korábban elrendelt (meghoszszabbított) előzetes letartóztatás. Abban 
az esetben viszont, ha a szabadságvesztés letöltése közben az előzetes 
letartóztatás naptári napban megjelölt határideje lejár, az előzetes 
letartóztatást ettől az időponttól megszűntnek kell tekinteni. A vád
irat benyújtását követően elrendelt vagy meghosszabbított előzetes 
letartóztatásnak naptári napban meghatározott időtartama nincs, az 
az ügydöntő határozat megszületéséig, illetve az eljárás jogerős befe
jezéséig tart. Utóbbi esetekben tehát az előzetes letartóztatást meg
szakító szabadságvesztés kitöltését követően foganatba vehető az 
előzetes letartóztatás.

Az előzetes letartóztatást nyomban meg kell szüntetni, ha elrende
lésének oka megszűnt vagy tartama meghosszabbítás nélkül lejárt. Az 
előzetes letartóztatás megszüntetésére a vádirat benyújtásáig az 
ügyész is jogosult. A megszüntetés következménye a szabadlábra 
helyezés. A napszakra való tekintet nélkül, haladéktalanul szabadítani 
kell a terheltet, ha őt a bíróság felmentette az ellene emelt vád alól. 
Bírósági értesítés bevárása nélkül, hivatalból történik a szabadítás, ha 
az előzetesen letartóztatott a nem jogerősen kiszabott szabadság
vesztést letöltötte.

7. §  A  személyes szabadságot érintő intézkedések
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A kiadatási letartóztatásban lévő fogva tartására az előzetesen le
tartóztatottakra vonatkozó szabályok érvényesek. A kiadatási letar
tóztatást a Fővárosi Bv. Intézetben foganatosítják. A kiadatási letar
tóztatott letétjében elhelyezett tárgyak kiadása, az ott átvett konverti
bilis valuták átváltása, más értékpapírok (hitelkártyák) kezelése kér
désében a Fővárosi Bíróság illetékes tanácsa dönt.

7. 2. Elmeállapot megfigyelése és az ideiglenes kényszer
gyógykezelés

Az elmeállapot megfigyelésé'a személyi szabadságot korlátozó.bizo- 
nyítási cselekmény. „A terheltet a bíróság - a vádirat benyújtásáig az 
ügyész indítványára - elmegyógyintézetbe utalhatja be, ha a szakvéle
mény szerint az elmeállapotának hosszabb megfigyelése szükséges. A 
megfigyelés egy hónapig tarthat, ezt a határidőt a bíróság az elme
gyógyintézet véleménye alapján egy hónappal meghosszabbíthatja.” 
(Be. 74. §. (1) bekezdése) Az elmemegfigyelés elrendelésének kérdé
sében a bíróság a nyomozás szakában is tanácsban jár el. (4/1994. BH. 
176. BK határozat) Ha a vádirat benyújtása előtt a gyanúsított elme
megfigyelése elrendelésének a szükségessége merül fel, erre nem a 
kényszerintézkedések elrendelésére vonatkozó, a Be. 379/A. §-ának (1) 
bekezdése szerinti, hanem az általános rendelkezések szerinti bíróság
nak van hatásköre és illetékessége. (12/1993. BH. 723 BK. határozat) 
Ha az emberölés bűntette miatt indított eljárás nyomozati szakában a 
gyanúsított elmeállapota megfigyelésének a szükségessége merül fel; 
nem a fogva tartás helye szerint illetékes városi bíróságnak, hanem az 
emberölés bűntette miatt hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 
megyei bíróságnak kell határoznia az elmemegfigyelés kérdésében, 
mely határozat elleni fellebbezést a Legfelsőbb Bíróság bírálja el. Az 
elmeállapot megfigyelésére vonatkozóan ugyanis a Be. 74. §-a nem 
tartalmaz olyan különös hatásköri és illetékességi rendelkezéseket, 
mint amelyeket a Be. 379/A. §-ának (1) bekezdése a kényszerintézke
désekkel kapcsolatos vádirat benyújtása előtti eljárási szakban tartal
maz. (12/1994. BFI. 651. BK határozat)
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A megfigyelés egy hónapi időtartamának kezdetét előzetesen le
tartóztatott esetében az IMEI-be történt befogadás napjától, illetve az 
elmegyógyintézetbe való felvétel napjától kell számítani.

A megfigyelés foganatosítható szabadlábon lévő és előzetes letar
tóztatásban lévő terhelttel szemben. Utóbbi elmeállapotának megfi- 
gyelésecsaífaz IMEI-ben történhet. Az előzetes letartóztatásban lévő 
terheltnek az IMEI-be történő beutalásához szükség van az elmeál
lapot megfigyelését elrendelő bírósági határozatra, orvosszakértői 
véleményre, az esetleges kórrajz-kivonatra.

Ha a megfigyelés befejeződött, az IMEI főorvosa, a polgári kórház 
elmeosztályának vezetője a részletes kórrajz-kivonatot megküldi a 
megfigyelést elrendelő bíróságnak.

Az ideiglenes kényszergyógykezelés a kóros elmeállapotban szen
vedő terhelttel szemben alkalmazható sajátos kényszerintézkedés. 
Akkor van helye, ha a szakvéleményt és az eljárás egyéb adatait fi
gyelembe véve alaposan lehet következtetni arra, hogy a terhelt 
kényszergyógykezelését kell elrendelni. (Be. 98. §. (1) bek.).

„Ha a terhelt előzetes letartóztatásban van, az ideiglenes kényszer
gyógykezelés elrendelésével egyidejűleg az előzetes letartóztatást 
meg kell szüntetni.” (Be. 98. §. (4) bek.)

Az ideigelenes kényszergyógykezelés elrendelésére az előzetes le
tartóztatás elrendelésére vonatkozó szabályokat kell megfelelően 
alkalmazni (Be. 379. §. - 379/B. §.). Eltér azonban annyiban, hogy a 
gyanúsított távollétében is megtarthatja a bíróság az ügyész és a védő 
meghallgatását, ha az ügyész az ideiglenes kényszergyógykezelés 
elrendelését indítványozza, de a gyanúsított az állapota miatt a meg
hallgatáson nem jelenhet meg, vagy jogainak gyakorlására képtelen. 
(Be. 379/A. §. (3) bek) Az ideiglenes kényszergyógykezelés határ
idejének kezdő napja az a nap, amelyen a beutaltat az IMEI-be befo
gadták; amennyiben ezt megelőzően a beutalt elmeállapotát az 
IMEI-ben megfigyelték, az ideiglenes kényszergyógykezelés határ
ideje az elrendelésének napján kezdődik. (9/1979. (VI. 30.) IM. sz. 
rendelet 5. §. (4) bek.) „Ha az ideiglenes kényszergyógykezelés meg
kezdésétől hat hónap eltelt, és a vádiratot még nem nyújtották be, a 
fenntartásának szükségességét a megyei bíróság egyesbíróként eljárva
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megvizsgálja. Az ideiglenes kényszergyógykezelés elrendelésétől 
számított egy év elteltével a kényszergyógykezelés szükségességét a 
Legfelsőbb Bíróság vizsgálja felül. Az ideiglenes kényszergyógykeze
lés megszüntetésére a vádirat benyújtásáig az ügyész is jogosult. Ha a 
vádirat benyújtása után elrendelt vagy fenntartott ideiglenes kény
szergyógykezelés tartama hat hónapot meghalad, és az első fokú bí
róság még nem hozott ügydöntő határozatot, az első fokú bíróság, ha 
egyévet meghalad, a Legfelsőbb Bíróság az ideiglenes kényszer
gyógykezelés indokoltságát felülvizsgálja.” (Be. 98. §. (3)-(4) bekez
dése) Konkrét ügyben a Legfelsőbb Bíróság megállapította, hogy „bár 
az ideiglenes kényszergyógykezelés tartama önmagában a 
felülbírálatot nem teszi szükségessé, ám az előzetes letartóztatás és az 
ideiglenes kényszergyógykezelés együttes időtartama az egy évet 
meghaladja. Miután a vádlott ténylegesen több mint egy éve áll sze
mélyes szabadságot kizáró kényszerintézkedés hatálya alatt - a Legfel
sőbb Bíróság egyetérve a legfőbb ügyészi indítvánnyal - a Be. 98. §. (4) 
bekezdése alapján a vádlott ideiglenes kényszergyógykezelésének 
indokoltságát megvizsgálta.” (Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bíró
sága Bf. IV. 1884/1995/2. számú végzése)

Az ideiglenes kényszergyógykezelés végrehajtásának rendje lénye
gében azonos a kényszergyógykezelés végrehajtásának rendjével, az 
alapvető eltéréseket a következőkben foglalhatjuk össze:

- A beutalt kórlapján fel kell tüntetni minden állapot- vagy keze
lésváltozást, illetve ezek hiányát. Ha szükségessé válik a beutaltnak az 
állami egészségügyi szolgálat kórházában való elhelyezése, erről a 
bíróságot előzetesen értesíteni kell. Sürgős szükség esetén az utóla
gos értesítés is megengedett.

- Az IMEI vezető főorvosa a szükséges vizsgálat és gyógykezelés 
után, az ideiglenes kényszergyógykezelés határidejének lejárta előtt 
az ügyésznek, illetőleg a bíróságnak megküldi a beutalt állapotára 
vonatkozó részletes kórrajzkivonatot, és javaslatot tehet az ideiglenes 
kényszergyógykezelés megszüntetésére.

- A büntetőeljárási jogokra nézve irányadó a Be. 97. §-a. „Az ide
iglenes kényszergyógykezelt a törvényes képviselőjével szóban ellen-
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őrzés nélkül, ha pedig feltehető, hogy ezáltal az eljárást meghiúsíta
ná, ellenőrzés mellett érintkezhet.” (Be. 98. §. (5) bek.)

- A beutaltra - a jogszabályban meghatározott eltérésekkel - az el
megyógyintézetben ápoltakra irányadó szabályokat kell alkalmazni.

Az ideiglenes kényszergyógykezelés megszüntetésére csak az 
ügyész, illetve a bíróság jogosult. Például az ideiglenes kényszer
gyógykezelés megszüntetése és a vádlott szabadlábra helyezésének 
elrendelése indokolt, ha a nyomozás során feltárt adatok arra utal
nak, hogy a kóros elmeállapotú vádlott a terhére rótt bűncselek
ményt jogos védelmi helyzetben követte el. (12/1993. BH. 724. 
BK. határozat)

A megszüntetésre a következő formákban kerülhet sorffszabadon 
bocsátás^az előzetes letartóztatás ismételt elrendelése/^ szabadság
vesztés büntetés kiszabása,^ kényszergyógykezelés elrendelése.

Ha az ügyész, illetve a bíróság az ideiglenes kényszergyógykeze
lést megszünteti, a beutaltat az IMEI megfelelő igazolással ellátva, 
haladéktalanul szabadon bocsátja. Ha azonban az elbocsátott sze
mély - az IMEI véleménye szerint - kóros elmeállapotú, az IMEI a 
részletes kórrajz-kivonatot megküldi a lakóhely szerint illetékes 
idegbeteg-gondozó intézetnek. Amennyiben az előzetes letartóz
tatást, illetve a jogerősen kiszabott szabadságvesztés büntetés vég
rehajtását rendelték el, a beutaltat a kijelölt bv. intézetbe szállítják.

8. § Az elítéltek utógondozása

Ahhoz a hatásrendszerhez, amely alá az elítélt a büntetés végrehaj
tása alkalmával kerül, nagyon szorosan hozzá tartozik a szabadulást 
követő időszak is. „Az utógondozás célja az, hogy_a szabadságvec?- 
tésből szabadultnak segítséget nyújtson a társadalomba beilleszke
déshez és az ehhez szükséges szociális feltételek megteremtéséhez.” 
(Bv. tvr. 113. §.) A büntetés végrehajtása alatt megkezdett társada
lomba integráló folyamat lényegében az utógondozás szakaszában 
tovább folytatódik.
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Az utógondozás és a pártfogó felügyelet közötti különbségek a kö
vetkezők:

a) A pártfogó felügyelet tartalmi eleme a pártfogolt ellenőrzése és 
irányítása mellett a segítségnyújtás, az utógondozás tartalmi eleme 
viszont kizárólag a szabadult támogatása a társadalomba beilleszkedés
ben.

b) A pártfogó felügyeletet a bíróság határozattal elrendeli, az utó
gondozás nem igényel bírósági határozatot, és általában a szabadult 
kérelmére történik.

c) Alapvető különbség, hogy a pártfogókat mindig magatartási sza
bályok terhelik,.az utógondozás nem jár együtt magatartási szabályok 
előírásaival.

d) A pártfogolttal szemben különféle szankciók alkalmazására ke
rülhet sor a magatartási szabályok megszegése esetén, az utógondo
zás körében szankciók alkalmazása kizárt-

e) A pártfogó felügyelet büntetőjogi intézkedés, míg az utógondo
zás a szabadságvesztésből szabadultat megillető büntetés-rvégrelrajtási 
intézmény, amely azok számára is biztosítva van, akiknek a pártfogó 
felügyeletét a bíróság nem rendelte el. Az utógondozást jogként 
deklarálja a Bv. tvr. is: „A szabadságvesztésből szabadult elítélt.segít
séget és támogatást kérhet, különösen a munkába álláshoz, a letele
pedéshez, szállás biztosításához, a megkezdett tanulmányok folyta
tásához, gyógykezeléséhez és gyógyító eljáráshoz.” (Bv. tvr. 114. §. 
(1) bek.)

Az utógondozást a hivatásos pártfogók végzik a helyi önkormány
zatok, a munkáltatók, a karitatív és öntevékeny szervezetek közre- 

_működésével. A hivatásos pártfogók igénybe vehetik munkájukhoz 
társadalmi pártfogók közreműködését is. A hivatásos pártfogó vagy 
az általa megbízott társadalmi pártfogó a bv. intézetben felkeresheti 
az elítéltet és tanácsot adhat a társadalomba való beilleszkedéshez;, a 
bv. intézet megkeresésére, illetőleg az elítélttel történt megbeszélés 
alapján segítséget nyújthat az elítélt letelepedéséhez és munkába 
állásához; szükség esetén segíti az elítélt családi kapcsolatainak hely
reállítását. Intézkedései eredményéről a hivatásos pártfogó még az 
elítélt szabadulása előtt tájékoztatja a bv. intézetet, amelyet az el
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ítélttel az intézet ismertet. (V. ö.: Bv. tvr. 1Í4/A. §. (2)-(3) bek.) A 
bv. intézet köteles megállapítani, hogy az elítélt szabadulása után hol 
kíván letelepedni és rendszeres munkát vállalni; elősegíteni, hogy az 
elítélt rendezze a szabadulás utáni letelepedésével és munkába állásá
val kapcsolatos ügyeit.

9. § Ajárulékos büntetés-végrehajtási feladatok

A jogerős ítélet a büntetés, intézkedés mellett egyéb rendelkezése
ket is tartalmaz, amelyeket a büntető jogszabályok írnak elő, melyek 
közvetlenül és érzékenyen érintik az elítéltet, visszatartó hatásuk van. 
Ezért fontos büntetőjogi érdekek fűződnek a végrehajtásukhoz. A 
Btk. fontos kérdésnek tekinti a rehabilitációt és a visszaesést, me
lyekre vonatkozó rendelkezések helyes alkalmazása alapvetően függ a 
jól szervezett és megfelelő nyilvántartástól. Ennélfogva a Btké. külön 
fejezetben foglalkozik a bűnügyi nyilvántartás kérdéseivel. Külön 
jogszabály a büntetés-végrehajtási intézetre bízza a szabálysértés mi
att kiszabott pénzbírság átváltoztatása folytán megállapított elzárás 
(továbbiakban: elzárás), valamint ugyanígy az idegenrendészeti őrizet 
végrehajtását.

Lényegében tehát a büntetések és büntetőjogi intézkedések, a fele
lősségre vonás folyamatában ezeket megelőző személyes szabadságot 
érintő kényszerintézkedések körén kívül eső, azonban a büntetőjog 
szabályai értelmében ezekhez kapcsolódó, valamint a külön jogsza
bályban a bv. intézetre bízott feladatokat tekintjük a büntetés
végrehajtás járulékos feladatainak. Ezek a következők: a vagyoni jellegű 
igazságügyi követelés, joghátrányok érvényesítése (például bűnügyi 
költség, pénzbírság, stb.), a bűnügyi nyilvántartás és a büntetés
végrehajtási nyilvántartás, az elzárás végrehajtása, az idegenrendészeti 
őrizet végrehajtása, a szabadult elítéltek rendőrségi bűnmegelőzési 
ellenőrzése.
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9.1. Vagyoni jellegű igazságügyi követelés, hátrán; 51
Vagyoni jellegű hátránynak - azaz igazságügyi követelésnek - kell 

tekinteni
- az elkobzás alá eső érték, illetőleg vagyoni előny megfizetésére,
- az állam javára bűnügyi költség megfizetésére kötelezést,
- a védő, szakértő, tanú költségekben marasztalását,
- a rendbírságot, valamint a polgári eljárás során kiszabott pénzbírsá

got,
- az elővezetés és a rendőri kísérés végrehajtásával felmerült költsé

get. (A 12/1990. (III. 23.) BM-IM-PM. sz. együttes rendelettel módo
sított ^1986. (IV. 21.) BM-IM-PM. sz. együttes rendelet)

Elkobzás alá eső érték, vagyoni előny, az állam javára bűnügyi 
költség megfizetésére kötelezés esetén, valamint az elővezetés és a 
rendőri kísérés végrehajtásával felmerült költségről a bíróság egysé
ges értesítést állít ki és ezt megküldi a BGH-nak. Az egységes értesí
tésen a tanács elnöke feljegyzi a letétbe helyezett biztosíték összegét, 
és azt, hogy a BGH milyen számlaszámon kezeli. Ha a biztosíték a 
terheltnek visszajár (Be. 393/B. §. (4) bek.), a bíróság az erről ren
delkező határozatának a tanácselnök eredeti aláírásával ellátott kiad
mányát megküldi a BGH-nak, amely a határozatkiadmány beérke
zése után a visszatérítést teljesíti.

A BGH azjfegységes értesítés, illetve határozat alapján az államot 
illető követelést előírja. (107/1979. (IK. 8.) IM. sz. utasítás 109, 111, 
111/A. és 113. §-ai). „A tanács elnöke... a vagyoni előny, az elkobzás 
alá eső érték megfizetésére halasztást, illetőleg részletfizetést enge
délyezhet” (Be. 398. §. (3) bek.). Ennek szempontjait a 107/1979. 
(IK. 8.) IM. sz. utasítás 122-124. §-ai tartalmazzák.

9. 2. A bűnügyi és a büntetés-végrehajtási

Fontos társadalmi érdek fűződik ahhoz, hogy az illetékes szervek 
tudomást szerezzenek a büntető határozatokról, de ugyanakkor azt is 
biztosítani kell, hogy az elítélés ne jelentsen az elítélt számára egy 
egész életre szóló megbélyegzést. Mindezt a bűnügyi nyilvántartó

nyilvántartásról -5 V ,

128



9. §  A  járulékos büntetés-végrehajtási feladatok

tevékenysége biztosítja. A bűnügyi nyilvántartást a Belügyminiszté
riumnak a belügyminiszter rendeletében feljogosított szerve vezeti. 
(Btké. 29. §. (1) bek., 1994: XXXIV. tv. 84. §. a), e) g) és m) pont). A 
büntetőjog és a büntetés-végrehajtási jog humánus intézménye a 
büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alóli 
mentesítés, a rehabilitáció. Bár a jogszabályok nem írják elő a men
tesítés nyilvántartását, attól azonban nem lehet eltekinteni, miután az 
esetek többségében a mentesítés beálltától kell számítani a jogsza
bályban megjelölt nyilvántartási időt. A mentesítés ténye nem jelenti 
a mentesítés tárgyát képező elítélések nyilvántartásának megszűnését. 
A mentesített elítélés bizonyos időn keresztül történő nyilvántartás
ára éppen azért van szükség, mert a Btk. 100. §. (3) bekezdése sze
rinti esetben a mentesítésnek nincs büntetőjogi következménye. A 
bűnüldöző szervek számára az elkövető mindaddig büntetett előé
letű, amíg az előző elítélése, vagy elítéléseinek nyilvántartása meg 
nem szűnt.

Azt, hogy a bűnügyi nyilvántartás kire terjed ki, ki lehet a nyilván
tartás alanya, a Btké. 29. §. (2) bekezdése tartalmazza. Eszerint a 
nyilvántartás tárgya minden marasztalást megállapító büntetőjogi 

Jratározat. továbbá kiterjed a nyilvántartás a vám- és deviza
szabálysértés miatt megbüntetett személyekre, a körözött szemé
lyekre, az előzetesen letartóztatottakra, az eljárási kegyelemben ré
szesítettekre.

A nyilvántartás időtartamát - ami alapvetően fontos kérdés - a 
Btké. 30. §-a határozza meg. 15 éves, 5 éves, 3 éves és ún. eseti nyil
vántartási időtartamot ír elő. A határidő a mentesítés beálltától szá
mít. A fiatalkorúakat legfeljebb 30. életévük betöltéséig lehet nyil
vántartani. Ezt követően csak akkor nem szüntethető meg, ha eddig 
az időpontig nem mentesült. ,A nyilvántartás anyaga szolgálati titok, 
abból értesítést csak az alábbi hatóságoknak lehet adni:

a) a büntető ügyekben eljáró hatóságoknak az összes adatokról,
b) a Kormány tagjainak, az országos hatáskörű szervek vezetőinek, 

a megkeresésben megjelölt célra szükséges adatokról;
c) az elbírálásra illetékes szabálysértési hatóságnak a tulajdon elleni 

szabálysértés és az orgazdaság szabálysértése elbírálásához a Btk.

129



Vókó, Büntetés-uégrehajtdsi jog

XVIII. fejezetében foglalt vagyon elleni bűncselekmények miatti 
elítélésről;

d) a fegyver nélküli katonai, illetőleg a polgári szolgálat teljesítését 
engedélyező hatóságoknak a kérelem elbírálásához szükséges ada
tokról.” (Btké. 31. §.)

A büntető és szabálysértési eljárásban résztvevő hatóságok a bűn
ügyi nyilvántartás céljára a Btké. 29. §-ának (2) bekezdésében felso
rolt esetekben, külön jogszabályban meghatározott okmányokon 
kötelesek adatokat szolgáltatni a BNYO részére. (5/1979. (X. 14.) 
BM. sz. rendelet, 119/1980. (IK. 9.) IM. sz. utasítás)

A bv. intézetbe befogadott elítéltekre, előzetesen letartóztatottakra, 
kényszergyógykezeltekre, ideiglenesen kényszergyógykezeltekre 
vonatkozóan a büntetés-végrehajtás nyilvántartási anyagából meg
keresés alapján tájékoztató adható a bíróság, az ügyészség és a rend
őrség részére a nyilvántartás teljes anyagáról; társadalombiztosítási 
szervek részére a fogva tartott társadalombiztosítási ellátásának elbí
rálásához szükséges adatokról; állami szerv, szövetkezet, társadalmi 
szervezet és egyesület részére a megkeresésben megjelölt célra, a 
fogva tartás helyéről és a szabadulás várható időpontjáról. (17/1990. 
(XII. 22.) IM. sz. rendelettel módosított 5/1984. (VI. 14.) IM. sz. 
rendelet 3. §. (1) bek.)

9. 3. A büntető felelősségre vonáson kívül eső jogkorlátozá
sok végrehajtása, az elzárás és az idegenrendészeti 
őrizet

A szabálysértési pénzbírság meg nem fizetése miatt történt átvál
toztatás következményeként alkalmazott elzárás a bíróság jogerős 
határozata alapján bv. intézetben vagy rendőrségi fogdában hajtható 
végre. A határozat jogerőre emelkedésekor szabadságvesztést töltő 
vagy előzetes letartóztatásban lévő elkövetőn az elzárást a szabadság
vesztés kitöltését, illetőleg az előzetes letartóztatás megszüntetését 
követően kell végrehajtani. Nem hajtható végre, ha az elkövető az 
elzárást kimondó határozat jogerőre emelkedése után egy évet meg
haladó időt tölt szabadságvesztésben vagy előzetesen letartóztatásban
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(Bv. tvr. 123. §.); továbbá akkor sem, ha az elzárást kiszabó határozat 
jogerőre emelkedésétől két év eltelt.

Az elzárás és a szabadságvesztés büntetés is gyakorlatilag az elkö
vető személyi szabadságának megvonását jelenti. Erre, valamint a 
végrehajtó szerv azonosságára is figyelemmel a Bv. tvr. meghatározta 
a végrehajtásuk azonossági pontjait. Teljesen azonos elvek szerint - a 
Bv. tvr. 5. §-ának megfelelően - történt az elzárás tartamának számí
tása. Az elzárás végrehajtása is a Bv. tvr-nek a szabadságvesztés vég
rehajtásáról szóló IV. fejezet I. címének megjelölt elvek figyelembe 
vételével valósul meg. így többek között helye lehet a 14/1988. (X. 
14.) IM. sz. rendelettel módosított 9/1980. (XII. 18.) IM. sz. rendelet 
10. §-ában megjelölt kényszerítő eszközök alkalmazásának (IV. feje
zet 1. pont), továbbá az elzárás félbeszakításának. Azonosak a végre
hajtás rendjének elemei is, de bizonyos eltérést mutat a felügyelet és 
az őrzés, az elhelyezés, a ruházat, a munkáltatás és a jogi helyzet. 
Azonosak a kártérítésre vonatkozó rendelkezések. Megengedett és 
szükséges a szabálysértő megmotozása és személyes használati tár
gyainak megvizsgálása. A Bv. tvr. 43. §-a irányadó a szabálysértővel 
szemben lefolytatott fegyelmi eljárásra is. Az elkövetővel szemben 
alkalmazható fenyítések: feddés, a személyes szükségletekre fordít
ható összeg csökkentése, tíz napig terjedő magánelzárás. 
(Engedélyezhető, hogy utóbbi esetben az elkövető dolgozzék.)

Az elzárás végrehajtása során el kell különíteni az elzárást töltő el
követőket az elítéltektől és az előzetesen letartóztatottaktól, azonban 
az elítéltekkel együtt dolgozhatnak, el kell különíteni a férfiakat a 
nőktől. (Bv. tvr. 122. §. (4) bek.) Az elkövető saját ruháját viselheti, 
munkával foglalkoztatása esetén részére munkaruhát kell kiadni, 
amelynek tisztításáról és javításáról az intézet tartozik gondoskodni. 
A munkáltatás sajátossága, hogy az elkövető a termelőmunkába állí
tásáról - az ő nyilatkozata és orvosi vélemény alapján - az intézet 
parancsnoka dönt. A következő jutalmakban részesíthetők: dicséret, a 
személyes szükségletekre fordítható összeg növelése, pénzjutalom (Bv. 
tvr. 125. §. (1) bek.).

Az elkövető jogai:
- viselheti a saját ruháját,
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- hozzátartozóival, valamint az általa megjelölt és a bv. intézet által 
jóváhagyott személyekkel levelezhet,

- egy alkalommal látogatót fogadhat,
- a külön jogszabályban meghatározott összeget a személyes szük

ségleteire használhatja fel,
- csomagot kaphat,
- a bv. intézetben a rendelkezésére álló közműlelődési lehetősége

ket igénybe veheti,
- panasz, kérelem és jognyilatkozat előterjesztésére jogosult. (Bv. 

tvr. 124. §. (2) bekezdés)
Köteles viszont az elkövető
- az elzárást a bv. szervek által meghatározott helyen tölteni,
- az elzárás végrehajtásának rendjét megtartani, a kapott utasításo

kat teljesíteni,
- a bv. intézet tisztántartását és ellátását szolgáló munkában díjazás 

nélkül, alkalomszerűen részt venni,
- a tartására fordított összeget megfizetni,
- az elzárás végrehajtása alatt okozott kárt megtéríteni. (Bv. tvr. 34. 

§., 124. §. (1) bekezdése).
Természetesen nem a tartásra fordított teljes összeg megfizetése 

kötelező, hanem az ahhoz való hozzájárulás megállapított mértéké
nek a megfizetése.

Az intézet tisztántartásában, ellátásában való részvétel időtartamát 
jogszabály korlátok közé szorítja. Havonta legfeljebb 24 órai mun
kára kötelezhető az, aki részt vesz a termelőmunkában, aki pedig 
nem vesz részt, az hetente 42 órára.

Az elkövetővel szemben alkalmazható fenyítések: feddés, a sze
mélyes szükségletekre fordítható összeg csökkentése, 10 napig terje
dő magánelzárás; engedélyezhető, hogy az elkövető dolgozzék. (Bv. 
tvr. 125. §. (2) bek.)

Az elzárást töltő szabálysértőt szabadon kell bocsátani az elzárás 
végrehajtásának utolsó napján; ha az erre jogosult szerv az átváltoz
tatott pénzbírság végrehajtását méltányosságból mellőzi, a határozat
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nak az intézethez érkezése után, illetőleg a határozatban megjelölt 
időpontban; ha az elzárás végrehajtását félbeszakítják; ha az elzárásra 
átváltoztatott pénzbírságot, illetőleg a pénzbírságnak az elzárásból 
hátralévő tartamnak megfelelő részét megfizették.

A rendőrség a közbiztonság és a belső rend védelme körében - 
bűnmegelőzési, bűnüldözési, államigazgatási és rendészeti feladat
körében - többek között „végzi a külföldiek beutazásával, magyaror
szági tartózkodásával és bevándorlásával, továbbá a menekültügyi 
eljárással kapcsolatos idegenrendészeti feladatokat...”, valamint ellát 
büntetés-végrehajtási feladatokat. (1994: XXXIV. törvény 1. §. (2) 
bek. c) és i) pontjai.) A jogerős bírósági ítélettel megállapított kiuta
sítás mellékbüntetés végrehajtása érdekében az idegenrendészeti 
hatóság határozatban dönt az ország elhagyásának határidejéről, a 
határátlépés helyéről, valamint meghatározza a beutazási tilalom 
megszüntetésének napját. „Az idegenrendészeti őrizet elrendelésére, 
illetve meghosszabbításának indítványozására a kiutasítást elrendelő 
szerv jogosult.” (9/1994. (IV. 30.) BM. sz. rendelet 48. §. (1) bek.). 
Ha a kiutasítás mellékbüntetés esetében az idegenrendészeti őrizet 
elrendelésének szükségessége és feltételei fennállnak, erről az ítéletet 
hozó bíróságot az idegenrendészeti hatóság tájékoztatja. „Az elren
delő idegenrendészeti hatóság az idegenrendészeti őrizetbe vételről, 
vagy a kijelölt helyen való tartózkodásra kötelezésről, illetőleg az 
őrizet időtartamának meghosszabbításáról a határozat egy példányá
nak megküldésével az Országos Rendőr-főkapitányság útján kése
delem nélkül értesíti a Külügyminisztériumot.” (64/1994. (IV. 30.) 
Korm. sz. rendelet 51. §.) A kiutasítást elrendelő szerv az idegenren
dészeti őrizet meghosszabbítását - az őrizet helye szerinti helyi bí
róságnál - legfeljebb 6 hónapi időtartamra indítványozhatja (9/1994. 
(IV. 30.) BM. sz. rendelet 49. §. (1) bek.). Ezen túlmenőn pedig a 
hatodik hónap lejártát 15 nappal megelőzően köteles írásban indítvá
nyozni az őrizet helye szerint illetékes megyei (fővárosi) bíróságnál 
az őrizet további elrendelését (V. ö.: 9/1994. (IV. 30.) BM. sz. ren
delet 49. §. (3) bek.)

„Az idegenrendészeti őrizetet - az elrendelő rendelkezése szerint - 
rendőrségi fogdában, kivételesen büntetés-végrehajtási intézetben
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kell végrehajtani.” (1993. évi XXXIV. törvénnyel módosított 1993. 
évi LXXXVI. törvény 37. §. (1) bek.). A végrehajtás helyét, az őrizet 
kezdő és befejező időpontját az elrendelő határozatnak tartalmaznia 
kell. Az őrizet időtartamát napokban kell számítani, s arra kell töre
kedni, hogy a lehető legrövidebb ideig tartson, vagyis a kiutasítás 
végrehajtása feltételeinek megteremtésére soron kívül kell intézked
ni. Az idegenrendészeti őrizet bv. intézetben hajtható végre, ha

- az őrizet időtartama a 30 napot meghaladja és az őrizetes idegen
rendészeti őrizetben 30 napot már rendőrségi fogdában töltött 
(1/1995. (I. 6.) IM. sz. rendelet 2. §.),

- az idegenrendészeti hatóság az őrizetet a jogerős bírósági ítélettel 
megállapított kiutasítás mellékbüntetés végrehajtása érdekében, a 
bíróság kezdeményezésére rendelte el,

- ez a közbiztonság fokozott védelme érdekében szükséges.
A végrehajtási hely kijelölése ellen külön jogorvoslatnak nincs he

lye.
A bv. intézetbe befogadáshoz szükséges az idegenrendészeti ható

ság határozata és az őrizet meghosszabbításáról rendelkező bírósági 
végzés. Bv. intézetbe befogadásnak nincs helye, ha az őrizetes terhes, 
állandó orvosi felügyeletre szorul, AIDS, tbc., lepra megbetegedés
ben szenved, ezek tekintetében fertőzőképes vagy baktériumhordo
zó, ha lues fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó, továbbá ha tífusz 
és paratífusz baktériumhordozó állapotban van. (1/1995. (I. 6.) IM. 
sz. rendelet 3. §. (2) bekezdés.)

Az őrizetest intézetbe előállító hatóság a befogadáshoz szükséges 
iratokon kívül átadja az átkísérési utasítást, az őrizetes letétbe helye
zett tárgyaira és pénzletétre (valuta, deviza) vonatkozó jegyzék má
solatát, az őrizetes fényképét, továbbá külsérelmi nyom esetén az 
erről készült orvosi látleletet. Ennek meglététől függetlenül a sérülés 
körülményeiről tanúk jelenlétében jegyzőkönyvet kell készíteni. A 
befogadási eljárás során az őrizetest a jogairól és kötelezettségeiről az 
anyanyelvén vagy az általa ismert más nyelven tájékoztatni kell, 
melynek megtörténtét aláírásával vagy kézjegyével igazolja.
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„Az idegenrendészeti őrizetben tartott külföldit a bűncselekmény 
miatt fogva tartottaktól elkülönítve kell őrizni.” (1993. évi XXXTV. 
tv-el módosított 1993. évi LXXXVI. törvény 37. §. (2) bek.)

Az őrizetes az intézet kijelölt területén - a házirend előírásainak 
megfelelően - szabadon mozoghat. Az intézet engedély nélküli elha
gyásának a megakadályozására fegyver vele szemben nem használ
ható. Amennyiben az intézet rendjét sértő vagy veszélyeztető, ön- és 
közveszélyes magatartást tanúsít, a veszélyhelyzet megszűnéséig, a 
táplálkozást megtagadó őrizetest pedig a szükséges ideig a többi őri
zetestől el kell különíteni.

A fogva tartott jogait csak annyiban lehet korlátozni, amennyiben 
az a szökés vagy elrejtőzés megelőzését, az őrzés biztonságát, a fogda 
rendjének megtartását szolgálja. (V. ö.: 1994: XXXTV. törvény 18. §. 
(3) bek.) Az idegenrendészeti őrizetben lévő jogi helyzetét (jogait és 
kötelességeit) a 64/1994. (TV. 30.) Korm. sz. rendelet 50. §. (l)-(2) 
bekezdése szabályozza.

Az idegenrendészeti őrizetben lévő külföldi jogosult
- elhelyezésre, élelmezésre, saját ruházat viselésére, szükség esetén 

az évszaknak megfelelő ruházatra -, valamint sürgősségi és alap 
egészségügyi ellátásra (térítésmentesen),

- jogi képviselőjének, illetve a konzuli képviselete tagjával történő 
ellenőrzés nélküli kapcsolattartásra,

- csomagot kapni, levelezést folytatni és látogatót fogadni (havonta 
két alkalommal - esetenként két felnőttkorú és két kiskorú hozzátarto
zója vagy az általa megjelölt és az intézet által jóváhagyott más sze
mély),

- az élelmezésének saját költségén történő kiegészítésére,
- vallásának gyakorlására,
- a rendelkezésre álló közművelődési-lehetőségek igénybevételére,
- kérés, panasz, közérdekű bejelentés megtételére.
Az elhelyezésükre szolgáló lakóhelyiségben legalább 6-8 légköb

méter légteret és 2,5 négyzetméter mozgásteret, az olvasáshoz és 
íráshoz alkalmas világítást, megfelelő fűtést kell biztosítani, valamint

135



Vókó, Büntetés-végrehajtási jog

az elítéltekre vonatkozó normák szerint biztosítani kell folyóvíz 
használatot. Az élelmezésnél az őrizetes egészségi állapotát és lehe
tőség szerint vallásának étkezési előírásait figyelembe kell venni, 
egyébként napi háromszori élelmezéséről az elítéltekre vonatkozó 
normák szerint gondoskodnak. Biztosítani kell az őrizetes részére a 
védőjével, jogi képviselőjével, a nagykövetsége és a konzuli képvise
lete tagjával, valamint az egyház és a karitatív szervezetek képviselő
jével való - ellenőrzés nélküli - személyes kapcsolattartás lehetőségét. 
Az őrizetes levelezése, a csomag küldésének gyakorisága nem korlá
tozható, csomagot havonta két alkalommal kaphat, amely legfeljebb 
öt kilogamm súlyú lehet és nem romlandó élelmiszert, fehérneműt, 
az évszaknak megfelelő ruházatot, tisztasági szereket és 
dohányneműt tartalmazhat. A hatóságokhoz és a nemzetközi szerve
zetekhez küldött levelek kivételével az őrizetes levelezése és a cso
mag tartalma biztonsági, illetve közegészségügyi okból ellenőrizhető, 
a csomag átvizsgálása az őrizetes jelenlétében történhet. A levelezés 
és a csomagküldés költségei őt terhelik. Minden olyan tárgyat, anya
got magánál tarthat, ami nem veszélyes az intézet biztonságára, 
rendjére, saját vagy mások életére, testi épségére. Letétbe kerülnek az 
őrizetesnél lévő értéktárgyak és a magyar fizetőeszköz is. A külföldi 
fizetőeszközt az arra felhatalmazott pénzintézetnél, az őrizetes nevén 
nyitott devizaszámlán kell letétbe helyezni. A felhasználásukról sza
badon rendelkezik.

Köteles az idegenrendészeti őrizetben lévő c
- a rendőrségi fogda, illetve a bv. intézet rendjét megtartani, az ez

zel összefüggő utasításoknak eleget tenni,
- olyan magatartást tanúsítani, amely a többi őrizetben lévő sze

mélyjogait nem sérti, nyugalmát nem zavarja,
- az általa használt helyiségek tisztán tartásában díjazás nélkül 

közreműködni (egyéb munkára nem kötelezhető),
- a személyét érintő vizsgálatoknak magát alávetni, a ruházat át

vizsgálását és a birtokban nem tartható személyes tárgyak elvételét 
tűrni,

- az általa szándékosan okozott kárt megtéríteni.
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Az őrizetes köteles az orvos által, a gyógykezelés érdekében elren
delt vizsgálatoknak, védőoltásoknak magát alávetni, a járványügyi 
előírásokat betartani, a laboratóriumi vizsgálatokhoz szükséges anya
got szolgáltatni. Orvos által elrendelt vagy engedélyezett gyógyszert 
tarthat magánál. Tartási költség az őrizetest nem terheli.

Az idegenrendészeti őrizet bv. intézetben végrehajtása rendjére - 
az 1994. évi XXXIV. törvénnyel módosított 1993. évi LXXXVI. tör
vény 37. §. (2) bekezdése értelmében - a Bv. tvr-nek az elzárásra 
vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni, a rendőrségi fog
dában történő végrehajtására pedig az őrizet, illetve az előzetes le
tartóztatás rendőrségi fogdában történő végrehajtásáról szóló jogsza
bály rendelkezéseit.

Külföldi részére kötelező tartózkodási helyként kijelölhető az általa 
megjelölt szálláshely, ennek hiányában meghívás esetén a meghívó 
lakóhelye, vagy a meghívó által biztosított szálláshely, továbbá a 
külföldi eltartására kötelezhető hozzátartozó lakóhelye, a karitatív 
szervezetek által rendelkezésre bocsátott szálláshely, valamint a kö
zösségi szálláshely. Utóbbi az idegenrendészeti hatóság által e célból 
létrehozott és fenntartott szálláshely. „A kijelölt helyen való tartóz
kodás legfeljebb 6 hónapi időtartamra rendelhető el, amelyet a felet
tes idegenrendészeti hatóság további 6 hónappal meghosszabbíthat.” 
(9/1974. (IV. 30.) BM. sz. rendelet 50. §. (2) bekezdés). A külföldivel 
szemben csak olyan korlátozásnak lehet helye, amely az idegenrendé
szeti eljárás lefolytatása vagy a szálláshely rendjének fenntartása érde
kében szükséges.

A közösségi szálláson tartózkodó külföldi jogait és kötelességeit a 
64/1994. (IV. 30.) Korm. sz. rendelet 55. §-a tartalmazza. Eszerint jogo
sult

- egészségügyi sürgősségi és alapellátásra,
- a határozatban foglaltak szerint a szálláshelyről történő eltávo

zásra,
- a diplomáciai vagy konzuli képviselete tagjával - írásban, telefo

non vagy személyesen, ellenőrzés nélkül - történő kapcsolattartásra,
- a házirendben meghatározott módon látogatók fogadására,
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- a szálláson rendelkezésre álló sportolási és művelődési lehetősé
gek igénybevételére,

- a szálláson történő tartózkodással összefüggésben, a szállás veze
tőjéhez kérés, panasz előterjesztésére.

Köteles a közösségi szálláson tartózkodó külföldi
- a szállás rendjét megtartani, az erre vonatkozó utasításokat teljesí

teni,
- környezetét tisztán tartani,
- a szükséges orvosi vizsgálatnak és gyógykezelésnek magát alávet

ni,
- a szállás berendezési, felszerelési tárgyait megóvni, a károkozástól 

tartózkodni, a szándékosan okozott kárt megtéríteni.
Az elhelyezés, az anyagi- és egészségügyi ellátás, a közösségi szállás 

rendjének megtartására vonatkozó rendelkezések betartásáért felelős 
a rendőrségi és határőrségi szerv. A súlyosabb rendzavarás meg
szüntetése érdekében ellenszegülés megtörése vagy támadás elhárí
tása céljából a rendőrség részére biztosított kényszerítő eszközöket a 
külön törvényben meghatározott módon alkalmazhatja. (V. ö.: 
64/1994. (VI. 30.) Korm. sz. rendelet 58. §.)

A kijelölt helyen való tartózkodás szabályainak megtartását az ideg
rendészeti hatóság bármikor jogosult ellenőrizni (BM. sz. rendelet 53. 
§. (1) bek.)

„Az idegenrendészeti őrizetet és a kijelölt helyen való tartózkodást 
elrendelő határozat kihirdetésekor a külföldit nyilatkoztatni kell arra 
vonatkozóan, hogy kéri.-e a határozat törvényességének felülvizsgála
tát.” (9/1994. (IV. 30.) IpM. sz. rendelet 55. §. (1) bek.) Ha kéri, a ha
tározat kihirdetésétől számított 5 napon belül a bíróság által megjelölt 
időpontban meghallgatás céljából a bíróság elé kell vezetni. Az őrizetbe 
vett, illetőleg a közösségi szálláson elhelyezett külföldi felügyelet nél
kül maradó, illetőleg eltartott családtagja elhelyezéséhez elsősorban a 
konzuli képviseletet, az illetékes gyámhatóság, a helyi önkormányzat, 
karitatív szervezet, egészségügyi intézmény közreműködését lehet 
igénybe venni. Jogértelmezéssel az Alkotmányból és az Ügyészségről 
szóló törvényből levezethető, hogy az idegenrendészeti őrizet végre-
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hajtásának törvényessége ügyészi felügyelet alatt áll. A kiutasítás mel
lékbüntetés; a végrehajtás helyei, így a rendőrségi fogdában és a bv. 
intézetben is az ott lévő többi fogva tartott határozatainak végrehajtását 
az ügyészség felügyeli törvényességi szempontból, ennélfogva óhatat
lanul észleli, ha az ott fogva tartott idegenrendészeti őrizetes esetében a 
végrehajtás során jogszabálysértés fordulna elő. Azzal szemben pedig 
alkotmányos kötelessége fellépni.

9. 4. A szabadult elítéltek rendőrségi bűnmegelőzési ellen
őrzése í

Azt az elítéltet, aki
- szándékos bűncselekmény elkövetése miatt kiszabott legalább 2 

évi szabadságvesztésből, vagy
- visszaesőként elkövetett bűncselekmény miatt kiszabott szabad

ságvesztésből szabadult, bűnmegelőzési célból a rendőrség ellen
őrizheti. (V. ö.: 1994: XXXIV. tv. 35. §. (1) bek.)

A rendőrség e feladata nem sorolható sem a pártfogó felügyelet 
büntetőjogi intézkedés körébe (hiszen törvényi szabályozás behatá
rolja, hogy a rendőrség kit és milyen körben ellenőrizhet a pártfogó 
felügyelet alatt állók közül, tehát az ellenőrzött személyek köre is 
eltérhet), sem az utógondozás büntetés-végrehajtási jogi intézmé
nyéhez (az utógondozásnak nem tartalmi eleme az ellenőrzés).

A büntetés-végrehajtási jognak azért képezi mégis egy új járulékos 
tárgyát, mert elítéltről van szó, a szabadulása utáni társadalomba 
történő beilleszkedésének elősegítéséről; arról, hogy tartózkodjék 
újabb bűncselekmény elkövetésétől. Mindezt a Bv. tvr. 19. §-a tar
talmazza a szabadságvesztés végrehajtásának céljaként.

„A bűnmegelőzési ellenőrzést határozatban kell elrendelni. A ha
tározat jóváhagyásáról a bíróság 72 órán belül végzéssel határoz. A 
végzés elleni fellebbezésnek a végrehajtásra nincs halasztó hatálya. A 
bűnmegelőzési ellenőrzést úgy kell végrehajtani, hogy az az érintett 
társadalomba való beilleszkedését ne akadályozza, s törekedni kell 
arra, hogy az ellenőrzés fényéről az ellenőrzött környezete lehetőleg 
ne értesüljön.” (1994: XXXIV. tv. 35. §. (2) bek.)
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A kímélő módon történő végrehajtás ellenére is nyilvánvalóan érinti 
ez az ellenőrzés az általános állampolgári jogi helyzetet, hiszen ezt 
köteles egyben eltűrni a büntetését már letöltött és így szabadult ál
lampolgár.

A bűnmegelőzési ellenőrzést legkésőbb a szabadságságvesztésből 
szabadulást követő egy év elteltével kell, előbb pedig meg lehet szün
tetni.

A szabadult elítéltnek abból a célból ellenőrzése, hogy ne kövessen 
el újabb bűncselekményt, egyben a társadalomba beilleszkedést elő
mozdító tevékenység, ami pedig a büntetés-végrehajtási jog célja is. 
Tehát a rendőrség e feladatával - a Rendőrségről szóló 1994: XXXIV. 
tv. 1. §. (2) bek. i) pontja alapján - büntetés-végrehajtási feladatot is 
ellát. A rendőrség e tevékenységének törvényességi felügyeletét az 
ügyészség láthatja el az Alkotmány 51. §. (2) bekezdése alapján.

10. § A büntetés-végrehajtás törvényességi felügye
lete, a büntetés-végrehajtást övező garancia- és 
kontrollrendszer £ 0 Q . i

A büntetés-végrehajtást övező garanciarendszerhez hozzátartozik 
az adott végrehatási tevékenységet irányító, vezető ebből fakadó 
belső ellenőrzésén túlmenően az ügyészi törvényességi felügyelet, a 
bírósághoz fordulás lehetősége, a társadalmi ellenőrzés, az elítéltnek 
- mint minden embernek - az ombudsmanhoz, valamint nemzetközi 
szervezetekhez fordulási joga.

10. 1. A büntetés-végrehajtás törvényességi felügyelete

A törvényesség fontosságának kérdésében a világon egyetértés van. 
Az erre való törekvés is összeköti az országokat, még ha különböző is 
a sajátos történelmi útjuk során kialakult jogrendszerük, intéz
ményrendszerük. A büntetés-végrehajtás törvényessége és annak 
felügyelete sem lehet másodlagos feladat. A büntetés-végrehajtásnál
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a törvényesség tartalmilag magában foglalja, hogy a büntetés
végrehajtási szervek rendeltetésüknek megfelelően működnek, min
dent megtesznek a büntetés és a büntetőjogi intézkedés, a büntető
eljárási kényszerintézkedés céljának megvalósítása érdekében. A tör
vénysértések a büntetőbírósági határozatok végrehajtásának kése
delmét eredményezhetik, az állam büntető igényének érvényesülését 
akadályozhatják, ugyanakkor a büntetés célján túlmenő hátrányokat 
okozhatnak a végrehajtás hatálya alatt álló személy számára. A sze
mélyes szabadsággal összefüggő törvénysértések, mulasztások meg
szüntetése pedig konkrét esetekben egy jogállamban azonnali intéz
kedést igényel. A törvényességi felügyelet hatékonyságát a vizsgálati 
és intézkedési jogkör biztosítja. Éppen ezen okok miatt alakult ki 
már a régmúlt történelem folyamán e területen a világ nagy részén 
évszázados klasszikus értékekkel is rendelkező sajátos ügyészi törvé
nyességi felügyelet. Minden törvénysértés lehetetlenné teszi a bün
tetési cél megvalósítását, más szóval törvénytelen eszközökkel nem 
tölheti be rendeltetését egyetlen büntetőbírósági határozat sem. A 
büntetés-végrehajtás törvényességi felügyelete tehát két oldalról kö
zelíthető meg. Egyrészt érvényt kell szerezni a fogva tartottak jogai
nak, hogy sajátos helyzetükben ne érje őket több hátrány, mint amit 
a törvény előír; másrészt gondoskodik a többi ember, a társadalom 
jogainak védelméről azáltal, hogy akit elítéltek, azon valóban hajtsák 
végre az ítéletet. Fontos követelmény az is, hogy ne maradjon el 
egyetlen büntetés, illetve büntetőjogi intézkedés végrehajtása sem, 
mert különben az egész büntetőeljárás célját és értelmét veszti. A 
fogva tartottak jogi helyzetének védelméhez, a jogérvényesüléshez 
járul hozzá ellenőrzéseivel, tényfeltárásaival, vizsgálataival és más 
felügyeleti jogosítványai gyakorlásával az állam büntetőhatalmi igé
nyének alkotmányos, törvényes keretek között tartását segítve. Az 
ügyészi tevékenység a büntető igazságszoltáltatás folyamatát egészé
ben átfogja, annak minden szakaszára kiterjed, mintegy összekötve a 
büntető felelősségre vonás szakaszait; a nyomozást, a bírósági tár
gyalást, a büntetés-végrehajtást, sőt az ezt követő visszailleszkedést. 
Az ügyész a bűnügyet teljességében átlátva tudja megtenni a szüksé
ges intézkedést. A büntetés-végrehajtási ügyészi törvényességi fel
ügyelet - amely bizonyos tekintetben elkülönül a többi ügyészi tevé-

141



Vókó, Büntetés-Végrehajtási jog

kenységtől, de egyben tartja a szoros munkakapcsolatot is- jelenti az 
állampolgárok, az elítéltek jogainak védelmét, de egyben az állam 
büntetőigénye érvényesülésének eszközét is, a társadalom és a többi 
állampolgár védelmét, az állami szervek kötelezettségei teljesítésének 
kikényszerítését, a mindkét oldalú esetleges joggal való visszaélés 
kiküszöbölésének garanciáját. Célja a büntető határozat törvényes 
végrehajtásának elősegítése, de cél annak előmozdítása is, hogy az adott 
büntetés, intézkedés betöltse rendeltetését, amit a törvénysértések 
feltárásával, megelőzésével szolgál.

A büntetés-végrehajtás feletti törvényességi felügyelet feltételezi a 
rendszeres, de a soron kívüli, szükség szerint azonnali ellenőrzést, 
vizsgálatot, adott esetben a haladéktalan jogi (bűnügyről lévén szó: 
büntetőjogi vagy büntetés-végrehajtási jogi) intézkedési jogosultsá
got; minden bűnüldöző, igazságszolgáltató, végrehajtó, igazságügyi 
igazgatási szerv irányába az indítványozási jogosultságot. Ezek 
együttes megléte biztosíthatja, jelentheti a törvényességi felügyelet 
elvárható funkcionálását. Ez más, mint a belső ellenőrzés vagy akár 
egy külső társadalmi ellenőrzés, avagy önmagában a jogorvoslati fó
rum. Utóbbi a bíróság is lehet, s kell is hogy legyen, viszont csak az 
elítélt által sérelmezetteket (ha volt erre lehetősége) tudja elbírálni, 
tehát ami a bírói pulpitusra kerül (mást nem tehet, hiszen a bírói 
funkcióval összeegyeztethetetlen a helyszíni kutatás, tényfeltárás, 
vizsgálódás, nyomozás, stb.), a többi esetben előforduló törvénysér
tést már nem tudja a jogállami döntési, igazságszolgáltatási alkotmá
nyos helyzeténél fogva észlelni, feltárni. A büntetés-végrehajtás 
ügyészi törvényességi felügyelete a történelem folyamán kialakult 
sajátos eszközeivel, módszereivel elősegíti, hogy a fő- és mellékbün
tetéseket, a büntetőjogi intézkedéseket, a büntetőeljárási kényszer
intézkedéseket, az utógondozást, a bűnügyi nyilvántartást, s még a 
nem büntető felelősségre vonáshoz kapcsolódó, de a büntetés
végrehajtással foglalkozó szervek által foganatosított jogkorlátozáso
kat, a törvények és más jogszabályok előírásainak megfelelően hajtsák 
végre; a visszaesés megelőzése érdekében mind az állampolgár, mind 
az állami szervek az őket érintő rendelkezéseket megtartsák. Szerepe 
van a végrehajtásban közreműködő, a legkülönfélébb intézmény
rendszerekbe és szervezeti hierarchiába tartozó, más-más ágazati
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irányítás alatt álló szervek gyakorlatának koordinálásában, egységesí
tésében.

A Magyar Köztársaság Alkotmánya a rendszerváltozás óta tartal
mazza 51. §. (2) bekezdésében, hogy az ügyészség felügyeletet gya
korol a büntetés-végrehajtás törvényessége felett. Ennek részleteit az 
1989. évi XLVI. törvénnyel módosított 1972. évi V. törvény tartal
mazza. Az ügyészek e feladat ellátásával kapcsolatos kötelességeit 
pedig a 6/1995. (ÜK. 5.) Legf. Ü. sz. utasítással és a 11/1993. Legf. 
Ü. sz. utasítással módosított 1/1990. Legf. Ü. számú utasítás tartal
mazza.

10. 2. A büntetés-végrehajtási bíró hatásköre, illetékessége 
és eljárása

A büntetés-végrehajtást övező garanciarendszernek a büntetés
végrehajtási felügyeleti ügyészi tevékenység mellett másik fontos 
eleme a bírósághoz fordulás lehetősége, amely megilleti az elítéltet 
ugyanúgy, mint minden állampolgárt. Sőt a kifejezetten büntetés
végrehajtási jogviszonyából fakadó kérdésekben a bv. bíróhoz for
dulás joga is. A bv. bíró mindenkire kötelező, valódi bírói döntést 
hoz a lényeges jogkorlátozások mértékéről, időtartamáról, változtat 
az ítélő bíróság határozatán enyhítéssel vagy szigorítással, s van olyan 
büntetés-végrehajtási intézkedés, amiben jogorvoslati fórum 
(magánelzárás fegyelmi fenyítés). Eljárását a Bv. tvr. 1979-ben 
emelte ki a Be. köréből, az ehhez képest novelláris módosítást tar
talmazó 1993. április 15. napján hatályba lépett 1993. évi XXXII. 
törvény jelentős mértékben bővítette a bv. bíró hatáskörét, változott 
az eljárásának a szabálya, általánossá vált - már az Alkotmánybíróság 
megelőző döntése folytán is - a határozata elleni fellebbezés lehető
sége, bizonyítás felvétele esetén köteles tárgyalást tartani. Olyan sa
játos, az igazságszolgáltatás körébe vágó feladatok ellátásáról van szó, 
amelyek szorosan kapcsolódnak az ítélkező tevékenységhez. A bíró
ság döntési jogköre az új szabályozás folytán büntetés-végrehajtási 
ügyekben nagyon széles körű lett, kevés országot lehet találni, ahol 
az elítélttel kapcsolatos ennyi büntetés-végrehajtási jogi kérdésben 
bíró dönt. Természetesen a bv. bíró nem lehet a büntetés-
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végrehajtás törvényességi felügyelője, hanem sajátos igazságszolgál
tató és jogorvoslati fórum lehet, mert különben nem is bíró lenne. 
Másik oldalról megközelítve e kérdést; ugyanakkor nem vállalhatja 
magára a büntetés-végrehajtás tipikus feladatait, mert már akkor nem 
bírói funkciót látna el. Feladatainak teljesítése gyors döntést igényel, 
ami viszont eljárásának formalizálása, a garanciák fokozása ellen hat. 
Sok adminisztratív, igazgatási, végrehajtó rendelkező feladata is van 
ezen túlmenően, amelyekkel még korábban felruházták, viszont, 
amelyek nem bírói feladatot képeznek. Meg kell említeni, hogy je
lenleg hazánkban a bv. bíró igazgatási feladatként, tehát nem bírói
ként szervezi, irányítja, ellenőrzi a bv. csoport (bv. előadók, hivatásos 
pártfogók) munkáját. Ilyen jellegűnek minősíthető újabb feladata, 
hogy jegyzőkönyvezi annak a nem magyar állampolgár elítéltnek a 
hozzájáruló nyilatkozatát, aki átszállítását kéri Magyarországról, majd 
ezt a jegyzőkönyvet megküldi az első fokon eljárt bíróságnak 
(5/1995. (IK. 8.) IM. sz. rendelet 1. §. (2) bekezdése).

Bírói funkciójában jogosult az ítélkező bíróság által hozott bünte
tést (intézkedést) a végrehajtás menetében - a büntetés céljának, 
különösen az egyéni prevenció igényeinek megfelelően - a törvény 
keretei között még alakítani. Ez a feladatköre, valamint a jogorvoslati 
fórum funkciója már igazságszolgáltatás. A bv. bíró csak az igazság
szolgáltatás keretében helyezhető el. A bv. bíró létének indokául 
felhozták külföldön - amely országban működik - azt az érvet, mely 
szerint az igazságszolgáltatásnak ki kell terjednie a büntetés
végrehajtási folyamatra is, hogy megvédje az emberi jogokat és le
hetővé tegye minden emberi konfliktus megoldását a büntetések 
végrehajtásának stádiumában. Az Alkotmánybíróság 5/1992. (I. 30.) 
AB. határozata alapján már 1993. január 1-től a bv. bíró határozatai 
ellen a terhelt, a védő és az ügyész fellebbezési jogának szabad érvé
nyesülésével - mint más büntetőbírósági eljárásban - biztosítottá vált 
a másodfokú felülbírálat alkotmányos követelménye. Kifejezetten bv. 
bírót, bv. bíróságot Alkotmányunk nem ismer. A bíróságnak klasszi
kus értelemben az igazságszolgáltatás a feladata, ezt tartalmazza a 
Magyar Köztársaság Alkotmánya is 45. §. (1) bekezdésében. A ma
gyar jogrendszerben a bv. bíró szervezeti elhelyezésére nézve tehát 
egy megoldás létezik, hogy csakis az igazságszolgáltatás keretében
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funkcionálhat, mint bíró. A bíróságok pedig az igazságszolgáltatás 
megtestesítői, és nem más a feladatuk, amit a jogi kultúra vívmányá
nak tekinthetünk.

A Bv. tvr. 7-16. §-ai alapján a bv. bíró hatáskörébe a következő 
döntések tartoznak:

1. a szabadságvesztés fokozatának megváltoztatása (Btk. 46. §., Bv. 
tvr. 7. §., 8/1979. (VI. 30.) IM. sz. rendelet 125. §., 108/1979. (IK. 8.) 
IM. sz. utasítás 51-54. §-ai),

2. enyhébb végrehajtási szabályok alkalmazása (Bv. tvr. 7/A. §., 28/A.
§0 .

3. magánelzárás fenyítés elleni fellebbezés elbírálása (Bv. tvr. 7/B. §., 
43. §. (4) bek., 121. §. (3) bek.),

4. feltételes szabadságra bocsátás (Btk. 47. §., Bv. tvr. 8. §., 8/1979. (VI. 
30.) IM. sz. rendelet 120. §., 108/1979. (IK. 8.) IM. sz. utasítás 32-37. §- 
ai),

5. a feltételes szabadság megszüntetése (Bv. tvr. 9. §., 108/1979. (IK.
8.) IM. sz. utasítás 38-50. §-ai),

6. közérdekű munka végrehajtásának helyéül munkahely kijelölése 
(Bv. tvr. 60. §. (1) bek.),

7. más munkahely kijelölése a közérdekű munka végrehajtására (Bv. 
tvr. 10. §., 60. §. (2) bek.),

8. közérdekű munka végrehajtásának félbeszakítása (Bv. tvr. 65. §. 
(2) bek.),

9. közérdekű munka átváltoztatása szabadságvesztésre (Bv. tvr. 11/A.

§•).
10. halasztás a közérdekű munka helyébe lépő szabadságvesztés 

megkezdésére (Bv. tvr. 11. §. (6) bek., 65. §. (1) bek.),
11. közérdekű munka végrehajthatósága megszűnésének megállapí

tása (Bv. tvr. 11. §.),
12. a pártfogó felügyelet elrendelése (Btk. 48. §. (3) bek., 82. §. (2) 

bek., 119. §., Bv. tvr. 13. §., 7/1979. (VI. 29.) IM. sz. rendelet 8. §., 
6/1980. (VI. 24.) OM. sz. rendelet 9. §., 108/1979. (IK. 8.) IM. sz. ren
delet 105-109. §-ai),
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13. pártfogó felügyelet meghosszabbítása (Btk. 82. §. (4) bek., Bv. 
tvr. 13. §. (2) bek.),

14. A bíróság határozatában előírt pártfogó felügyeleti magatartási 
szabályok megváltoztatása (Bv. tvr. 13. §. (2) bek., 100. §., 101. §. (3) 
bek., 108/1979. (IK 8.) IM. sz. utasítás 110-112. §.),

15. pártfogó felügyelet megszüntetése (Btk. 82. §. (4) bek., 13. §. (2) 
bek.),

16. a szabadságvesztés fokozatának utólagos meghatározása fiatalko
rúként elítélt huszonegyedik életévét betöltő személy esetében (Bv. 
tvr. 14. §., 8/1979. (VI. 30.) IM. sz. rendelet 127-128. §-ai, 108/1979. 
(IK. 8.) IM. sz. utasítás 55-56. §-ai),

17. fiatalkorú elbocsátása javítóintézetből (Btk. 118. §. (3)-(4) bek., 
Bv. tvr. 15. §., 6/1980. (VI. 24.) OM. sz. rendelet 24. §., 108/1979. (IK.
8.) IM. sz. utasítás 94-95. §-ai),

18. a tanulmányok folytatásának elrendelése a javítóintézetben az el
ítélt tizenkilencedik évének betöltése után (Bv. tvr. 16. §., 112. §., 
6/1980. (VI. 24.) OM. sz. rendelet 28. §., 108/1979. (IK. 8.) IM. sz. 
utasítás 100-104. §-ai).

A bv. bíró hatáskörét a Bv. tvr. I. részének II. fejezete tartalmazza, 
amelynek címe „A bíróság büntetés-végrehajtási feladatai”. A Bv. tvr. 
többi 21 fejezete, melyek a II. és III. részben nyertek elhelyezést; az 
egyes büntetések és intézkedések végrehajtását szabályozzák. Tehát 
maga a törvényi szabályozás is egyértelműen elkülöníti, mi az, ami 
bírói tevékenység, s mi az ami büntetés-végrehajtási.

A büntetés-végrehajtási bíró illetékességét a Bv. tvr. 6. §. (5) be
kezdése akként határozza meg, hogy eítero rendelkezés hiányában 
annak a büntetés-végrehajtási intézetnek, illetve javítóintézetnek a 
helye szerint illetékes bv. bíró folytatja le az eljárást, ahol az elítélt a 
büntetését tölti, illetőleg ahol a javítóintézeti nevelést végrehajtják. 
Az eltérő rendelkezéseket az egyes ügyekben a Bv. tvr. tartalmazza, 
így például a feltételes szabadság megszüntetését szabályozó 9. §. (2) 
bekezdése szerint, ha a magatartási szabályok megszegése miatt a 
feltételes szabadság megszüntetésének lehet helye, az ügyész az el
ítélt tartózkodási helye szerint illetékes bv. bírónak tesz indítványt.
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Másik példa: a más munkahely kijelölése a közérdekű munka végre
hajtására tárgyában az eljárást a kijelölt munkahely szerint illetékes 
bv. bíró folytatja a 10. §. (2) bekezdésének kifejezett rendelkezése 
értelmében, stb. “ ***

A Bv. tvr. II. fejezetében szabályozott bv. bírói eljárások csupán^ 
viszonylagosan önállóak a büntetőeljáráshoz képest. A Bv. tvr. 6. §. 
(7) bekezdése szerint, amennyiben a törvényerejű rendelet vagy más 
jogszabály eltérően nem rendelkezik, a bv. bíró eljárására a büntető
eljárás szabályai irányadók. Adott esetben a Bv. tvr., a Be. gondos 
egybevetése után lehet állást foglalni abban, hogy a Be. valamely 
rendelkezése alkalmazható-e a bv. bírói eljárásban.

A bv. bíró egyesbíróként jár el, tárgyalás tartása esetén - amint arra 
a Bv. tvr. novellájához fűzött miniszteri indokolás rámutat - eljárá
sára, az érintett személyek részvételére, a tárgyalás nyilvánosságára, 
stb. az egyes bírónak a vétségi eljárásban tartott tárgyalásra vonatkozó 
szabályok az irányadóak.

A bv. bíró eljárását az Alkotmánybíróság határozata, de az új törvé
nyi szabályozás is közelítette a többi bírósági eljáráshoz. Például a 
Bv. tvr. 6. §. (3) bek. b) pont új rendelkezése előírta, hogy a bv. bíró 
bizonyítás felvétele esetén tárgyalást tart.

A bv. bíró eljárását többféle és eltérő szintű jogszabály határozza 
meg. A Be. 397. §. (1) bekezdése mondja ki, hogy a büntetések és 
intézkedések végrehajtásáról a bíróság gondoskodik. A bíróságokról 
szóló 1972. évi IV. törvény 43/A. §-a (1) bekezdése deklarálja, hogy a 
büntetések és intézkedések végrehajtása során a bíróságra háruló 
feladatokat a bv. bíró és a hivatásos pártfogó látja el. A bv. bíró mű
ködésének „eljárási jogát” legmagasabb szinten a Bv. tvr. II. fejezete 
tartalmazza, míg az „anyagi jogi” szabályok elsősorban a Btk-ban, 
illetve a Bv. tvr-ben találhatók. Az eljárást meghatározó jogszabályok 
következő szintjét azok a miniszteri rendeletek képezik, amelyek a 
Bv. tvr. felhatalmazást tartalmazó rendelkezésein (103. §. (3) bek., 
105. §. (2) bek., 127. §. (1) és (2) bek.) alapulnak. így például a Bv. 
Szabályzat. A bv. bíró eljárásának további részletszabályait végül a 
többször módosított 108/1979. (IK. 8.) IM. sz. utasítás tartalmazza, 
amelyet az igazságügyminiszter a Be. 404. §. (1) bek. k) pontjában és
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a Bv. tvr. 127. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján ha
tározott meg.

Mindezek szem előtt tartásával kell választ adni arra a kérdésre, 
hogy a Bv. tvr. hivatkozott 6. §. (7) bekezdését lehet-e, kell-e akként 
értelmezni, hogy a bv. bírói eljárásban a Be-nek a különleges eljá
rásra vonatkozó általános szabályait kell alkalmazni, egyéb rendelke
zéseit pedig csak annyiban, amennyiben a 356. §-ból más nem kö
vetkezik.

A jogalkalmazási gyakorlat az igenlő válasz irányában mozdult el, 
ennek jogszabályi alapja azonban vitatható. A különleges eljárás sza
bályainak alkalmazását a tudományos igényű értelmezések is pusztán 
a két eljárás hasonló jellegére, quasi jobb híján való alkalmazására 
vezetik vissza. Hasonló jelleget emel ki a Legfelsőbb Bíróság a BH. 
1984. évi 12. számában 486. szám alatt közzétett B. törv. II. 
211/1984. számú határozatának indokolásában is: „Minthogy a felté
teles szabadság megszüntetése iránti eljárás a Be. XVIII. fejezetében 
foglalt különleges eljárásokhoz hasonló jellegű, nincs ok arra, hogy 
az ott kialakított ítélkezési gyakorlattól eltérő álláspontot foglaljon el 
a bíróság...”.

Vélhetően a fenti jogértelmezések által kialakított jogalkalmazói 
gyakorlatra utalt az Alkotmánybíróság is, amikor határozata indoko
lásának 5. pontjában kimondta, hogy a Be. különleges eljárásainak 
közös szabályai alapján (356. §. (2) bek. g) pont) a bíróság határozata 
ellen a terhelt, a védő és az ügyész fellebbezhet. Megállapítható te
hát, hogy a kérdés a jogértelmezés talaján kialakult gyakorlat szintjén 
nyert megválaszolást. A jogalkotó ugyanis a Bv. tvr. vonatkozó ren
delkezései körében nem hívta fel nevesítve a különleges eljárás sza
bályait - mint a bv. bírói eljárásban alkalmazandó eljárást -, ahogyan 
a Be. sem sorolta fel a bv. bírói eljárásokat az egyes különleges eljá
rások között.

Nem vitatható, hogy a Be. különleges eljárásokra vonatkozó szabá
lyait megelőzik a Bv. tvr. speciális rendelkezései. így a Be. 356. §. (2) 
bekezdésének e) pontja szerint a bíróság az iratok alapján dönt, szük
ség esetén meghallgatja az ügyészt, a terheltet és a védőt. Bizonyítás 
felvétele esetén tárgyalást tart. A korábbi szabályozás szerint a bv. bíró
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az elítéltet meghallgatta, de bizonyítás felvétele esetén sem tartott tár
gyalást. Figyelemmel arra, hogy e körben a kontradiktórius tárgyalás 
lehetőségének kizárása indokolatlan, ezért a Bv. tvr. módosított 6. §. 
(3) bekezdésének b) pontja már úgy rendelkezik, hogy a bv. bíró bizo
nyítás felvétele esetén tárgyalást tart, megmarad emellett a bv. bírói 
meghallgatás speciális eljárási formája is. Látható, hogy a szabályozás 
ezáltal is közelít a Be. különleges eljárásokra vonatkozó szabályaihoz. 
Megmarad azonban egy nagyon lényeges különbség, mégpedig az, 
hogy amíg a Be. különleges eljárásai körében a meghallgatás csak le
hetőség, erre utal a törvény szövegében szereplő „szükség esetén” ki
tétel, addig a bv. bírói eljárásban a meghallgatás minden esetben köte
lező, attól a bíró nem tekinthet el. Ez következik a törvényszöveg 
nyelvtani értelmezéséből is, hiszen amennyiben a jogalkotó a meghall
gatást a bv. bíró számára a Be. különleges eljárási szabályaihoz hasonló 
módon kívánta volna szabályozni, úgy azt a törvény szövegében egy
értelműen kifejezésre juttatta volna. A törvényszöveg pedig azt tartal
mazza, hogy a bv. bíró „az elítéltet meghallgatja”, tehát nem azt, hogy 
meghallgathatja. Ismeretes olyan álláspont is, amely szerint a bv. bírói 
meghallgatás csak abban az esetben kötelező, ha ezt a törvény az egyes 
bv. bírói eljárások kapcsán külön is kiemeli. Ez az álláspont már csak 
azért is elfogadhatatlan, mivel a Bv. tvr. csak a feltételes szabadságra 
bocsátás (8. §. (1) bekezdés), valamint a szabadságvesztés fokozatának 
utólagos meghatározása (14. §. (1) bekezdés) kapcsán emeli ki külön is 
a meghallgatás szükségességét. Nyilvánvaló képtelenség lenne azt állí
tani, hogy az összes többi bv. bírói eljárás körében - így a feltételes 
szabadság megszüntetése, a fenyítés elleni fellebbezés elbírálása, eny
hébb végrehajtási szabályok alkalmazása, stb. - nem szükséges meg
hallgatás tartása, a bv. bíró kizárólag iratok alapján is dönthet. Az a 
körülmény, hogy a jogalkotó az említett esetben külön nevesítve is 
nyomatékosabbá kívánta tenni a meghallgatás tényét, nincs ellentétben 
a Bv. tvr. 6. §. (3) bekezdés b) pontjában írt azon meghatározással, 
mely szerint a bv. bíró az elítéltet meghallgatja. Olyan általános sza
bályról van szó, amely valamennyi bv. bírói eljárás során egyaránt 
irányadó. Hasonló módon azáltal, hogy a jogalkotó bizonyos esetekben 
(7/B. §. (2) bekezdés) külön is hangsúlyozza, hogy valamely fellebbe
zésnek nincs halasztó hatálya, még nem rontja le azt az általános érvé-
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nyű rendelkezést, mely szerint főszabályként a végzések elleni felleb
bezésnek csak abban az esetben van halasztó hatálya, amennyiben azt a 
törvény külön is kimondja. A bv. bírói meghallgatás szükségességét 
tükrözik a Bírósági Határozatokban megjelent határozatok, valamint az 
Európa Tanács Ellenőrző Bizottsága Magyarországon 1994. november 
1. és 14. napjai között tett látogatása alkalmával kifejtett álláspontja is.

K  különleges-eljárások általános szabályai alapján az ilyen eljárás
ban a védő részvétele általában főszabályként nem kötelező. Ezzel 
összhangban mondja ki a módosított Bv. tvr., hogy a védő az elítélt 
meghallgatásán jelen lehet. Részvétele tehát az ügyészhez hasonlóan 
nem kötelező. A 108/1979. (IK. 8.) IM. sz. utasítás értelmében a bv. 
bírói eljárásban egyes esetekben ugyanakkor meg kell idézni a védőt, 
nevezetesen a feltételes szabadság megszüntetésével kapcsolatos el
járásban a fogva lévő elítélt és a fiatalkorú védőjét (108/1979. (IK. 8.) 
IM. sz. utasítás 38. §. (2) bekezdés a) pont, 93. §.). A Legfelsőbb 
Bíróság a már említett BH. 1984. évi 12. számában 486 szám alatt 
szereplő B. törv. II. 211/1984. számú határozatának indokolásában 
rámutat, hogy a bv. bíró részéről az IM. utasításban előírt személyek 
megidézése mindenkor kötelező, azonban a szabályszerű idézés elle
nére történt távolmaradásuk a meghallgatás és az érdemi határozat 
meghozatalát nem akadályozza. Ha a bíróság elmulasztja a védő kö
telező megidézését, nem valósul meg a Be. 250. §. II. d) pontja sze
rinti feltétlen hatályon kívül helyezést eredményező eljárási sza
bálysértés. Arra ugyanis csak kontradiktórius tárgyalás tartása esetén 
kerülhet sor, a bv. bírói meghallgatás pedig olyan eljárási forma, 
amelyben a jogszabály nem a védő mellőzhetetlen jelenlétét, csupán 
megidézését írja elő.

Ha.aTak bíró a fenti eljárási szabályokat megszegi, a Be. 261. §-ának 
(1) bekezdése szerinti eljárási szabálysértés valósulhat meg, ha az eljá
rási szabálysértés a meghozott határozatot lényegesen befolyásolta. 
Azonban még ebben az esetben sem kerülhet sor a bv. bíró által hozott 
elsőfokú határozat hatályon kívül helyezésére. A Bv. tvr. 6. §. (4) be
kezdése értelmében a bv. bíró végzése elleni fellebbezést a megyei 
(fővárosi) bíróság másodfokú tanácsa a vétségi eljárásban történő clin-
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tézésre vonatkozó eljárási szabályok (Be. X. fejezet IV. cím) szerint 
bírálja el.

A Be. 275. §-ának (1) bekezdése szerint a Be. 261. §-ának (1) be
kezdésében foglalt mérlegelést igénylő eljárási szabályszegés esetén 
az első fokú ítélet hatályon kívül helyezésének nincs helye. Ameny- 
nyiben tehát a bíróság elmulasztja a védő kötelező megidézését (az 
IM utasításban előírt esetekben), hatályon kívül helyezést nem 
eredményező eljárási szabálysértést követ el. Figyelemmel arra, hogy 
a bv. bírói meghallgatás során a védő részvétele nem kötelező, fel
merül a kérdés, hogy ki kell-e a bv. bírónak rendelnie az elítélt szá
mára védőt? Ismeretes olyan álláspont is, mely szerint nem ellentétes 
a törvény szövegével, amennyiben a bv. bíró a kirendelést mellőzi, 
csupán a meghatalmazott védő értesítésére szorítkozik. E megköze
lítés helyssége vitatható, mivel a védő „részt vehet”, ehhez azonban 
olyan helyzetben kell lennie, hogy dönthessen a részvétel tárgyában. 
Ha nem értesítik, a joga gyakorlása eleve lehetetlenné válik. Bizo
nyítás felvétele esetén a bv. bíró köteles tárgyalást tartani. Gyakorlati 
problémaként merülhet fel e körben, hogy mikor minősül valamely 
eljárási cselekmény foganatosítása bizonyításnak, mi az elhatárolási 
szempont, amely a meghallgatás vagy a tárgyalás irányába billenti a 
mérleg nyelvét. A kérdés mindig csak esetenként és a konkrét ügyre 
vonatkozóan dönthető el. így például, ha az elítéltnek a bv. bíró kér
déseket tesz fel vagy a nevelőt arra vonatkozóan hallgatja meg, amit a 
nevelői vélemény tartalmaz, mintegy annak alátámasztásaként, ki
egészítése céljából, a meghallgatás tárgykörébe tartozik. Abban az 
esetben, ha ugyanazt a nevelőt valamely tényre, az elítélt valamely 
cselekvőségére nézve hallgatja meg, abban az esetben tanúkénti 
meghallgatásra kerül sor, amely bizonyítás felvételét jelenti, s mint 
ilyen, már a tárgyalás körébe tartozik. Például a feltételes szabadságra 
bocsátás tárgyában eljáró bv. bíró a tárgyalás kitűzése és tartása nélkül 
is kérheti a nevelői vagy parancsnoki vélemény pontosítását a jelen
lévőktől és az azokban hivatkozott iratok bemutatását; mindez nem 
minősül bizonyítás felvételének, így a védőnek a meghallgatásról 
való távolmaradása nem értékelhető hatályon kívül helyezést ered
ményező eljárási szabálysértésnek (2/1994. BH. 72 BK. határozat).
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A bv. bíró egyesbíróként jár el, tárgyalás tartása esetén - amint arra 
Bv. tvr. Novellájához fűzött miniszteri indokolás rámutat - eljárásá
ra, az érintett személyek részvételére, a tárgyalás nyilvánosságára, stb. 
az egyesbírónak a vétségi eljárásban tartott tárgyalására vonatkozó 
szabályok az irányadóak. A miniszteri indokolás szerint önmagában 
az a tény, hogy a bv. bíró a tárgyalást a bv. intézetben tartja, nem 
alapozza meg a nyilvánosság kizárását. így tehát érvényesülnek a 
tárgyalás nyilvánosságának (Be. 11. §.) általános szabályai. így példá
ul, ha a látogatási idó alatt kerül sor tárgyalás tartására, a terhelt hoz
zátartozója kérheti a tárgyaláson való részvétel lehetőségének bizto
sítását. A tárgyalás nyilvánossága azonban nem jelenti azt, hogy az 
elítélt kérheti, a tárgyaláson ott lehesen a hozzátartozója egyéb ese
tekben is. Az ilyen lehetőség a tárgyalás nyilvánosságának olyan ér
telmű kiterjesztését jelentené, amely már ellentétes lenne a törvény 
szellemével.

E körben felmerült az a kérdés is, hogy a bv. bíró a meghallgatást, 
illetőleg a tárgyalást fogva lévő terhelt esetében tarthatja-e a bv. inté
zeten kívül? Ha ugyanis a meghallgatásra, illetőleg a tárgyalásra a 
megyei (fővárosi) bíróság épületében kerül sor, akkor elkerülhetőek 
lennének a tárgyalás nyilvánosságával kapcsolatos értelmezési ne
hézségek. A törvény kétségtelenül kategorikusan fogalmaz, a kérdés 
megválaszolásához azonban közelebb juthatunk, ha a jogalkotó el
határozásának szándékát vizsgáljuk. Amikor a Novella úgy rendelke
zett, hogy fogva lévő elítélt esetében a bv. bíró a meghallgatást, ille
tőleg a tárgyalást a bv. intézetben tartja, abból a realitásból indult ki, 
hogy a fogva lévő elítéltnek a bv. bírói meghallgatása, illetőleg tár
gyalás céljából a megyei (fővárosi) bíróság épületébe való előállítása 
indokolatlan munkaterhét jelentene a bv. intézet számára. Garanciá
lis érdekek tehát akkor sem sérülnek, ha az elítélt meghallgatására 
akár a bv. intézetben, akár a megyei (fővárosi) bíróság épületében 
kerül sor.

A bv. bíró döntésénél figyelembe veszi a társadalomnak a bűnelkö
vető megbüntetésével kapcsolatos igényét, de az elítélt érdekét is. 
Sajnálatos, hogy alacsony rendű normák tartalmazzák még a szem
pontokat, amelyet a bv. bírónak értékelnie kell. Például a 108/1979.
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(IK. 8.) IM. sz. utasítás 37. §. (1) bekezdésének a) pontja értelmében 
a feltételes szabadságra bocsátást kimondó határozat nem hajtható 
végre abban az esetben, ha az elítélttel szemben más ügyben előzetes 
letartóztatást elrendelő bírósági értesítés érkezett. Ezért született 
konkrét ügyben olyan jogerős döntés, hogy „az elítélt nem bocsát
ható feltételes szabadságra, ha a bíróság más ügyben az előzetes le
tartóztatását rendelte el.” (9/1994. BH. 464. BK. határozat)

Mindezekből látható, hogy a bv. bírói eljárás helyzetének nem 
kellő mértékű jogalkotói tisztázása a bekövetkezett jogszabályi válto
zások tükrében számos kérdést vet fel, s vélhetően a jövőben is az 
eltérő értelmezések talaján kialakult eljárásjogi problémák forrását 
képezheti. Vitathatatlan azonban, hogy a bv. bírói eljárás lényegét 
tekintve sajátos bírói eljárás, amelyre a speciális szabályokon túl a Be. 
általános rendelkezései az irányadóak.

A fellebbezési joggal való élés fontosságát növeli, hogy a bv. bíró 
határozatainak, valamint a bv. bíró határozata elleni fellebbezés során 
hozott másodfokú határozatoknak a felülvizsgálatára nincs lehetőség. 
A Be. 284. §-ának (1) bekezdése, valamint a Be. 284/A. §-ának (2) és 
(3) bekezdésében foglalt rendelkezések határozzák meg a büntetőel
járásban a felülvizsgálható határozatok körét. A Bv. tvr. 6. §. (3) be
kezdés c) pontja szerint a bv. bíró eljárása során jiozott végzése ellen 
- ha a törvény másként nem rendelkezik - fellebbezésnek van helye. 
A bv. bíró végzése elleni fellebbezést a megyi (fővárosi) bíróság má
sodfokú tanácsa tanácsülésen, bizonyítás felvétele esetén tárgyaláson 
bírálja el. A bíróság eljárására egyébként a fellebbezés vétségi eljárás
ban elintézésének szabályai az irányadóak. (Bv. tvr. 6. §. (4) bekez
dés)

A bv. bírói határozat egyfelelől az eredeti ítéleti rendelkezés mó
dosítása az elítélt végrehajtás alatti magatartásának mérlegelése alap
ján, másfelől jelentős változást eredményez az elítélt jogi és valóságos 
helyzetében. Ezekre figyelemmel garanciális, jelentőségű követel
mény a másodfokú felülbírálatot lehetővé tevő alkotmányos jogor
voslati jognak a biztosítása is több döntés esetében. Ez alól mindösz- 
sze két kivételre van lehetőség, mégpedig ez a halasztás és a félbesza
kítás engedélyezésének kérdésében való döntés. Ijzek a döntések a
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büntetés-végrehajtás hatáskörébe tartozó igazgatási intézkedések, és a 
bv. bíró e körben hozott határozata elleni másodfokú elbírálás lehe
tőségét biztosító jogorvoslat hiánya nem lehet alkotmánysértő. Más 
kérdés, hogy a gyakorlat igényli ennek a törvényben szabályozott 
biztosítását.

-Nincs helye fellebbezésnek - a törvény kifejezett rendelkezése 
folytán - a közérdekű munka helyébe lépő szabadságvesztés megkez
désére adott halasztásssal (Bv. tvr. 11. §. (6) bekezdés), valamint a 
közérdekű munka végrehajtásának félbeszakításával kapcsolatos vég
zés ellen (Bv. tvr. 65. §. (2) bekezdés).

A bv. bíró az ismeretlen helyen tartózkodó elítélt tartózkodási helyé
nek felderítését rendelheti el, lakcímfigyelést bocsáthat ki, az elítélt 
körözése iránt intézkedhet (közérdekű munka végrehajtása érdekében: 
Bv. tvr. 64. §. (3) bekezdés), elfogató parancsot bocsáthat ki (Be. 397. 
§. (2) bekezdés, Bv. tvr. 9. §. (2) bekezdés).

10. 3. A társadalmi ellenőrzés és £tz ombudsman szerepe az 
emberi jogok védelmében í

A büntetés-végrehajtást övező garanciarendszerhez hozzá tartozik 
nem egy országban az ügyészi törvényességi felügyeleten, a bíróság
hoz fordulás lehetőségén kívül a társadalmi ellenőrzés, az elítéltnek - 
mint minden embernek - az ombudsmanhoz, valamint nemzetközi 
szervezetekhez fordulási joga.

A társadalmi ellenőrzés - amely a büntetés-végrehajtási jogvi
szonyban állók közül csak a fogva tartottakat érinti - nyilvánvalóan 
nem tud megoldani komoly büntető anyagi, eljárási vagy végrehajtási 
jogi, törvényességi kérdéseket, főként nem azonnal, viszont a prob
lémákat a szakértelemmel rendelkező hatósághoz továbbíthatja. A 
társadalmi ellenőrzés ezekben - például bonyolultabb összbüntetési 
kérdésben - nemigen tud szakszerűen állást foglalni, intézkedni meg 
főként nem. Ugyanakkor viszont mindenkinek, így az elítéltnek is 
segít, ha jelzi az ügyészi törvényességi felügyeletnek vagy más jog
hatóságnak. Szerepe elsősorban a büntetés-végrehajtási intézet és a 
környezet kapcsolatának erősítése, az elítéltek társadalmi beilleszke
désének elősegítése. A társadalmi kontroll nem lehet felügyelet, nem
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büntető és egyéb hatóság. A felügyelet kifejezés helyett az ellenőrzés 
a pontos, mert a felügyelet szoros időközönkénti, rendszeres, de a 
soron kívüli szükség szerinti azonnali ellenőrzést, vizsgálatot, az 
azonnali jogi (bűnügyről lévén szó: büntetőjogi vagy büntetés
végrehajtási jogi) intézkedési jogosultságot jelent. Rendszeresen és 
gyakran jelen kell lenni a felügyelt szervnél, és benne lenni a büntető 
felelősségre vonás folyamatában. Ez más, mintegy ellenőrzés, vagy 
jogorvoslati fórum. A társadalmi ellenőrzéssel egyébként is azokban 
az országokban lehet találkozni, ahol a bv. szervezet az ügyészséghez 
tartozik és az ügyészség operatív és igazgatási bv. feladatokat is ellát. 
Magyarországon az ügyészség nem ezt, hanem törvényességi fel
ügyeletet lát el a büntetés-végrehajtás szervektől független jogható
ságként. A büntetés-végrehajtás nem azonos a szabadságvesztés vég
rehajtásával, hanem jelenti a többi nem szabadságelvonással járó fő- 
és mellékbüntetés, büntetőjogi intézkedés végrehajtását is. Azokat 
viszont más-más ágazathoz, minisztériumhoz tartozó, egymástól 
független szervek végzik, amelyeknél a végrehajtás társadalmi ellen
őrzése egyéb gondokat is jelentene.

Több országban működik ombudsman, amely büntetés
végrehajtási jogi szempontból az emberi jogok biztosítása terén 
szintén egy panaszfórum, de csak egyedi ügyekben, csak ezeket vizs
gálhatja, s ha a tudomására jut, vagy ha az elítélt hozzá fordul. 
Amennyiben az eljárás folyamatban van, meg kell várnia, míg a jog
orvoslati lehetőséget kimerítik. Csak szükség esetén tart ellenőrzést, 
tehát nem rendszeresen, ami pedig már nem felügyelet, s megelőző 
hatás is kevés fűződik hozzá, csak az egyéni sérelmet tudja kivizsgál
ni. Egyébként kezdeményezhet kivizsgálást, orvoslást a megfelelő 
jogosítvánnyal rendelkező hatóságnál. Több országban tapasztalat, 
hogy a panaszokat, kérelmeket is általában megküldik kivizsgálásra 
vagy a büntetés-végrehajtási szervhez, illetve felletteséhez, vagy az 
ügyészségnek, hiszen speciális ismeretekre van szükség a kivizsgálás
hoz. Nem helyeselhető, amikor annak küldik meg e célból, akit ép
pen mulasztás, felelősség terhel, ha valós a panasz. így például az 
intézet igazgatójának küldik meg egyes országokban, tehát annak, 
akinek az irányítása alatt járt el a tisztségviselő esetleg kifogásolható
an. Az ombudsman nem végezhet - nem is tud speciális szakismeret,
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módszerek, eszközök hiányában - általános megelőző, feltáró vizs
gálatokat, nincs rendszeresen és gyakran jelen a vizsgált szervnél, 
nem látja át működésének egészét, nincs benne a büntető felelős
ségre vonás folyamatában. A sérelmek túlnyomó többsége pedig a 
büntetőeljárás folyamatából származtatható. Tehát az ombudsman 
szerepe nem törvényességi felügyelet, hanem emberi jogi fórum. E 
kettő más és mást jelent, egyik sem pótolhatja a másikat. Általános
ságban véve „közvetítő”, az általa nyújtott jogvédelmet „kiegészítő” 
és „helyettesítő” jogvédelemnek nevezik. Jogi következménye nincs, 
inkább csak erkölcsi ereje. Az ombudsman, illetve a mi Alkotmá
nyunk, törvényünk (1993. évi LIX. tv.) szóhasználatával országgyű
lési biztos feladata, hogy „az alkotmányos jogokkal kapcsolatban tu
domására jutott visszásságokat kivizsgálja, kivizsgáltassa, és 
orvosulásuk érdekében általános vagy egyedi intézkedéseket kezde
ményezzen” (Alkotmány 32/B. §. (1) bek.). Magyarországon az ön
kormányzatok ombudsmanjai (emberi jogi biztosok) az illetékességi 
területükön működő intézetekkel tartottak kapcsolatot, az elítéltek 
utógondozásának előkészítése terén tudtak a közelmúlt éveiben és 
tudnak segítséget nyújtani - mint ahogy a társadalmi ellenőrzések is - 
az elítélteknek és a büntetés-végrehajtási intézeteknek.

Tehát az ideális, jó  megoldás az, ha a büntetés-végrehajtást, ha az 
egész büntető felelősségre vonást övező garancia- és kontrollrend- 
szer minél gazdagabb, sokrétűbb. Mindegyik más-más szempontból, 
tapasztalatokkal, szakértelemmel, jogkörrel, intézkedési lehetőséggel 
segíti elő a jogállam, a törvényességi, hatékonysági követelmények 
teljesítését, egyik sem pótolhatja vagy helyettesítheti a másikat.

V
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Befejezésül azt emelném ki, hogy a büntetés-végrehajtási jog 
elemzésekor mindig egy adott időpontban fennálló helyzetről kap
hatunk képet, a következő nap esetleg már új gyakorlati kérdést vagy 
jogalkotói szempontot hozhat felszínre, amelyre ugyanúgy, mint az 
egész összefüggés-rendszerre, nyomban oda kell figyelnünk. Nem 
lezárt kérdésről van szó, hanem folyamatos feladatról. A büntetés
végrehajtás akkor tudja betölteni korunkban a szerepét, ha úgy tud 
hatékonyan működni, hogy megfelel a jogállamiság követelményei
nek is. Büntetés-végrehajtási rendszerünk továbbfejlesztésének össz
hangban kell lennie jogéletünk fejlődési irányvonalával, az emberi és 
állampolgári jogok fokozott védelmének igényével, a demokrácia 
kiteljesedésének egyik feltételét jelentő törvényesség követelményei
vel. A büntetés-végrehajtási jog is csak emberközpontú lehet. A fej
lődésért, még korszerűbb és hatékonyabb, a humánumot szolgáló 
állami és jogi intézményrendszerért dolgozunk, ezen belül ugyan
ilyen büntetés-végrehajtási rendszerért, magyar és egyben európai 
büntetés-végrehajtásért, ezt előmozdító büntetés-végrehajtási jogért.
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