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Előszó 

István szexuális erőszak elkövetése miatt töltötte többéves börtönbüntetését Tökölön. 
Barátjának tízezer forinttal tartozott egy férfi, aki már több hónapja késlekedett az összeg 
visszafizetésével. Egy téli estén a kölcsönt adó férfi két barátjával – köztük Istvánnal – 

felkerekedett, hogy visszakérjék a pénzt. Az adóst otthon találták, de az fizetni nem tudott, 
erre dulakodás kezdődött, majd székeket a magasba emelve fenyegették meg, hogy 
fizessen. Ennek sikertelensége után a kölcsönügyletbe bonyolódott fiatalkorú férfiak 
közösen azt a „megoldást” választották, hogy ha a hitelezőt és két barátját az adós 
barátnője kielégíti, akkor megfizetettnek tekintik a tízezer forintos tartozást. Az adós 
barátnője a kezdeti abszolút tiltakozás ellenére a három férfi és velük egyetértő élettársa 
fenyegetésére orálisan kielégítette a fiúkat, akik utána közösültek vele. 

2004 őszétől kezdve hetente jártam Istvánhoz a tököli börtönbe az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara Kriminológiai Tanszékén működő 
Pártfogói Csoport keretében, amelynek deklarált célja az volt, hogy a kortárssegítés, 

valamint az önkéntes-társadalmi pártfogás eszközeivel segítse a szabaduló fiatalkorú 
fogvatartottakat a reintegráció folyamatában. A munka során nyilvánvalóvá vált, hogy a 

szabadulók olyan nehézségekbe ütköznek a reintegráció folyamatában, amelyet sem 

egyedül, sem a kortárs segítségével, és az esetek döntő részében a hivatásos pártfogó vagy 
utógondozó segítségével sem tudnak legyőzni. A bebörtönzéssel járó stigma, a lemaradás 
az iskolai oktatásban, képzésben, vagy a munkatapasztalatok szerzésében mind-mind 

szinte leküzdhetetlen hátrányként jelentkeznek. Folyamatos és intenzív önkéntes 
segítségünk ellenére hamar fel kellett ismernünk, hogy – sajnos – ebből a kapcsolatból a 
segítők többet profitálnak, mint azok, akiknek segíteni szeretnének.  

Már a munka kezdetén többen feltették a kérdést, hogy miért szexuális erőszakos 
bűncselekményt elkövetővel léptünk kapcsolatba. Utólag visszatekintve erre a kérdésre, 

úgy tűnik, hogy nem valamiféle kíváncsisággal vegyes bátorság, vagy a fogvatartottak 

egyenlőségének vagy kiemelt segítésre szorulásának az ideája vagy elve vezetett, hanem 
egyszerűen a múltbeli bűncselekmény elkövetésének körülményeinél, okainál, az ahhoz 

vezető tényezőknél sokkal jobban érdekelt, hogy mi történik a fogvatartottal a börtönben 
és az után. A találkozások során egyre több derült ki a fogvatartottakkal kapcsolatos 
bánásmódról, a fogvatartottak egymás közötti és a felügyelettől érkező szóbeli és fizikai 
bántalmazásról és arról, hogy az alapvető társadalmi intézmények, mint a család, az iskola 
vagy a munka menyire korlátozott segítséget adnak, vagy adott esetben még nehezítik is 
az újrakezdést.   

Kriminológusként – hagyományos megközelítésben – kétségkívül furcsának tűnhet, 
hogy a bűnözés okságánál jobban foglalkoztat az, hogy a fogvatartásban lévő bűnelkövető 
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sérelmére milyen (bűn)cselekményeket követ el az állam vagy fogvatartott-társai. 
Sutherland a kriminológiai kutatások fókuszát kitágító, ha úgy tetszik, forradalmasító 
fogalommeghatározása óta azonban több kriminológiai paradigma is kibontakozott a 
„bűnözésre adott intézményes reakciók”1

 vizsgálata körül.  
Önmagában már a büntetőjog is a jogrendszer „szankciós zárköve,”2

 a bebörtönzés 
pedig a legitim joghátrány okozásának egyik legsúlyosabb, ha nem a legsúlyosabb 
eszköze a halálbüntetést nem alkalmazó országokban, így Magyarországon és az Európai 
Unió térségében. Bár a büntetőpolitika a beccariai garanciális elvek meghatározása óta 
eltelt évszázadokban egyre nagyobb figyelmet fordított arra, hogy büntetőeljárás a 
tisztességes eljáráshoz való jogot és részjogosítványait, például a „fegyveregyenlőséget” 
és a nyilvánosságot érvényesítve folyjon le, a szintén évszázados múltra visszatekintő, 
John Howard munkásságával meginduló börtönreform-mozgalmak mégsem tudták máig 
sem elérni, hogy hasonló garanciák teljes mértékben érvényesüljenek a szabadságvesztés 
végrehajtása során. Ez a részleges kudarc számtalan okra vezethető vissza, amelyek közül 
álláspontom szerint három emelkedik ki. Az eljárási garanciák törvénybe foglalása azért is 
történhetett korábban, mert már kezdetekben is alapvető jogként manifesztálódtak, míg a 
fogvatartottak sérelmei humanitárius kérdésként merültek fel, és ez alapvetően 
meghatározta a felmerülő igények érvényesítésének lehetőségeit, többek között azáltal, 
hogy az az adott állam gazdasági teljesítőképességétől is függött. Másrészt a börtön zárt 
jellegéből következik, hogy ott a nyilvánosságnak vagy akár egy ügyvédnek rendkívüli 
mértékben korlátozottak a lehetőségei a fogvatartotti jogok késedelem nélküli 
biztosítására. Harmadrészt, a börtön mint totális intézmény az állami hatalom szinte 
korlátok nélküli érvényesülésének a színtere, és ez az állampolgárt kiszolgáltatottá teszi az 

állami hatalommal szemben.  
A börtön környezete a hatalom vizsgálatához sokrétű közeget teremt, hiszen ebben 

az állami hatalom érvényesítésén túl vizsgálni lehet a fogvatartó autoritását a fogvatartott 
felett, valamint a fogvatartottak egymás közötti hatalmi viszonyait, viszonyrendszerét is. 
Ez utóbbiak azért is bírnak jelentőséggel, mert bizonyos értelemben megfeleltethetőnek 
tűnnek a „kinti társadalom” hatalmi viszonyainak. Másfelől azonban, miután a 
fogvatartottak személyi körére és összetételükre jelentős hatást gyakorolnak a „kinti” 
társadalom hatalmi viszonyai is, a börtönben adott esetben a kinti társadalom kisebbsége 
kerülhet többségi pozícióba. Ezek a társadalmi struktúrában gyökerező hatalmi viszonyok 
a kriminálpolitika és a büntető igazságszolgáltatás napi működésében is kifejtik hatásukat. 
Hol szándékosan, hol nem szándékoltan keletkezik az a hatás, hogy bizonyos személyek 
vagy csoportok számára ugyanaz a szabadságvesztés-büntetés nagyobb fájdalmat okoz. 

Az Istvánnal való kapcsolatfelvétel óta eltelt tíz évben is a börtön maradt 
tudományos érdeklődésem középpontjában. Leginkább az foglalkoztatott, hogy 
megértsem azokat a társadalmi változásokat, folyamatokat, tényezőket, amelyek hatással 
vannak a kriminálpolitika alakulására és ezen keresztül az úgynevezett börtönügy 
helyzetére. A kriminálpolitikai folyamatok megértése mellett érdeklődésem fókuszában 
annak feltérképezése és elemzése állt, hogy akár történetileg, akár kulturálisan, akár a 
                                                           
1
 Edwin H. SUTHERLAND: Principles of Criminology (Chicago : J.B. Lippincott Company 1934) 

2
 23/1990. (X. 31.) AB határozat ABH 1990, 88.  SZABÓ András alkotmánybíró párhuzamos véleménye  
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jelenkori, késő modern kriminálpolitika „klimatikus viszonyai”3
 közepette milyen 

elemekkel bővül a szabadságvesztés-büntetés tartalma, akár e büntetés céljával, akár 
gyakorlati megvalósulásával kapcsolatban. Az Országos Kriminológiai Intézetben végzett 
kutatásaim, valamint az Open Society Foundations Emberi Jogi Programjában végzett 
gyakorlati munkám során azt figyeltem meg, hogy a büntetések „elnyúlnak”, alkotmányos 
határaikon túlterjeszkednek. Ez nem csupán a büntetésnek büntetéstani vagy pönológiai 
érvekkel nehezen indokolható időbeli meghosszabbodását jelenti, hanem azt is, hogy a 

bebörtönzés „önmagában véve is büntetés”4
 alapelvével szemben a szabadságvesztéshez 

számtalan olyan jogkorlátozás, hátrány, következmény társul, amelyek nem szükségszerű 
részei a szabadság elvesztésének és alapjogi, valamint pönológiai érvek mentén is 
megkérdőjelezhetők. 
  

                                                           
3
 GÖNCZÖL Katalin: „Pesszimista jelentés a posztmodern büntetőpolitika klimatikus viszonyairól” Mozgó 

Világ 2010/4  http://mozgovilag.com/?p=1190 (Az internetes hivatkozásoknál a továbbiakban azt a 
gyakorlatot követem, amelyik nem használja a letöltés dátumának megjelenítését, hiszen ez a 
visszakereshetőséget nem segíti, és nem bizonyítja azt sem, hogy a megtekintett oldal valaha is létezett 
volna. Ez a gyakorlat nem ismeretlen a hazai tudományosságban, ezt követi például a Jogesetek 
Magyarázata című szaklap is.) 
4
 Recommendation Rec(2006)2 of the Committee of Ministers to Member States on the European Prison 

Rules 
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Bevezetés 

 

A szabadságvesztést a kutatómunkám során tág értelemben vett kirekesztésként 
értelmeztem. A szabadságvesztés-büntetés a modern börtön létrejötte óta mindenképpen 
falakkal, szögesdróttal biztosított fizikai elkülönítést jelentett, bár az elkülönítés 
intenzitása időben változott. Ennél is nagyobb változáson mentek keresztül azonban azok 
a büntetési célok, amelyek megteremtették az időben hosszabb tartamú bebörtönzés 
pönológiai alapjait. Míg a korrekcionalizmus időszakában egy modernista program 
részeként a javító szándék járult hozzá a büntetési időtartamok növekedéséhez, később a 

javítás gondolatával szinte egy időben jelentkező társadalomvédelmi funkció került 
előtérbe. Úgy tűnik, hogy a késő modernitás időszakában, több tényező együtthatásának 
köszönhetően egyre inkább a börtön társadalomvédelmi funkciói erősödtek meg, hiszen 

egyesek feltételezései szerint a fizikai elkülönítéssel a börtön ártalmatlanná teheti azokat a 
személyeket, akik különösen nagy vélt vagy valós veszélyt jelentenek a társadalomra. Azt, 

hogy pontosan kik is ezek a „veszélyes emberek”, akiket ártalmatlanítani kellene, nem 

eleve létező, pozitív kategóriarendszer határozza meg, hanem a jogalkotás és erre komoly 

hatása van bizonyos normatív elvárásoknak is. Ez utóbbiakat pedig azok a társadalmi 

csoportok alakítják ki, amelyeknek pozíciójuk, lehetőségük és alkalmuk is nyílik e 
feltételrendszerek befolyásolására. Ha az ezekkel a privilégiumokkal rendelkező 
csoportok élnek a hatalmukkal, akkor a büntető igazságszolgáltatás rendszere olyan 
csapdába kerülhet, amelyben – legitim céljai érvényesítése mellett – megjelenik egy olyan 

funkciója is, amellyel az elnyomás fenntartásának a puszta eszközeként vesz részt a 

hátrányos helyzetű társadalmi csoportok kirekesztésének fenntartásában. A kirekesztés 
egy szélsőséges formájává válhat a bebörtönzés is. Így a szabadságvesztés hatálya alatt 
állók kirekesztettsége is erősödhet. Ezen túl azonban különböző jogintézmények – például 
a büntetett előélethez fűződő hátrányok köre – hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a kirekesztés 
a szabadságvesztés-büntetés idején túl is kifejtse hatását. Emellett nem elhanyagolható az 
sem, hogy az elítélt bebörtönzése hatással van családja, közvetlen környezete életére is, és 
kérdéses, hogy az ő társadalmi integrációjukra milyen hatást gyakorol az adott esetben 

családfenntartó elkövető bebörtönzése. 
 

A) A kutatás célja: a bebörtönzés és a társadalmi kirekesztés, valamint a társadalmi 
és intézményes elnyomás összefüggéseinek vizsgálata 
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A dolgozat a bebörtönzés és a kirekesztés kérdéseit vizsgálja, konkrétabban a 
szabadságvesztéssel járó izoláció, tehát a büntetési tartamok időbeli elhúzódását, az egyes 
kirekesztett társadalmi csoportokra gyakorolt hatását, valamint a szabadságvesztés 
büntetés ítéletidőn túlnyúló fájdalmait járja körül. A dolgozat megírását megelőző kutatás 
célkitűzése alapvetően az volt, hogy feltárja azokat a jelenségeket, amelyek a 
bebörtönzésre mint önmagában vett és végső eszközként alkalmazott büntetésre 
„rárakódtak”, és alakítják annak képét. 

a) A kutatás célja volt, hogy feltárja a semlegesítési célú bebörtönzés elterjedésének 
okait és következményeit. Ennek keretében megkíséreltem feltárni azokat a 
változásokat a társadalmi élet, a politikai diskurzus, a bűnözésről való közéleti és 
szakmai gondolkodás terén, amelyek döntő hatást gyakorolhattak és gyakorolnak a 
kriminálpolitika jelenkori folyamataira. Célom a semlegesítő kriminálpolitika 
eszközeinek, elsősorban a szabadságvesztésnek a vizsgálata, és a semlegesítés-

központú bebörtönzésnek az euroatlanti régióban előforduló eszközeinek a 

megismerése és összehasonlító elemzése. A kutatás során kísérletet tettem annak 
feltárására is, hogy a hazai büntetőpolitikai fordulatok hogyan alakították a börtön 
képét, és hogyan jelent meg, alakult át, majd teljesedett ki napjainkra a 

társadalomvédelmi, ártalmatlanító bebörtönzés – és annak különösen extrém 
formája: a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés – Magyarországon. 

b) Hosszú ideje foglalkoztatott az a kérdés, hogy a semlegesítés, vagy tágabb 

értelemben a bebörtönzéssel járó kirekesztés egyforma mértékben érinti-e a 

különböző társadalmi csoportokat, és képviselőik számára egyforma mértékben 
jelentenek-e fájdalmat a bebörtönzés mint a legjobban arányosítható időbüntetés 
következményei. Azt kíséreltem meg feltárni, hogy a jellemzően a többségi 
társadalomhoz tartózó, anyagi értelemben nem deprivált férfiak által „feltalált”, 
megtervezett, létrehozott és – jórészt – működtetett börtön milyen hatást gyakorol 
a társadalom nem privilegizált tagjaira. Természetesen a bebörtönzés a büntető 
igazságszolgáltatás folyamatának egy „késői” állomása, működését meghatározza 
többek között a bűnözéskontroll egész rendszere, a kriminálpolitika alakulása, és a 
büntető igazságszolgáltatás menetének korábbi állomásai is, így különösen a 
nyomozó hatóságok, az ügyészség és a bíróságok működése. A kutatás primer 
fókusza a börtön, így a kriminálpolitika alakulását és a nyomozási, valamint 
büntetéskiszabási gyakorlatot „kisegítő jelleggel”, annyiban céloztam feltárni, 
amennyiben az a börtönben tapasztaltak vizsgálatához lényeges változót jelentett. 
Az elemzés középpontjában a bebörtönzés és a társadalmi kirekesztés, valamint a 
társadalmi és intézményes elnyomás viszonya állt. A kutatás célja volt ennek a 
többtényezős viszonyrendszernek a feltárása a büntető igazságszolgáltatás, és 
elsősorban a büntetés-végrehajtás működésében, gyakorlatában. A vizsgálat több 
kirekesztett társadalmi csoportot is a vizsgálat keretébe vont, így részletesen 
célozta vizsgálni többek között a romák, a nők, a szegények, vagy az LMBTQ 

emberek
5
 helyzetét a büntető igazságszolgáltatásban és a bebörtönzés során. A 

                                                           
5
 LMBTQ: rövidítés, amely összefoglalóan a leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű és queer embereket 

jelöli. 
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kutatáshoz használt fogalmak értelmezése részletesebben a II.2. fejezetben 
található. 

c) A kutatás célozta azt is, hogy feltérképezze azokat a jogintézményeket, amelyekről 
feltehető, hogy a reintegrációs folyamat ellenében hatnak. A kutatás során azt 
szerettem volna megérteni, hogy milyen történeti gyökerekkel rendelkeznek ezek a 
jogintézmények, mi a szerepük a büntetési rendszerben és milyen pönológiai 
szempontok indokolhatják a létüket. Célja volt a kutatásnak továbbá, hogy feltárja 
és a reintegráció folyamata szempontjából értékelje e jogintézmények 
következményeit, hatását, és javaslatokat fogalmazzon meg az indokolatlanul 

hátrányos következmények enyhítésére. 
Bár a kutatási kérdések felvetették egy empirikus kutatás lefolytatásának lehetőségét 

is, ezt nem tartottam célszerűnek, mert a vizsgálat összefüggő kérdései eltérő 
szempontból, eltérő fókusszal és eltérő mélységben kapcsolódnak az elnyomás és a 
kirekesztés kérdéséhez. Emellett a kutatás kirekesztés köré csoportosuló hipotézisei ugyan 
egymással összefüggésben vannak, de az ok-okozati viszonyok feltárása és elemzése 
egymástól merőben eltérő módszereket igényel, emiatt módszertanilag nehezen 
kivitelezhetőnek tartottam egy olyan empirikus vizsgálatot, amelyben a kutatás fenti 
szempontjai nagyrészt érvényesülnek. Így nem egy átfogó empirikus kutatás mellett 
döntöttem, hanem egy olyan interdiszciplináris kutatási módszer használatát választottam, 
amely ötvözi a kvantitatív és a kvalitatív elemeket. 

a) A kutatás a vizsgálat homlokterében álló folyamatokat, intézményeket 
történetiségükben értelmezi, mert a kutatás során abból indultam ki, hogy a 

politikai, kriminálpolitikai vagy jogi jelenségeket keletkezésükben és 
fejlődésükben vizsgálva jobban megérthető jelenkori szerepük és jelentőségük. A 
történeti módszerre elsősorban azon jogintézmények, jelenségek vizsgálata során 
volt szükség, amelyek a kutatási kérdések első, illetve harmadik csoportjához 
tartoznak. A kutatás során fel kellett tárni a semlegesítési célú és az egyébként 
határozatlan tartamú szabadságelvonás különböző történeti formáit, létrejöttük 
körülményeit, fejlődésük folyamatát Magyarországon, Európában és az USA-ban. 

A kutatás harmadik átfogó hipotéziscsoportja a politikai jogok (elsősorban a 
választójog) gyakorlásából, valamint a bizonyos foglalkozások gyakorlásából való 
kizárás történeti fejlődésének vizsgálatát kívánta meg. 

b) A kutatást meghatározta az összehasonlító módszer alkalmazása is. Ennek oka 
egyrészt az, hogy ez a módszer hozzásegít a Magyarországon tapasztalható 
jelenségek megértéséhez, másrészt pedig az, hogy a hazai jelenségek, folyamatok 
korábban sem zajlottak, a globalizáció korában pedig nem is alakulhatnak a 
nemzetközi és globális változásoktól függetlenül. Az összehasonlító módszer 
alkalmazása nem korlátozódott – bár alkalmazta – az egyes jogintézmények 
összevetésére, hanem a jelenségeket társadalmi kontextusukba helyezve, a 
társadalmi gyakorlat egybevetésével értelmezte. Ezekre az összehasonlításokra 
azonban az általánosság különböző szintjein került sor a kutatás céljának 
megfelelően. Az első kutatási kérdéscsoporttal kapcsolatban a felmerülő 
társadalomelméleti kérdések összevetését tartottam szükségesnek, a második, 
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valamint a harmadik csoport esetében pedig a büntetés-végrehajtási gyakorlatot, 

valamint konkrét jogintézmények szabályozását és működését a gyakorlatban. 

A kutatás nem törekedett arra, hogy összehasonlító módszer segítségével az összes 
vizsgált jelenséget, illetve folyamatot egyforma mélységben vizsgálja, és bár az a 
kutatás egész menetét áthatja, az hol erőteljesebben, hol visszafogottabban jelenik 
meg, annak függvényében, hogy a kutatás hipotéziseinek vizsgálata mennyiben és 
milyen körben igényelte az összehasonlítást. Másrészt az elmúlt két évtized hazai 
társadalomtudományi és jogtudományi kutatásai alapvetően „Nyugatra 

tekintenek”, azok tárgyválasztását az összehasonlításra túlnyomórészt 
meghatározta az euroatlanti integrációnak nevezett folyamat, amely a jelenségek 
és a sztenderdek körében is kijelölte és kijelöli azt a keretet, amihez képest az 
összehasonlítás történik. Bár ezek a szempontok alapvetően tisztázzák az 
összehasonlítás tárgyválasztását, az bizonyos pontokon mégis önkényesnek tűnhet. 
Ennek oka az, hogy – jellemzően terjedelmi korlátok miatt – e dolgozatban nincs 

lehetőség a vizsgálat körébe vont jelenségek teljes és minden részletre kiterjedő 
bemutatására, ugyanakkor több helyen kíséreltem meg az érvelést nem szokványos 
területről származó példával is alátámasztani. 

c) A kutatás során különböző empirikus kutatási módszereket használtam egyes 
kérdések vizsgálatához, így elsősorban a dokumentum- és tartalomelemzés, a 
megkérdezés, a megfigyelés és az esettanulmány készítésének módszereit. A 
dokumentumelemzés alapvetően három kérdésnél tűnt ígéretesnek. Egyrészt 
feltárhatók voltak a bíróságok minősítési, valamint büntetéskiszabási 
gyakorlatának jellegzetességei az olyan ügyek esetében, ahol nők partnerük 
sérelmére követtek el emberölést és a korábbi családon belüli erőszaknak szerepe 
lehetett a bűncselekményben. Másrészt a magyarországi büntetés-végrehajtási 
intézetek házirendjeinek áttanulmányozása sok információval szolgált az intézetek 
belső rendjével, napi gyakorlatával kapcsolatban. Harmadrészt a fogvatartási 
helyek szisztematikus monitorozását végző szervezetek, elsősorban az Európa 
Tanács Kínzás Elleni Bizottsága (CPT), valamint civil szervezetek 

börtönlátogatásokról tett jelentéseit is dokumentumelemzéssel vizsgáltam.  
A tartalomelemzés módszerét akkor használtam, amikor egy-egy jogintézmény 
megszületésének politikai, társadalmi környezetére voltam kíváncsi. Mivel az 
Országgyűlés üléseiről készült jegyzőkönyvek tanulmányozása elsősorban a 
politikai diskurzus feltárását segítette, ezért hasznosnak bizonyult mind a 

szigorított dologházra, a szigorított őrizetre vagy a három csapásra, mind a 

fogvatartottak választójogára, vagy a bűnügyi mentesítésükre vonatkozó szabályok 
megalkotásának vagy módosításának vizsgálata kapcsán. 

A dolgozat elkészítéséhez felhasználtam egy korábban az Országos Kriminológiai 
Intézetben (OKRI) végzett empirikus vizsgálat adatait. A kutatás során 168 
fiatalkorú fogvatartottal készítettünk interjút Tökölön és Szirmabesenyőn. A 
megkérdezés során rögzített adatok újbóli elemzését végeztem el jelen kutatáshoz. 

A következtetéseket a fiatalkorúakra vonatkozó fejezet tartalmazza. Szakértői 
megkérdezés keretében folytattam interjúkat két tucat olyan Kelet-Európában 
tevékenykedő civil szervezet munkatársával, akik vagy rendszeres börtön-
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monitoring tevékenységük, vagy kiterjedt jogi segítségnyújtó szolgáltatásaik révén 
mélyreható ismeretekkel rendelkeznek a hazai, valamint az angol és a német 
nyelvű szakirodalomban nem tárgyalt, de témám szempontjából releváns országok 
börtönrendszereiről. 

d) A kutatás bizonyos szakaszaiban, elsősorban a jogtudomány területére vonatkozó 
kérdések vizsgálatához, kizárólag az ahhoz szükséges mértékben a dogmatikai 

módszert vettem igénybe. Ez elsősorban a jogintézmények büntetőjogi és büntetés-

végrehajtási jogdogmatikai elemzésénél segítette a kutatást. 
A részben „széttartó” kutatási kérdések, valamint a kutatás interdiszciplináris 

módszere szükségessé tették a fentieken túl egyes hipotézisek vizsgálatához másodlagos 
kvantitatív adatok felhasználását, valamint korábbi kvalitatív kutatások másodelemzését. 
Ennek az oka az, hogy magyar nyelven nem született még olyan átfogó kutatás, amely a 
büntető igazságszolgáltatás teljes folyamatában, a bűncselekménnyé nyilvánítástól a 
reintegrációs folyamatig vizsgálta volna a tágabb értelemben vett kirekesztés és a 
bűnözéskontroll hatalmi viszonyainak az összefüggéseit.  

B) A kutatás elméleti keretei 

A jelen dolgozat szemléletét, szerkezetét, gondolatmenetét és – bizonyos szempontból – a 

vizsgálat kereteit és módszereit is alapvetően meghatározta három szemléletmód. 
A kutatásra hatással volt Howard Becker kriminológiai interakcionizmusa,

6
 azonban 

elsősorban nem a kriminológiai okkutatás miatt jelentős címkézéselméleti megközelítés 
miatt. Becker szerint a devianciát társadalmi csoportok hozzák létre azáltal, hogy 
szabályokat alkotnak, amelyek megszegése devianciának számít, és ezeket a szabályokat 
bizonyos emberekkel szemben alkalmazzák, akiket kívülállónak bélyegeznek. „A 

szociális interakciók során az interakciós partnerek egybehangzó és konzisztens 
minősítése révén az egyén belsővé teszi a deviáns minősítést, és előbb-utóbb az egyén 
deviánsként fog kezdeni viselkedni”.

7
 A deviánsként való rajtakapás és megbélyegzés 

komoly következményekkel jár az egyén önképére és társadalmi részvételére nézve. A 

legfontosabb változás az egyén közösségi identitásának megváltozása lesz, vagyis a 

folyamat végére egy új identitás konstruálódik.
8
 

Becker szerint a politikai és gazdasági hatalom határozza meg, hogy melyik csoport 

képes arra, hogy a saját szabályait más csoportokra rákényszerítse. Vizsgálata 
középpontjában a fiatalkorúak álltak, akikre a felnőttek képesek szabályokat 
kényszeríteni, de Becker értelmezésében a szabályok alkotásának és alkalmazási 
lehetőségeinek a különbözősége érvényesül a férfiak és a nők, a fehérek és a feketék, a 

protestáns angolszászok és a bevándorlók, illetve a középosztálybeliek és az „alacsonyabb 
osztályhoz tartozók” vonatkozásában is.9 Az elemzésben tehát ebből a szempontból 
                                                           
6
 Howard S. BECKER: Outsiders Studies in the Sociology of Deviance (New York: Free Press 1963) 

7
  KORINEK László: „A XX: század kriminológiai elméletei” in GÖNCZÖL Katalin – KEREZSI Klára – 

KORINEK László – LÉVAY Miklós (szerk.): Kriminológia – Szakkriminológia (Budapest: Complex Budapest 

2006) 112. 
8
 Lásd BECKER (6. lj.) 

9
 Lásd BECKER (6. lj.) 17. 
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hangsúlyosan szerepet kap a társadalmi intézmények, normák és a büntető 
igazságszolgáltatási gyakorlat interakcionista elemzése. 

Az elemzést nagyon erősen áthatja a kritikai kriminológia hagyománya is. A kritikai 
kérdésfeltevésekre hatással van Georg Rusche és Otto Kirschheimer eredetileg 1939-ben 

publikált megközelítése,
10

 amely szerint gazdasági körülmények, a termelési mód vagy a 
munkaerőpiaci helyzet döntő hatással vannak az uralkodó büntetési mód alkalmazására. 
Kutatásuk eredménye, a bebörtönzési ráta és a munkanélküliségi ráta kölcsönhatásai máig 
meghatározó11

 pönológiai alaptételek, mely szerint az alkalmazott büntetésekre és a 
fogvatartottakkal való bánásmódra nagyobb hatással vannak a kulturális értékek és a 
gazdasági körülmények, illetve szükségletek, mint a bűnmegelőzés céljai.12

 

Ez a nézetrendszer köszön vissza a kritikai kriminológia megközelítésében is. A 

kritikai kriminológia szerint a büntetőjog és a büntetőjog gyakorlása az irányítás, a 
hatalomgyakorlás eszköze: egyes magatartások bűncselekménnyé nyilvánítása vagy 

üldözésének feltételei mind-mind hatalmi viszonyok által meghatározottak. Richard 
Quinney megfogalmazása szerint „a büntető igazságszolgáltatási mozgalom […] az állam 
által kezdeményezett és támogatott törekvés, amely a társadalmi kontroll 
mechanizmusainak racionalizálására irányul. Az átfogóbb cél pedig az, hogy 
megszilárdítsák a végzetes válságba került kapitalista rendet […].”13

 A feminista, és 
később a queer elméletek a fennálló hatalmi viszonyokat gender szempontból vizsgálták, 

és próbáltak választ találni arra, hogy a férfiak, és elsősorban a heteroszexuális férfiak 
hogyan tudják akaratukat a nőkre és az LMBTQ emberekre kényszeríteni, és ehhez 
hogyan használják fel a büntetőjog konceptualizálását és a bűnözéskontroll intézményeit. 
Amit erre a szociológiában Connell14

 és a kriminológiában Messerschmidt rámutatott, az 
osztályhelyzet, a nemi viszonyok és a faji viszonyok is kapcsolatban vannak a társadalmi 
struktúrákkal, azok rendszerszinten meghatározottak, és ezeknek a társadalmi 
konstrukcióknak hatása van az egyén és a társadalom magatartására.15

 

Bár a dolgozat alapvetően kriminológiai szemléletű, a vizsgálati eredményeket és az 
érvelést is erősen áthatják alapjogi szempontok. A kutatás egyik alapfeltevése, hogy a 
fogvatartottak az állami hatalom totális kontrollja alatt vannak egy olyan helyzetben, ahol 
a nyilvánosság kontrollja, a panasz vagy a hatékony jogorvoslat lehetőségei rendkívül 
korlátozottak. Ebben a kontextusban különösesen nagy jelentőségük van azoknak a 
szervezeteknek, szereplőknek, amelyek az állami hatalommal szembeni kontrollt jelentik, 
és azon túl, hogy képesek a már elkövetett jogsértésék feltárására és a felelősségre vonás 
elősegítésére, preventív hatást is kifejtenek annak érdekében, hogy a jövőben 
                                                           
10

 Georg RUSCHE – Otto KIRSCHHEIMER: Punishment and Social Structure (London: Transaction Publishers 

2008)  
11

 Katherine BECKETT – Bruce WESTERN: „Governing Social Marginality - Welfare, Incarceration, and the 

Transformation of State Policy” Punishment & Society 2001/1. 43-59. 
12

 Georg RUSCHE – Otto KIRSCHHEIMER: Punishment and Social Structure (London: Transaction Publishers 

2008)  
13

 Richard QUINNEY: „Class, State and Crime. On the Theory and Practice of Criminal Justice” (New York: 

David McKay 1977) idézi: Freda ADLER– Gerhard O. W. MUELLER–William LAUFER: Kriminológia 

(Budapest: Osiris 2002) 300. 
14

 Raewyn CONNELL (született: Robert CONNELL): Gender and Power: Society, the Person and Sexual 

Politics (Stanford: Stanford University Press 1987)  
15

 James. W. MESSERSCHMIDT: Crime as Structured Action (Thousand Oaks: Sage 1997)  
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elmaradjanak a súlyos jogsértések. Jelentős szerepük van továbbá azoknak a 

mechanizmusoknak is, amelyek a hatékony alapjog-érvényesítést segítik elő zárt intézeti 
körülmények között. 

Bár ez az emberi jogi személet megjelenik az amerikai kriminológiai 
gondolkodásban is például Zimring munkáiban,

16
 hangsúlyosabb szerepet kap azonban az 

európai és elsősorban a kontinentális kriminológiában. Amint arra többek között Katja 
Franko Aas is felhívta a figyelmet, a hagyományos bűnözéstől eltérő jellemzőkkel bíró 
bűnözés (mint a terrorizmus, a szervezett bűnözés vagy a cyberbűnözés) a bűnözés elleni 
küzdelem és a bűnözéskontroll új eszközeit hívta életre, és erre a folyamatra a 
globalizációnak is jelentős hatása volt.17

 A folyamatokat a kortárs kriminológia elsősorban 
a bűnmegelőzés és a bűnözéskontroll oldaláról vizsgálja, és de arra tekintettel, hogy a 
piaci folyamatok a büntetés-végrehajtást is folyamatos „ostrom alatt tartják”, megnőtt a 
szerepe a magáncégek által épített vagy üzemeltetett börtönökben a fogvatartotti jogok 
érvényesülése vizsgálatának.18

 A nyilvánosságtól elzárt börtön intézményi jellege, a piaci 
tőke nyomása és a globalizáció folyamatai életre hívták, kialakították azokat az elsősorban 
európai regionális, de akár globális mechanizmusokat – példa erre az Európa Tanács 
keretében működő CPT vagy az elmúlt években az OPCAT-egyezmény alapján elterjedő 
eljárások –, amelyek célja a fogvatartotti jogok érvényesülésének biztosítása. Többek 
között Sonja Snacken és Dirk van Zyl Smit bizonyította tudományos eszközökkel a 
fogvatartotti jogvédelem szerepének fontosságát a pönológiában.19

 

A jogsértés, a diszkrimináció, az elnyomás és a kirekesztés fenti fogalmai felvetik 

azt a kérdést, hogy a hatalmi pozícióban lévőt – egyedi szinten személyt, kollektív szinten 

társadalmi csoportot – magatartásáért vagy mulasztásáért terhel-e, és milyen felelősség. 
Ez a kérdés annál is fontosabb, mert ezek a fogalmak aktív, tevőleges magatartásra 
utalnak, és azt tételezik, hogy a hatalmi pozícióban lévő egyrészt abban a pozícióban van, 
hogy elnyomásra képes, másrészt pedig él is ezzel a hatalmával. 

A szándékoltság kérdésének azért van jelentősége, mert egyedi szinten is lehet 

valaki viselkedése diszkriminatív vagy kirekesztő anélkül, hogy tudatában lenne ennek, 

vagy akarná ezt a következményt. Emellett a szakmai és a politikai diskurzusban egyedi 
szinten, vagy a társadalmi intézmények működésében megfigyelhetünk olyan 
jelenségeket, amelyek egy adott társadalmi csoportot kifejezetten hátrányosan érintenek és 
így az érintett személy vagy csoport kirekesztését vagy elnyomását eredményezik. Egyedi 
szinten sokszor halhatjuk azt az érvet, hogy egy cselekedet vagy egy kijelentés nem 
rasszista, vagy nem szexista, mert a cselekvő szándéka nem irányult rasszizmusra vagy 
szexizmusra. Hogy ez a cselekvő szempontjából így van-e, az valójában mindegy is abból 
a szempontból, hogy akire nézve a kijelentést tette, az azt hogyan érzékeli. Például 
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vezérelheti a legjobb szándék is a jogalkotót akkor, amikor a fogvatartott beszélőjén részt 
vevő családtagok számát négyben korlátozza, ha a szabályalkotó „szeme előtt lebegő” 
négy-ötfős családmodell konstrukciója szisztematikusan hátrányosan érinti azokat az – 

elsősorban roma – fogvatartottakat, ahol az átlagos gyermekszám egy családban adott 
esetben ennél magasabb lehet. Lehet semleges vagy jó szándékú a büntetés-végrehajtási 
szervezet akkor, amikor egy női börtönben a munkáltatás vagy szakképzés formáit úgy 
szervezi meg, ami a fogvatartott nőkkel kapcsolatos normatív konstrukcióinak megfelel, 
ha ezáltal ahhoz járul hozzá, hogy a szabadultak nem rendelkeznek piacképes 
szaktudással, és csak a hagyományos nemi szerepeiknek megfelelő, „elvárt” munkákat 
végezhetik majd. 

Az elemzés során külön szempontként érvényesül azon láthatatlan, nem tudatosult 
előnyök vizsgálata, amelyeket Peggy McIntosh privilégiumoknak nevez.20

 

Alkotmányjogászok vélhetően pozitív diszkriminációként azonosítanák a jelenséget, 
holott többről van szó. McIntosh szerint „a fehér privilégium olyan, mint egy láthatatlan 
csomagnyi meg nem érdemelt előny, amelyet nap mint nap készpénzre válthatunk, de 
amelyet »szándékosan« homályban hagyunk”. Az elemzés későbbi szakaszában 
részletesen érvelni fogok amellett, hogy a rendőrségi, büntetéskiszabási, de akár még a 
végrehajtási gyakorlatban is komoly jelentősége lehet annak, hogy a privilegizáltak 
milyen előnyökkel rendelkeznek. 

Bár a dolgozaton végigvonul a szándék és a hatás problematikája, és a „felelősség” 
nem határozható meg minden esetben egyértelműen, a kutatás alapállása az volt, hogy a 
kirekesztett csoport szempontjából kevésbé lényeges a hatalmi pozícióban lévő tényleges 
szándéka, vagy annak tudati, érzelmi-akarati oldala, hanem sokkal inkább a cselekedetei, 
magatartása vagy mulasztása következményei, tapasztalatai, annak megélése jelentős. 
Ebből a szempontból az elemzés során kifejezetten ügyeltem arra, hogy társadalmi 
helyzetemből eredő privilégiumaim felismerésével párhuzamosan a dolgozatban 
hangsúlyosan megjelenjenek a kirekesztett vagy elnyomott csoportok szempontjai. 

Mindezek mellett, arra is tekintettel, hogy megközelítésemet alapvetően formálta a 
kritikai hagyomány és az értekezést is áthatja ez a szemlélet, a „szándék vagy hatás” 
problémakör szempontjából a kutatásom vonatkozásában négy értelmezési modellt 
dolgoztam ki:  

(1) Egyrészt a bűnözéskontrollnak és a büntető igazságszolgáltatásnak vannak olyan 
üzenetei, céljai, tevékenységei, amelyek kirekesztést szándékolnak, és azt is 
eredményezik, ugyanakkor ez igazságos és legitimálható marad.  

(2) Ettől el kell különíteni azokat a cselekvéseket, amelyek szándékoltan elnyomók, 
és azt a hatást is eredményezik, ugyanakkor egy integráns társadalomban nem 
legitimálhatók, vagy igazságtalanok.  

(3) A cselekvés harmadik csoportját jelenti az, amikor a szándék a kirekesztésre nem 
terjed ki, ugyanakkor azt eredményezi. Ebbe a csoportba tartozhat többek között az egyik 
csoport másikhoz képesti privilégiumainak fel nem ismerése is.  
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(4) A negyedik elemzési csoport lehet az, amikor a szándék elnyomásra irányul, de 
az nem váltja ki ezt a hatást. Ez természetesen önmagában felveti az adott cselekvés 
legitimitását, létjogosultságát a társadalmi integráció szempontjából. 

C) A dolgozat szerkezete 

A dolgozat szerkezetileg alapvetően három nagyobb részből áll, amelyek a kutatás 
hipotézisei köré épülnek. 1) Az első rész a szabadságvesztéssel büntetett személyek 
körének és a szabadságvesztéssel fenyegetett cselekmények körének a bővülésével, 
valamint a büntetések szigorodásával és a bebörtönzés jelentette semlegesítéssel 

kapcsolatos hipotézisek köré épül. 2) A második rész a kirekesztés „szelektivitásával” és a 

bebörtönzés fájdalmainak eltérő tapasztalataival foglalkozik, míg a 3) harmadik részben a 

reszocializáció és az intézményes kirekesztés összefüggéseivel kapcsolatos hipotézisek 
vizsgálatával foglalkozom. Az egyes fejezetik „kronologikusan” is követik azt a 
folyamatot, amelyen keresztül a bűnelkövető átéli a büntetőeljárás és a büntetés-

végrehajtás folyamatát. 
Az első rész megközelítése alapvetően kriminálpolitikai: történetiségében vizsgálja 

azt a folyamatot, amely a szabadságvesztés-büntetés inflálódásához, valamint e büntetés 
időben elnyújtott használatához vezetett. Az elemzést a semlegesítési célú 
szabadságvesztéssel, elsősorban a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztéssel 
kapcsolatban végeztem el, mert hipotézisem szerint ebben jelenik meg legtisztább, 
ugyanakkor legextrémebb formában a bebörtönzés inkapacitációs funkciója, amely 
végleges kirekesztést jelent a közösségből. A tényleges életfogytig tartó 
szabadságvesztéssel kapcsolatban vizsgálom e büntetés céljait, és a büntetési 
célelméletek, valamint pönológiai vizsgálatok alapján arra a következtetésre jutok, hogy a 
tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés nem legitimálható büntetési célgondolatok 
mentén. Ez azonban önmagában nem jelentené azt, hogy alkalmazása nem lehet 
igazságos, ugyanakkor a jogépségi megtorló büntetésre vonatkozó alkotmányos 
kritériumrendszerrel összevetve elemzésem következtetése az, hogy a „mértékletesség” 
sérelme miatt a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés nem elfogadható. Ez a 
legfőbb következtetése az elemzés nemzetközi jogi összehasonlító elemzésének, valamint 

a nemzetközileg egyre inkább elfogadott, az emberi méltóság részét képező 
„reszocializációhoz való joggal” való összevetésnek is.  

A tényleges életfogytig tartó szabadságvesztésen kívül az elemzés körébe vonom a 
semlegesítési célú bebörtönzés más korábbi és jelenlegi formáit is, a jelenlegi 
gyakorlatból elsősorban a három csapás szabályát, a büntetési középmérték alakulását, 
valamint a halmazati büntetésre vonatkozó szabályok változását. A büntetési célok 
alakulása, formálódása és a határozatlan tartamú bebörtönzés „kaméleon jellege” 
szükségessé tette a szigorított dologház, valamint a szigorított őrizet intézményeinek 

vizsgálatát is. Az elemzés ugyanakkor döntően börtönfókuszú marad, mert a 
kriminálpolitika teljes terrénumának az alapos elemzése szétfeszítette volna az elemzés 
kereteit. Ebben a részben tehát nem foglalkozom sem a társadalmi bűnmegelőzés 
szerepének változásaival, sem a helyreállító igazságszolgáltatás szemléletének 
kirekesztésre gyakorolt hatásaival, és lényegében az áldozatvédelmi politika fejlődésével 
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sem. A dolgozatban csak az elemzéshez szükséges mértékben foglalkozom a jelenkori 
kriminálpolitikára ható tényezőkkel, amelynek elsősorban az az oka, hogy az elemzésnek 
ez az a területe, amelyik jelentősebb figyelmet kapott a hazai kriminológiai 
gondolkodásban.21

 

A dolgozat második része arról szól, hogy a bebörtönzés ugyanakkora fájdalmat 
jelent-e mindenkinek, vagy a társadalmi struktúrák hatással vannak-e a fájdalom 
mértékére. Az elemzés újszerű szempontrendszere miatt a vizsgálat körébe vontam olyan 
csoportokat, amelyek gyakrabban szerepelnek mind kriminológiai, mind börtönügyi 
kutatásokban, például a fiatalkorúak vagy romák csoportja, és olyan csoportokat is, 
amelyek az elmúlt években kerültek kutatások fókuszába, mint a nők vagy az időskorúak. 
A jelen kutatás olyan csoportok vizsgálatát is szükségessé tette, amelyekre sem a 
kriminológiai, sem a börtönügyi kutatás nem fordított eddig figyelmet, például a 
fogyatékossággal élők vagy az LMBTQ fogvatartottak. Természetszerűleg nem az 
elemzett csoportba tartozó fogvatartottak nagy száma indokolta elsősorban a kutatás ilyen 
kiterjesztését, hanem a felmerülő alapjogi, pönológiai és végrehajtási kérdések száma és 
jelentősége. Első ránézésre tehát sajátosan hathat például a transzneműség kérdése zárt 
intézeti kontextusban, ugyanakkor a totális intézménnyel járó deprivációk, a 
börtönártalmak, a maszkulinitás és a feminimitás átértelmeződése és a sajátos belső 
hatalmi struktúrák viszonyrendszere hallatlanul érdekes elemzést eredményeztek. 

Ez a rész jórészt pönológiai és börtönszociológiai kérdéseket vet fel, arra tekintettel 
azonban, hogy a bebörtönzés a büntető igazságszolgáltatás folyamatának egyik végső 
állomása, nem volt elkerülhető, hogy a fenti szempontból megvizsgáljam a nyomozó 
hatóságok gyakorlatát, valamint a bíróságok ítélkezési és büntetéskiszabási tevékenységét, 
mivel ezek is jelentős hatást gyakorolnak arra, hogy kik és mennyi ideig kerülnek 
börtönbe. Bár a bűncselekménnyé és büntetendővé nyilvánítás vagy ennek elmaradása 
alapvetően kriminálpolitikai kérdés, e fejezet fókuszához való szorosabb kapcsolata miatt 
az eredmények bemutatására ebben, és nem az első fejezetben vállalkozom. A dolgozat 
azonban – terjedelmi okokból – csak azokat az eredményeket tartalmazza, amelyek 
szorosabban kapcsolódnak a kutatás e részének fókuszához, így nem kerül sor a 
büntetendővé nyilvánítás összes tényezőjének, a bűnözéskontroll kiterjesztésére vagy 
összehúzódására ható folyamatoknak a teljes feltárására és a megjelölt társadalmi 
csoportokkal összefüggésbe hozható börtönszociológiai kérdések teljes körű feltárására. A 
fejezet arra tesz kísérletet, hogy a társadalmi struktúrák és a hatalmi viszonyok 

összefüggéseiben egy „röntgenfelvételt” készítsen a büntető igazságszolgáltatás 
folyamatairól, és feltárja azokat a területeket, ahol a büntető igazságszolgáltatás a 

szándékolt, de nem igazolható, vagy a nem szándékos, de kirekesztő hatást eredményező 
intézményes elnyomás tüneteit mutatja.  
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A dolgozat harmadik nagyobb része a reintegráció folyamatára fókuszál. A 
kirekesztés indikátorául két olyan intézmény szolgál, amelyek hosszú idő óta, szinte 
megkérdőjelezés nélkül a magyar jog részét képezik és a reintegrációval ellentétes hatást 
fejtenek ki. Mind a választójogtól való megfosztás, mind a büntetett előélethez fűződő 
büntetőjogon kívüli hátrányok büntetőjogi mentesítést megelőző rendszere a büntetés 
olyan jellemzője, amely a közösségből való kirekesztést szimbolizálja. Bár a történeti 
elemzés alapján úgy tűnik, hogy azok a viszonyok, amelyek a büntetés ilyen stigmatizáló 
és kirekesztő jellegét kialakították, nem jellemzik a jelenkori társadalmakat, illetve a 
reintegráció előmozdítása a büntetés törvényben deklarált célja lett, mégsem került sor 
ezeknek a kirekesztő szabályoknak a felülvizsgálatára. A dolgozat harmadik részében a 
választójog vonatkozásában szükségszerű volt a kapcsolódó választójogi rendelkezések és 
a közügyektől eltiltásra vonatkozó szabályok vizsgálata is. A büntetett előélethez fűződő 
hátrányok elemzése az erkölcsi bizonyítványra és az ahhoz kapcsolódó büntetéstani és 
reintegrációval összefüggő problémákra fókuszál, nem lehetett azonban elkerülni a 
bűnügyi nyilvántartás jelenlegi szabályai kialakulásának vizsgálatát sem. A kutatás 
következtetése az, hogy a választójog megvonása és az erkölcsi bizonyítvány 
szabályozása céljához képest túl széles körben járul hozzá az érintettek közösségi 
döntéshozatalból és a munkaerőpiac jelentős részéből való kirekesztéséhez, amely, 

tekintettel az egyenlő bánásmódra vonatkozó sztenderdek alakulására, felvetheti az 

intézményes diszkrimináció kérdését is. 
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I. rész: Az izolációs célú bebörtönzés 
inflálódása 

I. 1. USA, a trendalkotó 

1. A büntető krízis 

Az USA az utóbbi években története legnagyobb büntető krízisén megy keresztül. A 
jelenség érzékelésével kapcsolatban konszenzus mutatkozik a szakirodalomban, az 
okaival és a következményeivel kapcsolatban azonban nem. 2012 decemberében 
6 937 600 felnőtt korú személy állt valamilyen formában a büntető igazságszolgáltatás 
felügyelete alatt, ideértve a fogvatartás valamilyen formáját, a feltételes szabadságra 
bocsátást és a pártfogó felügyeletet is. Ez azt jelentette, hogy minden 35 amerikai felnőtt 
közül 1 napi életére közvetlenül hatással volt az ország büntető igazságszolgáltatási 
rendszere, amely az USA felnőtt korú lakosságának 2.9%-a. A lakosságszámhoz 

viszonyított ráta, tehát a 100 000 felnőtt korúra jutó büntető igazságszolgáltatási 
felügyelet alatt állók száma 2 900 fő volt.22

 A bebörtönzött személyek száma is drámai 
méreteket öltött. 2012 végén 2 228 400 fő fogvatartott volt elhelyezve valamelyik 

szövetségi, állami fenntartású vagy magánbörtönben, ami azt jelentette, hogy minden 108 

felnőtt közül 1 fő volt bebörtönözve. Ezzel az USA fogvatartási rátája egyedülállóan 
magas a világon: 920 fogvatartott/100 000 lakos. A teljes lakosságra jutó bebörtönzési 
ráta 707 fő/100 000 lakos.

23
 

Az adatok szerint az USA börtönnépességének mérete világviszonylatban is 

kiemelkedő, és fejlődése gyakorlatilag történelmi előzmények nélküli. Míg az USA teljes 
lakossága a Föld lakosságának 5%-át teszi ki, az USA-ban tartják fogva a világ 
börtönnépességének a negyedét.24

  Ezeket a számokat és a velük járó kétes első helyezést 
azonban egy folyamat részeként érte el az Amerikai Egyesült Államok, amely folyamat 

feltérképezése kriminológusok hadait indította különböző szemléletű kutatásokra. 
Számtalan munka született, amely megkísérelte feltárni, hogy hogyan ötszöröződhetett 
meg a bebörtönzöttek száma, a pártfogó felügyelet alatt állók száma és így a büntető 
igazságszolgáltatás kontrollja alatt állók száma is az 1970-es évek végét követő 25 évben, 
amely növekedés töretlensége és intenzitása miatt kiemelkedőnek számít az euroatlanti 

régió országai között. 
                                                           
22

 Lauren E. GLAZE – Erinn J. HERBERMAN: Correctional Population in the United States 2012 (U.S. 

Department of Justice, Office of Justice Programs, Bureau of Justice Statistics 2013) 

http://www.bjs.gov/content/pub/pdf/cpus12.pdf 
23

 http://www.prisonstudies.org/country/united-states-america 
24

 

http://www.washingtonmonthly.com/magazine/january_february_2013/features/prisons_dilemma042048.ph

p?page=all 



20 

 

Az USA-ban lezajló folyamatoknak jelentős közvetlen és közvetett hatása mutatható 
ki egyes más országok kriminálpolitikájának alakulására. Nem véletlen, hogy az 
angolszász országok egy részében lezajlott politikai, közéleti és szakmai diskurzus 
hasonlít az amerikaihoz, és az sem, hogy az USA megoldásaihoz hasonló utat választott a 

bűnözés kontrollja terén például az Egyesült Királyság. Ahogy erre többen felhívták a 
figyelmet, a Reagan-kormány attitűdje és a Thatcher-kormány kriminálpolitikai 
hozzáállása között számos hasonlóság volt megfigyelhető. A magyar szakirodalomban 
kevesebb figyelmet kaptak más angolszász országok változásai, így az, hogy Ausztrália 
börtönnépessége az 1982-es 9 826 főről 2013 nyarára elérte a 30 775 főt, amellyel a 
felnőtt lakosságra vetített bebörtönzési ráta három évtized alatt 90-ről 170-re növekedett.25

 

Egyáltalán nem egyértelmű azonban az amerikai bűnözéskontroll hatása az összes 
angolszász országra. Kanadát például úgy tűnik, hogy nem érintette meg a szomszédja 
felől érkező nyomás – bebörtönzési rátája 1980 és 2012 között szinte állandóan 140 körül 
alakul

26
 – és eltérő mértékben mutatható ki a bebörtönzési ráta vagy a punitivitás 

növekedése Írországban, Skóciában és Új-Zélandon is.27
 

 

2. A bebörtönzés inflálódásának okai 

Egy sor faktor járulhatott ugyanakkor hozzá ahhoz, hogy a büntető igazságszolgáltatás 
kontrollja az USA-ban és az ezt a trendet követő államokban ilyen mértékben növekedett. 

Ami szinte biztosan nem tartozik ezek közé, az a bűnözési statisztikában és a 
viktimizációs felmérésekben szereplő bűncselekmények számának alakulása. Amint erre 
Nils Christie, Marc Mauer és mások, valamint a hazai szakirodalomban Gönczöl28

 is 

felhívták a figyelmet, egyáltalán nem az összbűnözés vagy egyes kiemelten súlyos 

bűncselekmények számának alakulása áll a fogvatartotti ráta intenzív növekedése mögött, 
hanem az Amerikai Egyesült Államok büntetőpolitikájának ettől jórészt független 
szigorodása és a bűnözéskontroll kiterjedése.29

 Nyilvánvalóan felmerül tehát a kérdés, 
hogy miért történhetett ez a szigorodás, és milyen okok járulnak hozzá a bűnözéskontroll 
növekedéséhez. 

A kortárs társadalomelméleti és kriminológiai irodalom mértékadó részének 
diagnózisa (Baumann, Giddens vagy Beck munkái) szerint a probléma gyökere az élet 
számtalan területére kiterjedő alapvető változások sora, amelyek a nyugati civilizáció 
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történtében precedens nélküli sebességgel történtek és eredményezték a hatvanas évektől 
kezdődően az ipari társadalom meghatározó intézményeinek (például a munka és a 

társadalombiztosítás) vagy más alapvető társadalmi intézmények, mint a család, 

meghatározó átalakulását. Ez a korábbiakhoz képest hihetetlen gyorsasággal lezajlott 
folyamat a korábbi valóság teljes felfordulása és a gyors társadalmi változások miatt 
bizonytalanságokat hozott létre és megnövekedett kockázatokat eredményezett a 

posztmodern, illetve késő modern társadalomban. 30
 

Borbíró Andrea részletesen elemzi a szakirodalomban meghatározó narratívának 
tekinthető késő modernitás elméletét. E narratíva szerint a 20. század utolsó évtizedeiben 
a nyugati világban korábban meghatározónak tekintett világképet az ambivalencia és a 
bizonytalanság váltja fel, és az ezredforduló embere számára „elhalványulnak az abszolút 
igazságok”, és az alapvető társadalmi intézmények is szerepzavarba kerülnek és 
ellentmondásos értékeket közvetítenek, csakúgy, mint a tudomány, amelynek eltérő 
állításai az információs csatornák kibővülésével a lakosság egyre szélesebb köreihez ér el. 
Ez a „befogadhatatlanul széles érték- és igazságválaszték egy generális káoszérzetet 
eredményez, amely egyszerre kérdőjelez meg mindent és keresi kétségbeesetten a 

bizonyosság kapaszkodóit”, amely folyamatos önreflektálás és a saját valóság állandó 
relativizálása az egyént is frusztrációba sodorja.31

 

A társadalmi változások Malcom Feeley és Jonathan Simon,
32

 David Garland,
33

 Jock 

Young,
34

 David Green
35

 és mások szerint is komoly hatással voltak a kriminálpolitika 

alakulására, mert ezek a jóléti állam modernista kriminálpolitikájának bukását követően  a 
bizonytalansággal karöltve a bűnözéstől való félelmet és a punitív tendenciákat 
erősítették, ez pedig a társadalmi bizonytalanság elleni szimbolikus küzdelembe torkollott, 
hiszen az állami kriminálpolitika úgy érezte, hogy a modernista program kudarcai után 
bizonyítania kell azt, hogy képes a bűnözés csökkentésére vagy a közbiztonsági közérzet 
javítására. John Pratt elsősorban a neoliberalizmus és annak megerősödése 
következményének tartja a punitivitás erősödését, Michael Cavadino és James Dignan36

 

szerint a kirekesztés kultúrájának van jelentős szerepe a punitivitás megerősödésében. 
Mások ugyanakkor, például Pat O’Malley a „punitív fordulat” túlértékelésének 
veszélyeire figyelmeztetett, amikor felhívta a figyelmet arra, hogy a politikai retorika által 
sugallt katasztrófanarratívát sokan csak az USA és az Egyesült Királyság vonatkozásában 
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értelmezik,
37

 és itt is elszakítva értelmezik a politikusok szólamait a jogalkalmazástól, a 
gyakorlattól.38

 David Nelken arra hívta fel a figyelmet, hogy a magyarázatok megalkotása 
során nem kapnak elég figyelmet az egyes országok politikai, alkotmányjogi, kulturális 
jellemzői és történelmi hagyományai,39

 Michael Tonry
40

 pedig egyenesen arra tett 

javaslatot, hogy nem csupán a szigorodás irányába ható tényezőket kellene feltérképezni, 
hanem azokat a kulturális és történelmi jellemzőket is, amelyek meggátolják egy 
országban a punitív tendenciák felerősödését. 

A késő modernitásban kulcsszerepe van a rizikó fogalmának és az erre épülő 
kockázati logikának.41

 Ulrich Beck szerint a rizikótársadalom a modernitás olyan 
következménye, amelynek szervező logikája a „fejlett modernizáció folyamatában 
módszeresen előállított kockázatok és veszélyeztetettségek megakadályozása, 
ártalmatlanná tétele, dramatizálása, kanalizálása”, úgy, hogy azok ne akadályozzák a 
modernizáció folyamatát.42

 A kockázatok feltárása és a feltárt kockázatok folyamatos 
kezelésének, menedzselésének igénye egy végtelen körben önmagát termeli újra, amely a 
biztonság megteremtésének piacosodását vonja magával. Ebben a folyamatban az olyan 
megoldások, amelyek képesnek ígérkeznek a kockázatosnak tartott elkövetőkben rejlő 
rizikó csökkentésére vagy menedzselésére, egyre növekvő szerepet kaphatnak az állami és 
a nem állami biztonsági szektorokban, így egyre több olyan módszer, eszköz és eljárás 
jelenik meg az állami kriminálpolitika és a magánbiztonsági szektor területén, amelyek az 
elkövetőkben, sőt, a potenciális elkövetőkben rejlő veszélyességet, rizikót célozzák. A 
megoldásuk pedig kézenfekvő: a veszélyesnek tartott vagy kockázatot magukban rejlő 
személyek ártalmatlanítása. 

A folyamat és az ezzel párhuzamosan zajló globalizáció sajátos kihívás elé állítja a 
nemzetállami szuverenitást, amelynek büntető hatalma és ezen belül különösen a 
büntetés-végrehajtás hagyományosan az „egyik legféltettebb kincse”. A globalizáció 
ugyanis – a vele együtt járó kockázatok miatt is – olyan együttműködésbe „kényszeríti” a 
nemzetállamot, amely szuverenitásának részleges feladásával jár. A büntetőügyekben való 
nemzetközi együttműködés, a nemzetközi büntetőjog rendszerének kiépülése, vagy a 
büntetés-végrehajtásra vonatkozó nemzetközi minimumsztenderdek megalkotása 
párhuzamosan, ugyanakkor váltakozó intenzitással zajló folyamatok, amelyek közül 

éppen az kapja a legnagyobb lendületet, amelyik a globális kockázatok látszólagos 
csökkentéséhez járul hozzá. Így az államok részéről megvalósuló bűnügyi 
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együttműködések, adatbázisaik egymással való összekapcsolása jelzi a közös fellépés 
igényét: az állam saját polgárával szembeni védelmi kötelezettsége alárendelődik, és egy 
cserekapcsolat részeként egy másik állam büntetőigénye kielégítésébe fordulhat. 

Hatással van az állami szuverenitásra a biztonság piacosodása is, hiszen – ahogy 

Nils Christie fogalmaz – a hidegháború végeztével magának piacot kereső és a hadiiparból 
a büntetőpolitika területére benyomuló iparágak „büntetésiparrá” formálták az USA 
büntető igazságszolgáltatási rendszerét.43

 Ebben a büntetésiparban a 
profitmaximalizációra törekvő cégek érdeke újabb és újabb piacok szerzése, vagyis: egyre 
forradalmibb megoldások kidolgozása a bűnözéskontrollra. A rizikót egyre jobban 
menedzselni képes eszközök értékesítése, sőt, adott esetben az újólag generált 
kockázatokra adandó egyre professzionálisabb válaszok kidolgozása újabb piacokhoz 
juttatja őket. A bűnözési félelemmel küzdő politikusok számára pedig egy-egy újabb 
eszköz vagy módszer bevezetése, alkalmazása jó menedzseri képességük sikeres 
bizonyítékaként jelenik meg a közvélemény szemében. A folyamat következménye, hogy 
az egyre újabb technikai eszközök beszerzésén túl a kriminálpolitika, sőt a büntetőpolitika 
egyre nagyobb területe kerül a magánszféra befolyása alá. Ennek jelei a rendőrség mellett 
működő magánbiztonsági szervezetek létszámának növekedése, vagy a magánszféra 
megjelenése büntetés-végrehajtási intézetek építésében vagy akár üzemeltetésében, hiszen 
az új megközelítések szerint a büntetés-végrehajtás is a menedzsmentszemléletet és az 
ezzel járó „költséghatékonyságot” követeli meg. Ma már több olyan magáncég is szerepet 
kap az USA büntetés-végrehajtásában, amelyek egyenként több tízezer fogvatartott 
büntetés-végrehajtását menedzselik.

44
 Az ilyen cégek – profitorientált működésükből és a 

piac jellegéből adódóan – a folyamatos piacszerzésben, így az egyre növekvő létszámú 
fogvatartotti állomány növelésében érdekeltek. De érdekeltek ebben az állami büntetés-

végrehajtási szervezet alkalmazottai is: 2012 végén közel 470 000 főt45
 foglalkoztatott a 

büntetés-végrehajtás, amellyel az USA büntetés-végrehajtási szervezete az ország 
második legnagyobb munkáltatóját jelenti,46

 megelőzve ezzel olyan mamutcégeket, mint a 
McDonald’s, a General Electric vagy az IBM. Az ország második legnagyobb 
munkáltatója azáltal is jelentős lobbierőt képvisel a büntetőpolitika alakításában, hogy a 
munkaerőpiacra gyakorolt hatása miatt folyamatos és megújuló keresletet támaszt 
emberek bebörtönzésére. 

Gönczöl Katalin megfogalmazása szerint „büntető populizmusról akkor 
beszélhetünk, ha az uralkodó politikai elit a közvélemény nyomására hivatkozva a 
bonyolult társadalmi jelenségekre – különösen a bűnözésre és más ön- és közveszélyes 
deviáns magatartásokra – folyamatosan leegyszerűsítő, látványos és gyors sikereket ígérő 
módon reagál. Az ilyen elit a súlyos társadalmi konfliktusok enyhítésének érdemi kezelése 
helyett gyakran nyúl a társadalmi kontroll kiterjesztéséhez, a korábbinál indokolatlanul 
szigorúbb büntetések alkalmazásához, és az »eltévelyedettek« megregulázását tarja 
egyedül hatékony politikai megoldásnak.”47

 Kiváló példái ennek a mechanizmusnak azok 
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az eszközök, amikor a politikai elit bűnözés elleni háborút, kábítószer elleni háborút vagy 
terrorizmus elleni háborút hirdet, amelyek bizonyos áldozatok révén gyors sikereket érnek 
el a „megtámadottak elleni harcban”. A „háború” metafora – George Lakoff nyelvész 
szerint – sikerre van ítélve, hiszen a kognitív tudományokban bizonyítást nyert 
hatékonysága a hatalom új területeke történő kiterjesztése, mozgósítás, támadások, 
valamint offenzívák esetén is,

48
 és mint a hadműveletek általában, gyors sikereket ígér. 

Úgy tűnik, hogy a folyamatos háborúk sora és a kriminálpolitika, sőt, a társadalompolitika 
egyre nagyobb területét felügyelete alá vonó kontroll egy olyan rendszert hozott létre, 
ahol a bűnözésnek kiemelkedő szerepe van a kormányzati politikában. A folyamat – 

amelyet Gönczöl a kriminálpolitika nagypolitika rangjára emelkedésének folyamataként 
írt le49

 – másik oldalán a bűnözés, pontosabban a bűnözéskontroll mint a kormányzás 
kiemelkedő eszköze szerepel, amelyik – mint ahogy Jonathan Simon fogalmaz – az ideális 
állampolgárt mint potenciális áldozatot kezeli, és amelynek sérülékenysége megnyitja az 
utat az agresszív állami beavatkozásra, az alapvető jogok korlátozására, valamint a 
mindennapi élet intézményei feletti kontroll kiterjesztésére.50

 

 

3. A büntető populizmus hatása az USA büntetőpolitikájára 

A fenti változások számtalan olyan következménnyel jártak, amelyek alapjaiban 
változtatták meg az USA büntető igazságszolgáltatási rendszerének a képét. A 

dolgozatom fókuszában álló szabadságveszéshez kapcsolódóan ezen változások közül 
kiemelkednek a hetvenes évek vége óta egyre több államban bevezetett büntetéskiszabási 
irányelvek és ítélkezési mátrixok, a three-strikes törvények, a szexuális bűnelkövetőkre 
vonatkozó törvények, a kábítószer-ellenes háború intézkedéscsomagja, valamint a 
feltételes szabadságra bocsátás lehetőségének korlátozására és a pártfogó felügyelet alatti 
magatartásszabályok megszegésére vonatkozó szabályok. Amint erre a magyar 
szakirodalomban Kerezsi Klára és mások is felhívták a figyelmet, a büntetéskiszabási 
irányelvek a bírósági büntetéskiszabási gyakorlat keretek közé szorításával, a mérlegelés 
korlátozásával járultak hozzá a szabadságvesztés alkalmazási gyakoriságának, valamint a 

kiszabott büntetések hosszának növekedéséhez úgy, hogy jogszabályi előírások vagy 
úgynevezett „büntetéskiszabási bizottságok” határoznak meg büntetéskiszabási 
kereteteket az elkövetett cselekmény és a bűnelkövetők jellegzetességei alapján.51

 A 

jogalkalmazás során büntetéskiszabási irányelvek alulról tolták felfelé a büntetéskiszabási 
gyakorlatot a minimumbüntetések meghatározásával. A kilencvenes évek elejétől 
bevezetett three-strikes törvények a személy elleni erőszakos elkövetőkben rejlő 
kockázatot kívánták csökkenteni életfogytig tartó inkapacitációjuk révén. A szabálynak 
több fajtája létezik, legáltalánosabban azonban úgy foglalható össze, hogy az elkövetőket 
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harmadik személy elleni erőszakos bűncselekményük esetén életfogytig tartó 
szabadságvesztésre kell ítélni és ki kell zárni a feltételes szabadságra bocsátás 
lehetőségéből. Kalifornia három csapás törvénye gyakorlatilag „két csapást” jelentett, 
hiszen itt két erőszakos cselekmény elegendő volt az inkapacitációhoz, ha az elkövető 
bármilyen súlyú harmadik bűncselekmény miatt is a hatóság látókörébe került. Az ilyen 

szabályok gomba módra szaporodtak az USA-ban: az első 1993-as bevezetése után két 
évvel már az államok közel felében volt érvényben ilyen szabály, és néhány évvel később 
már a fogvatartottak 44%-a töltötte büntetését three-strikes szabály alapján.52

 A szabály 
hatása a gyakorlatban az lett, hogy hosszú tartamú szabadságvesztést eredményezett a 
súlyos erőszakos elkövetők mellett egy sor kevésbé súlyos bűncselekményt elkövető 
esetében is.53

 

Az USA börtönnépességének növekedésében a kábítószereknek kiemelkedő szerepe 
volt. Alapvetően nem azért, mert a droggal kapcsolatos visszaélések száma elszaporodott, 
hanem azért, mert a kábítószerrel összefüggő magatartások egy része a kormányzati 
politika célkeresztjébe került. 1970 és 1995 között a szövetségi börtönnépességen belül a 
kábítószerrel összefüggésben elítéltek aránya 18%-ról 60%-ra emelkedett,

54
 valamint 

amíg 1985 és 1995 között az összes bűncselekmény miatt kiszabott szabadságvesztések 
száma 84%-kal emelkedett, addig a kábítószerhez kapcsolódó bűncselekmények esetében 
ez a növekedés 331%-os volt.

55
 Ezen a folyamaton tetten érhető a büntető populizmus fent 

ismertetett mechanizmusa. Megfigyelhető, hogy hogyan épít a média segítségével a 
politika kockázatos ellenségképet a kábítószer-használókról, és hogyan hirdet háborút a 
kábítószerrel szemben. Így az 1980-as évek végétől kezdve jelentős költségvetési 
ráfordítással, új magatartások büntetendővé nyilvánításával és szigorúbb – az 

ártalmatlanítást lehetővé tevő – jogszabályok megalkotásával, valamint jogalkalmazással 
rövid idő alatt hatalmas „sikereket” ért el a bebörtönzés terén. 

A börtönbüntetés inflálódása nem egyformán érintette a különböző társadalmi 
csoportokat. Gönczöl szerint a késő modernitásban „az egyenlőtlenségeket az átlagember 
egyéni kudarcként és nem a kollektív sors részeként éli meg és a kudarcok morális 
szempontból ítéltetnek meg. A társadalmi versenyhelyzetben a kirekesztődöttek egyre 
terhesebbek a többség számára, ezért az „élősködőnek” és a „veszélyesnek” nyilvánított, 
kirekesztett rétegekben fedezik fel a démonizált ellenséget.”56

 Mivel a politikai elit és az 
őt választó többségi társadalom rendelkezik azzal a privilégiummal, hogy meghatározza, 
kiket és milyen szempontok szerint ítél veszélyesnek vagy „élősködőnek”, a kezében van 
annak a kulcsa, hogy a bűnözéskontroll megerősített, kiterjesztett rendszerét tartalommal 
töltse fel és meghatározza azokat a magatartásokat, élethelyzeteket, amelyeket morális 

alapon veszélyesként ártalmatlanításra, így további kirekesztésre ítél. 
Az egyik ilyen az „underclass” fogalma. Ez, bár Herbert J. Gans szerint már a 

hatvanas évek közepén megszületett, csak a hetvenes években végén, a mainstream 
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médiába kerülve indult el azon az úton, amelyen keresztül az eredetileg Chicago egyik 
városrészének lakóit jellemző fogalom egyre inkább az érdemtelennek tartott szegények 
megbélyegzésének, stigmatizációjának eszközévé vált. A kilencvenes évekre az egyre 
szélesedő tartalmú fogalom már a bevándorlókat és a jóléti transzfereket kapókat is 
magában foglalta és a társadalmi elnyomás eszközévé vált. Ezen keresztül a középosztály 
saját normatív értékeit próbálta rákényszeríteni a nem középosztálybeliekre azáltal, hogy 
őket morális alapon érdemtelennek minősítette. Vagy azért, mert helytelen értékek szerint 
élnek, vagy nem fogadják el a munkát mint értéket, vagy pedig azért, mert a nők túl korán 
kezdenek nemi életet élni és fiatalon szülnek gyereket. Az underclasshoz tartozókat 
kényszeríteni kell értékeik feladására és a középosztály értékeinek elfogadására, amely 
kényszerítés történhet a jóléti transzferek megvonásával vagy más büntető szankciókkal 
is. A középosztály az underclasshoz számtalan veszélyt, félelmet kapcsolt, amelyek egy 
része az értékekhez, más része a gazdaság szempontjaihoz kapcsolódott. Mégis: a 
legnagyobb veszélyek a közbiztonsággal kapcsolatban jelentkeztek. A középosztály a 

tagjai és a személyes tulajdonára leselkedő veszélyt látott az underclassban, és az ez elleni 
fellépést követelte.57

 

Bár az underclass fogalma nagymértékben kitágult, Gans kutatásai szerint a 
médiában fehéreket szinte sohasem bélyegeztek érdemtelennek, ez a stigma szinte 
kizárólag a feketéket érintette.58

 Ennek hamarosan a börtönökben is látszott az eredménye. 
1999-re Marc Mauer adatai szerint az USA börtöneiben fogvatartottak fele fekete volt, 
míg a feketék népességen belüli aránya 13%, és a felnőtt fekete férfiak esetében 14 főből 
egy fogvatartásban volt.59

 A fiatal fekete férfiak esetében még drámaiabbak az arányok: a 
Sentencing Project adatai szerint a huszonéves korcsoportban a fekete férfiak negyede állt 
büntető igazságszolgáltatási kontroll alatt már 1989-ben, és közel egyharmadra növekedett 
az aránya 1995-re. Jerome Miller adatokkal bizonyítja, hogy a nagyvárosokban még ennél 
is kirívóbb volt a helyzet: a kilencvenes évek elején a 18 és 35 év közötti fekete férfiak 
42%-a állt büntető igazságszolgáltatási kontroll hatálya alatt.60

 A Sentencing Project 

frissebb adatai szerint statisztikailag minden 9 amerikai férfi közül 1 férfit élete során 
bebörtönöznek. Ez az arány fehérek esetén 17-ből 1, feketék esetén 3 közül 1.

61
 

Nyilvánvaló tehát, hogy a semlegesítés politikája eltérő hatást fejt ki különböző társadalmi 
csoportok esetében. 
 

I. 2. Valóban trendalkotó? 

Számtalan példa támasztja alá, hogy az amerikai büntető populizmus egyre több állam 
kriminálpolitikájára van komoly hatással. Gönczöl az angolszász kultúrájú országokra, 
majd hazánkra való átterjedésről, Borbíró a hazai kriminálpolitikai diskurzus 
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„amerikanizálódásáról” ír. Kétségkívül az Egyesült Királyságban és Magyarországon is 
egyre növekvő azon jelek száma, amely a punitív populizmus terjedését támasztják alá. 
Magyarországon például a három csapást bevezető 2010-es Btk.-novella is az amerikai 

példa hatékonyságával indokolja az új büntetéskiszabási szabály bevezetését. Az 
erőszakos többszörös visszaesőkkel szembeni 2009-es fellépés is jelentős hatása volt 
azoknak a folyamatoknak, amelyek eredményeképpen az állami kriminálpolitika alakítói 
is úgy érezték, hogy a korábbi kriminálpolitikai gyakorlattal gyökeresen szembefordulva, 
szigorítással kell fellépniük a bűnözéssel szemben, amely fellépést inkább indokolt egy-

egy médiában jelentős figyelmet kapott ügy miatti morális pánik kialakította nyomás a 
közvélemény részéről, mint a vélt romló bűnözési adatokat mutató statisztika. 
Kézzelfogható Magyarországon az a folyamat is, amelyben a középosztály érdemtelennek 
bélyegzi a hajléktalanokat és a romákat, és azokat veszélyesnek beállítva egy sor 
magatartást vagy élethelyzetet minősít szabálysértéssé vagy bűncselekménnyé, 
megteremtve ezzel az alapot a hajléktalan emberek vagy a romák guberálás, falopás, 
csengő nélküli kerékpározás miatti szigorúbb büntethetőségére és fokozódó társadalmi 
kirekesztésére. Ez utóbbi problémakört a dolgozat második részében elemzem részletesen. 

A képlet azonban egyáltalán nem ilyen egyszerű. A különböző országok 
kriminálpolitikájára nagyon eltérő tényezők lehetnek hatással, ami a kriminálpolitikák 
különbözőségét eredményezi. Európában a bebörtönzési rátára vonatkozó összehasonlító 
adatok eltérő kriminálpolitikát jeleznek. Önmagában természetesen a bebörtönzési ráta 
nem teszi lehetővé a kriminálpolitika értékelését, de – mint ahogy erre Nagy Ferenc 

felhívta a figyelmet – az egyes büntetőjogi szankciók alkalmazása, a végrehajtás szigora 
és a zsúfoltság,

62
 illetve a bebörtönzésre vonatkozó flow típusú adatok, tehát a 

befogadások száma, valamint a szabadságvesztések hossza is indikátora lehet a punitív 
klímának.63

 Az adatok és azok dinamikája alapján64
 úgy tűnik, hogy Európán belül a 

skandináv országok csoportja, a nyugat-európai államok, valamint a korábbi szovjet 
érdekszféra államai, a balkáni köztársaságok és az Egyesült Királyság bebörtönzési rátái 
között jelentős különbségek mutatkoznak, amelyek alapján elvégezhető csoportosításuk is. 

Nem csupán a bebörtönzési ráta alapján, hanem a bebörtönzéshez rendelkezésre álló, 

különböző semlegesítési célú bebörtönzési formák alapján is csoportosíthatók Európa 
országai. Ehhez az egyes országok határozott tartamú vagy életfogytig tartó bebörtönzésre 
vonatkozó jogszabályait, illetve az esetleges biztonsági intézkedésekre vonatkozó 
rendelkezéseket hasonlítottam össze. Az adatok alapján egyértelmű, hogy a feltételes 
szabadságra bocsátást kizáró életfogytig tartó szabadságvesztés vagy biztonsági 
intézkedés az európai országok szűk körében fordul elő: Magyarországon és az Egyesült 
Királyságon kívül Bulgáriában, Szlovákiában és Franciaországban lehet kizárni a 
feltételes szabadságot, illetve Svájc alkalmazza az életfogytig tartó őrizetet. Az Egyesült 
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Királyságban a „whole life tariff order”-nek nevezett jogintézmény65
 hasonlatos a magyar 

tényleges életfogytig tartó szabadságvesztéshez, és ehhez hasonlít a Szlovákiában 
bevezetett három dobás intézménye is. A svájci határozatlan biztonsági őrizet egy 2008-

ban tartott népszavazás eredményeként került a svájci alkotmányba. Az intézkedésre utalt 

elkövetőnek a felülvizsgálathoz azt kell bizonyítania, hogy intézetbe utalása óta olyan új 
tudományos felfedezést értek el, amely alapján feltehető, hogy lehetőség van kezelésére, 
amely eredményeképpen később nem jelent majd veszélyt a társadalomra. Ha az értékelés 
során igenlő választ ad a bíróság erre a kérdésre, a szakértői bizottság zárt intézeti kezelést 

ajánl fel az őrizetesnek.66
 Spanyolország, Portugália, Szerbia, Horvátország, Montenegró, 

Bosznia-Hercegovina és Norvégia nem alkalmazza a határozatlan ideig tartó 
szabadságvesztést, a határozott tartamú szabadságvesztés maximuma 21 és 40 év között 
alakul. Az európai államok többségében ugyanakkor szabnak ki határozatlan tartamú 
szabadságvesztést, ahonnan azonban a feltételes szabadságra bocsátás esélye nem kizárt. 

Az európai kriminálpolitikák és így a bebörtönzési politikák is rendkívüli 
sokféleséget mutatnak, és hasonlóan sokfélék a vonatkozó magyarázó elméletek is. A 
mainstream kriminológia magyarázatai közösek azonban abban, hogy elsősorban az 
angolszász országok dinamikáját tartják a fejlődés vagy a jelenségek „fokmérőjének” és 
ehhez képest tesznek kísérletet magyarázatok megfogalmazására. Az egyik 
legáltalánosabb megközelítéscsoport a jóléti állam és a jóléti szolgáltatások 
hagyományaival, kiterjedtségével hozza összefüggésbe a változásokat, és úgy tűnik, hogy 
a kriminálpolitikára vonatkozó megállapítások közel állnak Esping-Andersen 

tipológiájához.67
 Nils Jareborg defenzív és offenzív kriminálpolitikai modelleket 

különböztet meg aszerint, hogy az mennyiben helyezi a hangsúlyt az egyén védelemben 
részesítésére az állami hatalommal szemben.68

  Mások, például David Green szerint a 

politikai kultúra döntő hatással van a kriminálpolitika alakulására, hiszen a többségi 
demokráciákban a verseny nagyobb hagyományai miatt a társadalmi inklúzió kevesebb 
hangsúlyt kap, szemben a konszenzusos demokráciák állandó megállapodást kereső 
hagyományával, így ezekre a társadalmakra a nagyobb fokú inklúzió és az alacsonyabb 
punitivitás jellemző.69

 Pratt és Eriksson az angolszász és a skandináv államok 
különbözőségét a 19. századi társadalmi változásokig vezetik vissza, és azzal érvelnek, 
hogy az angolszász országokban döntően exkluzív kulturális értékek jöttek létre, míg a 
skandinávokban inkluzívak, és ezek az értékkülönbségek a 21. századra tovább 
erősödtek.70

 A skandináv államok „különlegességét” elemezve John Pratt úgy érvel, hogy 

a kulturálisan kódolt egyenlőségre, nem kitűnni akarásra való törekvés döntő hatással van 
arra, hogy ezekben az országokban a bebörtönzési ráta alacsony és a világon a 
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legemberibbek a börtönkörülmények.71
 Krzysztof Krajewski Kelet-Európa magasabb 

bebörtönzési rátáinak magyarázatára tett kísérletet.72
 A magyar irodalomban Gönczöl,73

 

Irk,
74

 Nagy és Juhász,
75

 Lévay76
 és Borbíró77

 is fontos szempontokat adott hozzá a 
kriminálpolitikák, és ezen belül a bebörtönzési ráták különbözőségének értelmezéséhez. 
 

I. 3. Exkurzus: tömeges bebörtönzés Grúziában 

A kortárs kriminológiai irodalom mérsékelt érdeklődést mutat Grúzia felé, annak ellenére, 
hogy a kaukázusi köztársaság az USA növekedési ütemét is meghaladó bebörtönzési 
hullámot produkált a 2004 és 2010 közötti időszakban. Bár szerepeltetése első ránézésre 
furcsán hathat ebben a dolgozatban, ezzel az esettanulmánnyal az a szándékom, hogy 
bemutassam, hogyan válik egyik napról a másikra a punitív populizmus a kriminálpolitika 
egyik fő mozgatórugójává, és hogyan éri el a tömeges bebörtönzés állapotát öt év 
leforgása alatt. A párhuzam Magyarország szempontjából azért fontos, mert az 
összehasonlító értékvizsgálatok szerint a grúz társadalom értékszerkezete lényegesen 
közelebb áll a magyaréhoz, mint bármelyik a kettő közül az amerikaihoz vagy az 

angolhoz. Ebből a szempontból a grúz példa, amelyik kiemelkedik a kelet-európai 
országok közül, intő jel lehet Magyarország számára is. 

Grúzia azért kiemelkedő, mert a többi posztszovjet országhoz képest történetileg 
nem volt rá jellemző a kimagasló bebörtönzési ráta. A térség legjelentősebb 
börtönnépességével Oroszország rendelkezik, ahol 2014. január 1-jén 677 200 főt tartottak 
fogva. (Az ország 1 013 büntetés-végrehajtási intézetének hivatalos kapacitása 
meghaladja a 900 000 főt.78

) Bár 1991-et követően az orosz börtönnépesség is 
egyharmadával79

 nőtt, és 2000 nyarára elérte a 1 091 973 fős történelmi rekordot, a 
folyamatos amnesztiákkal a börtönnépesség azóta szinte egyenletesen csökken, így a 700 
fős fogvatartotti ráta jelenleg 472.80

 Grúzia bebörtönzési rátája hosszú növekedés után 
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2011-ben érte el az orosz szintet,81
 amellyel ez a két ország kiemelkedett a régióban, mert 

550 körüli bebörtönzési rátájuktól messze elmaradt Fehéroroszország 380 fős adata, sőt, 
még nagyobb volt a különbség Grúzia és a szomszédos Azerbajdzsán (228) vagy 

Örményország (156) között. 
A World Value Survey legfrissebb, ötödik hullámának eredményei szerint a magyar 

társadalom értékszerkezete az ortodox körbe sorolt országok értékeihez áll legközelebb, és 
lényeges eltérést mutat a nyugati kultúrába soroltakéhoz képest. A Ronald Inglehart által 
kidolgozott értékvizsgálatok lényege, hogy különböző értékek, alapvetően a nyitottság és 
a zártság, illetőleg a tradicionális/vallásos és a világi/racionális értékpárok mentén 

indexek képzésével vizuálisan jeleníti meg különböző országok értékpozícióit.82
 

Magyarország értékei mind a zártság és nyitottság, mint a tradicionális és világi 
gondolkodás összesített skáláján a kutatásban részt vevő ortodox országokhoz 

(Oroszország, Ukrajna, Moldova, Bulgária) állt közel. Igaz ez a megállapítás a 
szólásszabadság, a szabad véleménynyilvánítás, az intézményi bizalom, a tolerancia, 
valamint az egyéni és állami felelősség értékeire is. Általában véve a nyugati országok, de 
kiváltképpen az USA, az Egyesült Királyság és a skandináv társadalmak értékei 
alapvetően különböznek mind a magyarokétól, mind az ahhoz nagyon közel helyezkedő 
ortodox értékektől.83

 

 

1. Állókép 2003-ból: bűnözés, büntető igazságszolgáltatás, viktimizáció 

A grúz társadalom a Szovjetunió felbomlása után viharos éveken ment keresztül: 1991 

decemberében és 1992 januárjában polgárháborús állapotok uralkodtak a fővárosban, 
Tbilisziben. Grúz szerzők – többek között Alexandre Kukhianidze – innen számítják a 
bűnözés ugrásszerű növekedését, az utcai erőszakos bűncselekmények, rablások 
elszaporodását, amelyeket gyakran a polgárháborúban felfegyverkezett paramilitáris 
csoportok tagjai követtek el.84

 Két paramilitáris szervezet jött létre, a Jaba Ioseliani 
vezette Mkhedrioni és a Tengiz Kitovani által alapított Grúz Nemzeti Gárda, amelyek 
éveken keresztül de facto rendfenntartóként működtek és komoly szerepük volt az egy 
évvel később kibontakozó polgárháborúban, valamint az abháziai és dél-oszétiai 
konfliktusban is.

 85
 A fegyveres konfliktus lezárultával 1995-re a rendszerváltás előtti 

párttitkárnak, Eduard Shevardnadzének már nem volt szüksége a paramilitáris csoportok 

vezetőinek támogatására, megerősítette a rendőrséget és megkezdte a központi hadsereg 
megszervezését. Ioselianit és Kitovanit őrizetbe vette, és a kormányzati pozíciókat a 

korábbi nómenklatúrához tartozó pártfunkcionáriusokkal töltötte fel, akikre támaszkodva 
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megszilárdította a kormányzatot. A korábban jellemző nepotizmus és korrupció egyre 
erősödött, de a kommunista retorikát nacionalista váltotta fel.86

  

Az 1990-as évek elején virágzott fel egy sajátos szervezett bűnözési forma, amely az 
államszervezet helyett végezte a javak újraelosztását, valamint felelt az általa felügyelt 
terület közbiztonságáért is. Közülük is kiemelkedett a szervezett bűnözés elitje, akiket 
oroszul „Vor v zakonye”, grúzul „kanonieri kurdebi” néven ismertek. Az általuk alkotott 
maffiahálózat védelmet biztosított a lakosság egy részének és informális vitarendezési 
megoldásokat működtetett. A Vor a szervezett bűnözők hierarchiájában az elitet jelentette, 
ezt a státuszt különféle rituálék (saját szleng, eskütétel, tetoválások, becenevek)87

 is 

övezték.88
 Stefes szerint a kommunizmus időszakában működő centralizált korrupció 

felbomlása rendszerszintű, de decentralizált korrupció kialakulásához vezetett az átmenet 
éveiben Grúziában, amely elérte az úgynevezett „state capture” szintjét, amikor az állam 
magánérdekek fogságába kerül.89

 

Az ismertté vált bűncselekményekre vonatkozó statisztikák szerint 2003-ban 17 397 

bűncselekmény vált ismertté, amelyek közül 10 326-ot minősített „súlyos 
bűncselekménynek” a Grúz Statisztikai Hivatal, amelyből 499 emberölés volt, és 617 volt 
a fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények száma.90

 Ezek az adatok azonban 

rendkívül megbízhatatlanok voltak. A 2000-ben készült Nemzetközi Viktimizációs 
Felmérés (ICVS) adatai szerint amíg a budapestiek a sérelmükre elkövetett 
bűncselekmények 46%-át jelentették be a rendőrségnek, Tbilisziben ez az arány 15% volt, 
ami romlást jelentett még az 1996-os 17%-os válaszhoz képest is.91

 A fentiek miatt is 

érdemes megvizsgálni a rendelkezésre álló viktimizációs adatokat is, még akkor is, ha 
ezek szegényesek. Az ICVS 2000-es adatai is jelentősen magasabb viktimizációs adatokat 
mutatnak Tbilisziben, mint Bakuban.

92
 Bár alacsonyabb viktimizációs prevalenciát 

mértek, mint 1996-ban, még mindig több mint háromszor annyi válaszadó vált áldozattá a 

felmérést megelőző egy évben, mint Azerbajdzsán fővárosában. 
Egy 2003-as felmérés szerint a bűnözéstől való félelem is magasabb értékeket 

mutatott, mint a régió többi államában. A korábbi Szovjetunió tagállamaival 
összehasonlítva csak Moldovában és Kirgizisztánban mértek magasabb értékeket, mint 

Grúziában.93
 Ez hasonló egy 2004-ben publikált másik felmérés eredményeihez is, 

amelyben arról kérdezték az embereket három kaukázusi országban, hogy biztonságban 
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érzik-e magukat éjszaka az utcán. Az eredmények egyértelműen mutatták, hogy a 
bűnözéstől való félelem jelentősen magasabb Grúziában, mint a szomszédos 
Örményországban vagy Azerbajdzsánban. A válaszadóknak arra a kérdésre kellett 
válaszolniuk, hogy mennyire érzik magukat biztonságban éjszaka (lásd az alábbi ábrát).94

 

 

 
 

 

A grúz börtönnépesség 8 000 és 10 000 fő között mozgott a 2003-at megelőző tíz 

évben. A bebörtönzési ráta az 1995-ös 180-ról 1998-ig 250-re emelkedett, majd 2001-re 

180 alá süllyedt. A csökkenéshez több amnesztia járult hozzá, amelyek során egyszerre 
körülbelül 1 000 fogvatartottat engedtek szabadon. Ez a bebörtönzési ráta a kétezres évek 
elején hasonló volt a másik két kaukázusi állam bebörtönzési rátájához.95

 A HEUNI adatai 

szerint a telítettség 2001-ben 65%-os volt, bár a férőhelyek kiszámításánál 2 m
2
 nettó 

mozgásteret vettek figyelembe felnőtt férfi fogvatartottak esetében, amely kisebb, mint a 

magyarországi 3 m2, de fele a CPT által javasolt legalább 4 m2 értéknek. A 2001-es 

látogatatásáról tett jelentésében a CPT felhívta a figyelmet egy sor nagyon súlyos 
problémára. Néhány intézetben, illetve intézetrészben olyan nagy volt a zsúfoltság, hogy 
több fogvatartottnak egy közös ágya volt.96
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Általában nagyon rossz volt az intézetek állapota, de néhány magánelzárás végrehajtására szolgáló helyen 
nem volt természetes fény és szellőzés, illetve fogvatartottak egy csoportja nem vehetett részt mindennap 
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más embertelen, megalázó bánásmódról szóltak. A CPT számára a hatóságok is elismerték, hogy a 

korrupció nagyon komoly problémát jelent a büntető igazságszolgáltatásban, ezen belül is a 
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 A fenti adatok egy olyan társadalom képét rajzolják ki előttünk 2003-ban, ahol a 

politikai és gazdasági bizonytalanság mellett jelentős problémát jelentett a közbiztonság 
és a személyes biztonság hiánya, illetve ennek az érzete is. A végletesen meggyengült, 
maffiacsoportokkal összefonódott, egyéni érdekeket előtérbe helyező államszervezet, és 
ezen belül a rendőrség nem volt, és nem is lehetett képes a biztonság szavatolására.  A 
bűnözéstől való félelem együtt járt azzal, hogy a lakosság a büntető igazságszolgáltatás 
szervezeteibe vetett bizalma rendkívül alacsony volt és maga a szervezetrendszer is 

demoralizálódott. 
 

2. A válasz: zéró tolerancia 

A rózsás forradalommal 2003 őszén hatalomra került Szakashvili és kormánya gyökeresen 
eltérő kriminálpolitikai irányt képviselt és azonnal változtatásokat vezetett be. Átalakult a 
kriminálpolitikai diskurzus és az azt körülvevő politikai klíma is, és a változások 
hamarosan büntetőeljárási és végrehajtási szabályok módosításában is manifesztálódtak. 
A reformok nem hagyták érintetlenül a büntető igazságszolgáltatás szerveinek 
szervezetrendszerét sem. 

„Zéró toleranciát akarunk. Mert működik. Ez egy tény, hogy működik.” Ezekkel a 
mondatokkal vezette be évadnyitó parlamenti beszédében Szakashvili a zéró tolerancia 
politikáját a kis súlyú bűncselekmények esetére.97

 Egy 2006. márciusi nyilatkozatban az 
elnök így hivatkozott az új kriminálpolitikai irányvonalra: „Bevezettük a zéró tolerancia 
politikáját és folytatnunk is kell ezt. Mindenkit börtönbe kell juttatnunk a törvények 
szerint és úgy kell módosítanunk a büntetőeljárási törvényt, hogy senkit se lehessen 
feltételesen szabadságra bocsátani. Úgy fogjuk módosítani a büntető törvénykönyvet, 
hogy a szabálysértéseket teljesen felszámoljuk egyszer és mindörökre. Zéró tolerancia 
lesz ezekkel szemben.”98

 

Teljesen megváltozott a kriminálpolitikai diskurzus jellege. Az elnök sikerrel 
démonizálta a bűnözőket és kiemelten a Vorokat, játszott a választók érzelmeivel és 
használta fel a démonikus képet a büntetőpolitikai fordulat legitimációjához. „Azt akarom, 
hogy mindenki tisztában legyen vele, milyen veszélyt jelentett volna a társadalmunkra 
[…], ha 4 000 veszélyes, mindenre elszánt bűnöző kimenekül a börtönből az utcára a múlt 
éjjel: feltört és ellopott autók százai, megerőszakolt emberek százai, kirabolt házak százai, 
több száz gyilkosság és számtalan további katasztrófa és zűrzavar” – mondta az elnök egy 
börtönlázadás leverése után. „Azt akarom, hogy mindenki visszaemlékezzen arra, hogy 
ugyanebből a börtönből menekültek el bűnözők százai 1991-ben Gamsakhurdia elnöksége 
alatt, ami után kitört a polgárháború, ami rablásokkal és zűrzavarral járt.”99

 „Megtisztítjuk 
az utcáinkat ettől a szeméttől” – utalt az elnök a bűnelkövetőkre, és kiemelte: „Mindegy, 

mit csinálnak a bűnözők, mi mindenképpen rendet teszünk és az emberek biztonságban 
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a szabadságvesztés idejét is le lehet rövidíteni. 
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fogják érezni magukat.” Az elnök beszédében háborús logikát követ, a társadalmat „ők”-

re és törvénytisztelő „mi”-re osztja, a diskurzust érzelmi síkra tereli, és a démonizált 
bűnelkövetők elleni fellépés szükségességével legitimálja a rendőrség börtönlázadás 
leverésére tett lépésein túl a büntetőpolitikai fordulat további lépéseit is, többek között a 

szabálysértők elleni szigorúbb fellépést. 
Nem véletlen, hogy ez a retorika kísértetiesen hasonlít arra, amit amerikai 

politikusoknál láthattunk. Szakashvili a kilencvenes évek elején az USA-ban tanult, 1994-

ben LL.M. fokozatot szerzett a Columbia University-n, majd a Patterson Belknap Webb & 

Tyler ügyvédi irodában dolgozott ügyvédként, ahol korábban Rudy Giuliani, New York 
polgármestere, a zéró tolerancia „atyja” is partner volt.100

 Szakashvili fordulatát segítette 
az is, hogy az USA fontos külpolitikai szövetségest látott benne Oroszországgal 
szemben.

101
 Slade kutatásai szerint az új elnök büntetőpolitikájában kiemelkedő szerepet 

kapott az amerikai minta: a grúz változásokat amerikai szakértők segítették korábbi 
amerikai példák alapján. 

A reformfolyamatban a rendőrség és a büntetés-végrehajtás szervezeti és személyi 
megújítása kapott prioritást. 2003-ban 1 282 volt a 100 000 főre jutó rendőrök száma.102

 A 

közel 60 000 fősre duzzadt rendőrség létszámát azonnal 16 000 fővel csökkentették. 103
 

Ezután a megmaradt rendőröknek mindegyikének újra kellett pályáznia saját állására, 
aminek következtében további 15 000 rendőrnek szüntették meg a jogviszonyát.104

 2006-

ra a rendőrség létszáma 17 000 főre csökkent, a 100 000 főre jutó rendőrök száma 373 
volt. A közlekedési rendőrséget, amely az egyik legkorruptabbnak tartott rendőri egység 
volt, teljes egészében (2 700 fő) feloszlatták, és a feladatai ellátására 2004 nyarán egy új 
szervezeti egység jött létre területi alapon, amelynek feladatai közé tartozott a kisebb 

súlyú bűncselekményekkel kapcsolatos eljárások lefolytatása is. A rendőrök fizetését a 
tízszeresére emelték. Nyugati, elsősorban amerikai trénerek vettek részt az új 
alkalmazottak kiválasztásában, képzésében. A reform folyamán nagy hangsúlyt fektettek a 

logisztika megújítására: új rendőrőrsök kialakítására, új egyenruha bevezetésére, modern 

kommunikációs hálózat létrehozására és a járműpark teljes cseréjére is. Új irányítási és 
vezetési struktúrát alakítottak ki, és újjászervezték a rendőrséget felügyelő minisztériumot 
is.

105
 A lakossági percepciók a változások hatására gyorsan javulásnak indultak. A 

Világbank Governance indikátorában százpontos skálán Grúzia 2004 óta 34 pontot 
javított, és jelentősen javította helyzetét a Transparency International Korrupciós 
Percepciós Indexén is.106. A rendőrséggel kapcsolatos pozitív lakossági attitűdök a 2004-
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es 49%-ról kevesebb, mint egy év alatt 77 %-ra növekedtek, és 2010-re a rendőrség lett a 
harmadik abban a rangsorban, ahol a lakosság intézményekbe vetett bizalmát mérik.107

 

A rendőrségi reformot követően jelentős változások következtek be a büntetés-

végrehajtásban is.  A személyi állomány közel 80%-át lecserélték és a fizetéseket is 
jelentősen megnövelték. A Vorokat, a bebörtönzött korábbi maffiavezéreket, akik az 

intézeteken belülről tovább irányították a szervezetüket, a korábbi decentralizáltságot 
megszüntetve egy intézetben helyezték el, ahol jelentősen korlátozták a 

kapcsolattartásukat. A grúz ombudsman adatai szerint 80%-kal estek vissza az őrizetben 
és a rendőrségi fogdákban, valamint előzetes letartóztatásban lévők kínzás miatti panaszai 
2005-ben.

108
 A változások visszatükröződnek a CPT megállapításaiban is: 2007-es 

vizsgálatukkor csak elvétve érkeztek hozzájuk panaszok kínzással kapcsolatban.109
 

 

3. Jogszabályi változások: zéró tolerancia és a jogalkotási hullám 

2004-ben vezették be a grúz büntető eljárásjogban a „guilty plea” intézményét, amely 
gyakorlatilag egy megállapodás a terhelt és az ügyész között. A jogintézmény lényege, 
hogy anélkül hozhasson a bíróság ítéletet a büntetőügyben, hogy tartalmilag értékelné a 
tényeket. A megállapodás irányulhat egyrészt a bűnösség beismerésére, másrészt a 
büntetés mértékére is. A jogintézmény rövid idő alatt nagy hatást váltott ki, 2010-ben már 
az ügyek 80%-át ilyen megállapodásokkal zárták le: 19 956 ítéletből 15 876 ilyen 

megállapodáson alapult.110
 

Az ügyészi szervezet 2004-et követően a fegyveregyenlőség elvét sértő eljárási 
jogosultságokat szerzett és a bíróságot az ügyészi indítványok jóváhagyója szerepébe 
szorította. A helyzet különösen aggasztóvá vált az előzetes letartóztatások elrendelése 
esetén: 2009-ben a 8 713 ilyen ügyészségi javaslat 94,1%-át, 2010-ben a 8 761 javaslat 

92,1%-át tartotta megalapozottnak a bíróság.111
 A váderedményességi mutatók szerint 

2009-ben 18 354 személyt talált bűnösnek a bíróság és 18 (!) személyt mentett fel, 2010-

ben pedig 19 940 főt ítélt el és csupán 8 (!) főt mentett fel.
112

 A bíróság függetlenségének 
alacsony foka, az ügyészség által a bíróságra helyezett nyomás, a fegyveregyenlőség 
elvének sérelme, valamint a védelemhez való jog érvényesülésének egyéb hiányosságai 

miatt a beismerő vallomásoknak kiemelt szerepe lett a bűnözés elleni harcban 2004 után. 
Jogvédő szervezetek szerint a kirendelt védői intézmény diszfunkciói miatt a bíróság 
döntése puszta formalitás marad, gyakorlatilag a guilty plea megállapodások átvételére 
szorítkozik.113

 A váderedményességi mutató és a beismerő vallomások kölcsönösen 
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hatnak egymásra: a magas váderedményességi mutató miatt a terheltek inkább beismerik a 

bűncselekményt az esetlegesen csökkentett szabadságvesztés reményében, a 
megállapodások magas aránya és a bíróság mechanikus átvétele miatt pedig magasan 
marad a váderedményességi mutató. A mechanizmust a grúz emberi jogi biztos így írta le 
2010-es riportjában: „a legtöbb terhelt tulajdonképpen biztos abban, hogy úgyis el fogják 
ítélni, a védők pedig ahelyett, hogy tovább dolgoznának az ügyfelük felmentéséért, azt 
tanácsolják nekik, hogy egyezzenek meg az ügyésszel, hogy a lehető legalacsonyabb 
büntetést kapják. Ez a magatartás különösen gyakori olyan cselekményeknél, ahol 
szabadságvesztés a kiszabható büntetés.”114

 

A törvénymódosítási hullám más területeket is elért. A meghirdetett zéró tolerancia 
politika jegyében több cselekmény előkészületét is sui generis bűncselekménnyé 
nyilvánították, bizonyos szabálysértéseket bűncselekménnyé nyilvánítottak, 
megváltoztatták egyes bűncselekmények tényállását, szigorították a pártfogó felügyelet 
magatartási szabályait és a szabályok megszegésének következményeit, valamint 

korlátozták a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségét is. Megemelkedtek a büntetési 
tételek is: az új szabályok értelmében például egy kb. 12 000 Ft értékre elkövetett lopás 
esetében a kötelező minimumbüntetés háromévi letöltendő szabadságvesztés lett.

115
 A 

kábítószerrel visszaélés esetén úgynevezett három cdobás törvényt alkalmaztak, amely 
értelmében a harmadik elkövetés esetén kötelezően életfogytig tartó szabadságvesztést 
kell kiszabni. 

116
 A reform részeként egy olyan büntetéskiszabási szabályt vezettek be, 

amely szerint a büntetéseket nem lehet összbüntetésbe foglalni, hanem azokat össze kell 
adni, és még akkor is kumulatívan kell számolni, ha azok halmazata csak látszólagos.117

 A 

Vorokkal szembeni fellépés részeként az ilyen szervezetben való részvételt is 
büntetendővé tették – akkor, ha más bűncselekmény nem valósult meg, hét és tíz év 
közötti szabadságvesztéssel.118

 

A reformok hatására a börtönnépesség minden addiginál dinamikusabb 
növekedésnek indult. A reformfolyamat első két évében a börtönnépesség közel két és 
félszeresére emelkedett, 2010 végére pedig a zéró tolerancia meghirdetésének évéhez 
képest négyszeresére duzzadt, a korábbi 180 fős bebörtönzési ráta 548 fősre növekedett, 
és ezzel Grúzia a harmadik legmagasabb bebörtönzési rátával rendelkezett 2010-re az 

USA és Oroszország után (lásd az alábbi ábrát). 
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A fogvatartottak elhelyezése hatalmas forrásokat igényelt. Amíg 2004-ben a 

büntetés-végrehajtási szervezet költségvetése a GDP 0,1%-át tette ki, ez az arány 2007-re 

0,5%-ra növekedett. Az intézmények felújítására és újak építésére fordított összeg 2009-re 

megtízszereződött.119
 A kiadások egy részét a költségvetés más forrásaiból finanszírozták, 

így 2007-re a közbiztonságra fordított kiadások elérték a szociális ellátásokra fordított 
kiadások összegét.  A maffiaellenes törvényben biztosított felhatalmazások alapján az 
elítélt és bebörtönzött több tucat Vor vagyonának jelentős részét lefoglalták, és a 
kormányzat híradásai szerint a börtönrendszer fejlesztésére fordították.120

 

A bűnözési adatok és a viktimizációs felmérések első ránézésre azt mutatják, hogy a 
reform rendkívül sikeres volt. A statisztikai hivatal adatai szerint a regisztrált 
bűncselekmények száma 2004 és 2006 között meredeken növekedett, majd a maximum 
elérése után öt év alatt a felére csökkent. Számos tényező korlátozza azonban a 
következtetések levonását. Egyrészt az, hogy a büntetőjogi reform részeként 2005 
májusától a bűncselekmények köre és tényállása megváltozott, másrészt pedig eljárási 
szabályok miatt más szakaszban került sor a statisztikai adatok rögzítésére: a statisztikai 
hivatal szerint ezek a tényezők alakították a bűnözés terjedelmének látszólagos 
növekedését 2004 és 2006 között. Másrészt ezek az adatok rendkívül alacsony regisztrált 
bűnözést mutatnak egy 4,5 millió lakosú országban. Feltételezhető tehát, hogy az 
összbűnözés jelentős része látenciában marad.  

Az első ránézésre kedvező adatok átértékelését támasztják alá a statisztikai hivatal 
viktimizációs adatai is. Az adatok szerint a sértettek száma nem csökkent jelentősen 2011-

re, a regisztrált sértettek száma csak kismértékben maradt el a 2007-es szinttől. Az 1996-

os ICVS adatokkal való összehasonlíthatóság biztosítása érdekében az igazságügyi 
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minisztérium megbízásából viktimizációs felmérést készítettek 2010-ben is, amely adatok 

azonban a viktimizálódás dinamikus csökkenését mutatják, viszont az adatfelvétel nem 
volt differenciált és a módszertan miatt nem teszi lehetővé a megalapozott 
összehasonlítást a korábbi értékekkel.121

 Javultak a lakosság a bűnözés jövőbeli 
alakulására vonatkozó percepciói is.122

 

Mivel a viktimizációs adatok elsősorban a vagyon elleni bűnözés csökkenésére 
utalnak, kézenfekvő feltenni a kérdést, hogy nem a 2005 és 2008 közötti, majd a 2010-et 

követő gazdasági fejlődés és az ezzel együtt járó 8-10%-os éves GDP-növekedés123
 járult-

e hozzá nagyobb mértékben a bűnözés csökkenéséhez. Egy másik lehetséges magyarázat a 
bűnözés csökkenésére a demográfiai mutatók átalakulása. A nyolcvanas évek legvégétől 
kezdődően meredeken csökkent a születések száma, így a kétezres évek végére 
lényegesen kevesebb fiatalkorú léphetett belépési korba, és az 1990 után születettek 
kohorszaiban közel negyedével kevesebben szerepelnek, mint a Szovjetunió összeomlása 
előtti években. 

 

4. A grúz zéró tolerancia politika kritikája 

A reform jelentős anyagi forrásokat igényelt, amit csak részben sikerült más forrásokból 
fedezni, így az forrásokat vont el a társadalompolitika más területeiről. A folyamat egyik 
vesztese a szociális ellátórendszer volt. 2009 és 2012 között a bentlakásos 
gyermekvédelmi intézmények száma a felére csökkent, a családi pótlékként kiutalt összeg 
2005 és 2012 között negyedére csökkent.124

 A politika képmutató voltára igyekezett 
rámutatni Irakli Okruashvili korábbi legfőbb ügyész, illetve védelmi miniszter is, miután 
szakított az elnökkel és új pártot alapított 2007-ben. Programadó beszédében elnyomással 
vádolta Szakashvilit, és kijelentette: „az elnök által bevezetett zéró tolerancia politikája 
egyértelműen szelektív” és a bebörtönzés kizárólag a szegényekre fókuszál.125

 

A 2004-től érvényesülő büntetőpolitika egyik célpontja a kábítószer-fogyasztók és 
kábítószer-terjesztők voltak. 2006-tól kezdődően egyre szigorúbbá váltak az anyagi jogi 
szabályok és a rendőrség is új intézkedési jogköröket kapott. A kábítószer-használat és a 
fogyasztási célú birtoklás is bármilyen formájában bűncselekménynek minősül 2006-ot 

követően.126
 Csekély mennyiség esetén 11 évig terjedő, nagy mennyiség esetén 7 és 14 

évi közötti, jelentős mennyiség esetén pedig 8 és 20 év közötti szabadságvesztés 
kiszabását írja elő a törvény. A jogszabály ugyanakkor néhány kivételtől eltekintve nem 
határozza meg, hogy mi számít csekély, nagy, illetve jelentős mennyiségnek, a 
gyakorlatban ezért a legtöbb esetben nagy mennyiség birtoklása miatt indítanak eljárást, 
érvényesítve ezzel a magas kötelező minimumbüntetést.127

 Az EMCDDA a grúz 
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legfelsőbb bíróság adataira hivatkozva arról számolt be, hogy 2011-ben 3 543 embert 

ítéltek el kábítószerrel visszaélés miatt. Az elítélések magas száma a fent bemutatott 

okokon kívül azzal is magyarázható, hogy az ítéletek a legtöbb esetben utcán végzett 
vizeletvizsgálatok eredményein alapulnak. 2006-ban a rendőrség speciális jogosítványokat 
kapott arra, hogy bárkit igazoltasson, valamint az úgynevezett utcai drogtesztre 

kötelezzen, aki megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy kábítószert fogyasztott. 2011-es 

adatok szerint egy évben 27 138 esetben végeztek utcai drogtesztet, ami a gyakorlatban a 

helyszínen végzett vizeletvizsgálatot jelent.128
 A Grúz Pszichológiai Társaság felmérése 

szerint a női elkövetők jelentősen felülreprezentáltak a kábítószerrel visszaélés miatt 
szabadságvesztésre ítéltek között, mert a családjuk kábítószer-fogyasztó férfi tagjai 
számára a nők szerzik be a kábítószert, azért, mert azt feltételezik, hogy a nők kevésbé 
kerülnek a hatóságok látókörébe. A felülreprezentáltság másik oka, hogy amint 
büntetőeljárás indul egy nővel szemben, a családok az ezzel járó stigma miatt sok esetben 

kitagadják, és meg sem kísérelnek védelmet nyújtani számukra.
129

 A Penal Reform 

International kutatása szerint 2013-ban a női fogvatartottak között 29% volt a 
kábítószerrel visszaélés miatt elítéltek aránya,130

 a Harm Reduction International szerint 

egy évvel korábban pedig 34%.131
 A törvény és gyakorlata a társadalmi struktúrákon 

keresztül hozzájárul a nők intézményes elnyomásához. 
A zéró tolerancia politikája jelentős problémákhoz vezetett a büntetések 

végrehajtása terén is. Bár a reform keretében 9 új intézményt építettek fel és négyet 
újítottak fel,132

 a túlzsúfoltság korábban nem tapasztalt mértéket öltött. Már a 2007-es 

CPT-jelentés is említ zsúfolt körletrészeket és intézeteket, de a 2010-es CPT-jelentés már 
az egész börtönrendszerre jellemző, egészen extrém jelenségként írja le a 

túlzsúfoltságot.133
 A, Geguti intézetben például az egy zárkában elhelyezett fogvatartottak 

felváltva aludtak, mert nem volt mindenkinek saját ágya. Egy 300 m
2
-es helyiségben, ahol 

175 fogvatartottat helyeztek el, 140 ágy volt, egy 200 m2
-es másik helyiségben, ahol 108 

fogvatartottat helyeztek el, 84 ágyat talált a CPT.
134

 A tbiliszi intézetben a hivatalos 1 018 

férőhelyen a CPT látogatása idején 4 316 fogvatartott volt elhelyezve, az egy 

fogvatartottra jutó mozgástér fél négyzetméter volt átlagosan; egy 45 m
2
-es zárkában 100 

fogvatartottat helyeztek el, akikre összesen 20 ágy jutott. A fogvatartottak havonta 
egyszer vagy kétszer fürödhettek és hetente kétszer-háromszor húsz percre hagyhatták el 
zárkáikat.135

 Egyértelmű, hogy az ilyen körülmények között működő börtönrendszer 
képtelen olyan foglalkoztatást, oktatást vagy munkáltatást biztosítani a fogvatartottak 
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számára, amely a mentális állapotuk szinten tartáshoz szükséges lenne, 

személyiségfejlesztésről, a reszocializációhoz szükséges proszociális készségek 
kialakításáról pedig egyáltalán nem lehet beszélni. 

A zéró tolerancia politikája számos, a túlzsúfoltsághoz kapcsolódó további 
problémát okozott. A grúz ombudsman 2011-es jelentése szerint „a fogvatartottak száma 
nincs arányban a rendelkezésre álló férőhelyekkel. A túlzsúfoltság minden kétséget 

kizáróan az egyik legnyilvánvalóbb oka az egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó 
problémáknak a börtönökben. Ezek közül elsőként kell kiemelni a fertőző betegségek 
terjedését, valamint a pszichés problémák elszaporodását. A túlzsúfolt intézetekben nem 
állnak rendelkezésre megfelelő források” és a megnövekedett munkateher miatt a 
személyzet képtelen kezelni a fogvatartottak egészségügyi szükségleteit.136

 

Egy ilyen körülmények között működő börtönrendszer az intézet rendjének 
fenntartásához sokszor olyan eszközöket vesz igénybe, amelyekre átlagos körülmények 
között nincs szükség, vagy amelyek adott esetben elérik a kegyetlen, embertelen, 
megalázó bánásmód szintjét is.137

 Például a 8. számú intézetben Gldaniban tilos volt a 
fogvatartottaknak beszélgetni, kopogni a zárkák ajtaján, vagy hangosan beszélni, amely 
tilalmak megszegésért fegyelmi büntetéseket szabtak ki, adott esetben fegyelmi eljárás 
nélkül megverték a fogvatartottat büntetésként.138

 A CPT-nek is feltűnt, hogy az 
intézetben teljes csend volt a látogatás idején, ami egy 3 500 fogvatartott elhelyezésére 
szolgáló börtönben elég szokatlan jelenség. A Georgian Young Lawyer’s Association 
nevű jogvédő szervezet szerint ez a speciális szabályok bevezetésének a következménye. 
Az intézetben tilos a rádióhallgatás és a tévénézés, fegyelmi fenyítés jár társasjátékokkal 
való játszásért is, mert például a dobókockával dobás az ostábla nevű játékban túl hangos 
az intézetvezetés szerint.139

 A fenti „fegyelmi vétségekért” vagy azonnal megverték a 
fogvatartottakat, vagy több napra magánelzárásra ítélték, ahol nem tartozott a felszerelési 
tárgyak közé az ágy, hanem széken vagy a betonon aludtak a fogvatartottak. A fegyelmi 

nyilvántartás szerint egy év alatt 500 esetben szabtak ki magánelzárást „hangoskodás” 
fegyelmi vétség miatt. Az intézeti „erődemonstráció” és nyomásgyakorlás másik eszköze 
lehetett a kollektív büntetések alkalmazása, amely alapján az összes fogvatartott felelőssé 
tehető az egyetlen zárkatárs által elkövetett cselekményért is. Az elvileg napi egy óra 
szabad levegőn tartózkodás helyett hetente néhány alkalommal kb. húszperces kint 
tartózkodás volt engedélyezett, a sétaudvarig azonban futni kellett. Ha akár egy 
fogvatartott nem volt képes a futásra végig, akkor az egész zárkát visszavitték a 
körletre.140

 A fogvatartottak elnyomásának és a represszív eszközök alkalmazásának 
elterjedtségét mutatja, hogy bár ez a különösen szigorú rezsimrendszer azt vetítetné előre, 
hogy fogvatartottak tucatjai tesznek majd bejelentést a személyi állomány jogsértései 
ellen, ezeknek az intézettel kapcsolatban nyoma sem volt. A CPT 2010-es jelentése 
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ugyanakkor kiemelte, hogy az olyan fogvatartottak, akiket más intézetekbe szállítottak át 
Gldaniból, az új fogvatartási helyeken rendszerint kegyetlen körülményekről, verésekről 
számoltak be a korábbi fogvatartási hellyel kapcsolatban. 

Nem véletlen, hogy Gldani börtöne az egész világ számára híressé vált 2012 
szeptemberében, amikor nyilvánosságra kerültek azok a videók,

141
 amelyeken felügyelők 

megkínoznak és megerőszakolnak több fogvatartottat a börtönben. A tévében is levetített 
felvételek megrázták a grúz közvéleményt, a büntetés-végrehajtás parancsnokát azonnal 
menesztették, és néhány nap múlva lemondott a felügyeletet ellátó miniszter is. A felvétel 
nyilvánosságra kerülését követő napokban több tízezres tüntetések történtek a fővároson 
kívül több nagyvárosban is. Bár emberi jogi csoportok és nemzetközi szervezetek 
jelentései alapján úgy tűnt, hogy a rendszerszintű kínzás és abúzus eltűnt a grúz 
börtönökből, és csupán helyenként fordul elő kegyetlen, embertelen vagy megalázó 
bánásmód, a felvételek nyilvánvalóvá tették a társadalom számára, hogy a börtönök az 
emberi jogi jogsértések színhelyévé váltak és a tömeges bebörtönzés túlzsúfoltsághoz és 
az embertelen bánásmód visszatéréséhez vezetett. 

A videó azonnal a közelgő választás miatti kampány részévé vált. A spontán 
tüntetések napokon keresztül zajlottak. Az elnök reakciója nem különbözött lényegesen 
attól, amivel 2004-ben látott neki a büntető igazságszolgáltatás reformjának. Első 
nyilatkozatában zéró toleranciát hirdetett bármilyen emberi jogi jogsértéssel szemben, 
„mert egy civilizált és emberséges országot akar építeni és nem egy túlfegyelmezett, 

erőszakon alapuló Grúziát”.
142

 Az elnök azonnal felfüggesztette az ország összes 
büntetés-végrehajtási alkalmazottját és helyettük bevezényelte a rendőrséget a 
börtönökbe.143

 Az elnök – nem felismerve, hogy éppen a túlzott bebörtönzési politikája 
vezetett a katasztrófához – szigorú büntetéseket és sokévi szabadságvesztést helyezett 
kilátásba144

 a kínzást elkövetők számára és kinevezte a korábban politikájával kritikus 
ombudsmant büntetés-végrehajtási miniszterré.145

 

Ezek az intézkedések azonban nem voltak képesek megállítani azt a mozgalmat, 
amely jogvédő szervezetek,146

 ellenzéki tüntetők, valamint egyetemisták körében 
bontakozott ki és az emberi jogok tiszteletben tartását követelte a fogvatartási helyeken, 

valamint kiállt a börtönkörülmények javítása mellett.147
 A tüntetők felismerték, hogy a 

„tough on crime” politikája túllőtt a célon, az elnyomás és az elszámoltathatatlan hatalom 
szimbólumává vált, és a bűnözés csökkentésén túl a bevezetett eszközöket most már az 
autoriter hatalom kiépítésére használják. Grúziában 2012 szeptemberében olyat 
tapasztalhatott meg a világ, amit máshol a volt Szovjetunió tagállamaiban valószínűleg 
soha: emberek tízezrei követelték utcai tüntetéseken a semlegesítő kriminálpolitika végét 
és a fogvatartotti jogok tiszteletben tartását. 
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5. A felduzzadt börtönrendszer lebontása 

A kormány a 2012 októberében tartott választásokon megbukott, az új kormány első 

számú prioritása lett a hatalmasra duzzadt börtönnépesség csökkentése. Ezért, hogy 
gyorsítsák az elnöki kegyelmi döntések és a feltételes szabadságra bocsátások 
megnövekedett száma miatt az év során amúgy is megindult folyamatot, 2012 
decemberében amnesztiatörvényt fogadott el a parlament. A törvény értelmében bizonyos 
bűncselekmények kivételével a legtöbb cselekményi kategóriában negyedével, 
harmadával vagy felével csökkentek a kiszabott büntetési tartamok, vagy adott esetben 
teljesen eltekintettek a büntetésektől, valamint szabadon engedtek 190 politikai 
bűncselekményért elítélt személyt is. A jogszabály értelmében 3 000 fogvatartottat 

azonnal szabadon kell engedni és körülbelül 6 000 fogvatartott nyújthatott be kérelmet 
azért, hogy egy erre létrehozott speciális bizottság felülvizsgálja az ítéletét és 
megállapítsa, hogy a törvény értelmében csökkent ítéletidő miatt a szabadítás indokolt.  

A törvény értelmében azonnal szabadították azokat, akiket kisebb súlyú 
bűncselekményekért első bűntényesként ítéltek szabadságvesztésre, kivéve, ha a 

bűncselekmény halált vagy súlyos testi sértést okozott, ha szexuális jellegű volt vagy 
prostitúcióhoz kapcsolódott, illetve ha hivatali hatalommal visszaélést, állam elleni 

bűncselekményt, hatóság félrevezetését vagy hamis tanúzást valósított meg. A kisebb 

súlyú bűncselekményért elítélt fiatalkorúak is mind a törvény személyi hatálya alá 
tartoztak, kivéve, ha a bűncselekmény halált okozott. Azokat is amnesztiában részesítette 
a törvény, akik gondatlanságból követték el a bűncselekményt, kivéve, ha halálos volt az 
eredmény, és még súlyos bűncselekmények esetén is amnesztiát kapott az, akit 
bűncselekmény előkészülete vagy kísérlete miatt ítéltek szabadságvesztésre. Az illegális 
kábítószer-kereskedelem kivételével amnesztiában részesült az is, akit kábítószerrel 
összefüggésben ítéletek börtönre első bűntényesként, és végül az is, akit hatóságnak 
ellenszegülés miatt ítéltek el. 

A törvény értelmében több kategória büntetési idejét csökkentették le. Felezték egy 
sor csalási jellegű, vagy ahhoz kapcsolódó cselekményét, az adócsalás, vámcsalás 
bűncselekményét, és az ittas vezetését. Harmadával csökkentették a súlyos vagy nagyon 
súlyos cselekményt elkövető női elítéltek ítéletidejét, ha a magatartás nem okozott halált. 
A törvényjavaslatok szerint148

 negyedével csökkentették volna minden további 
fogvatartott ítéletét, kivéve, akit emberölés, szexuális bűncselekmény vagy terrorizmus 

miatt ítéltek el, valamint az életfogytig tartó szabadságvesztést töltő fogvatartottakat, majd 

a törvény zárószavazásán ezt a kivételt jelentő korlátozást elvetették.149
 Nem szavazott 

meg a parlament továbbá olyan korlátozásokat sem, mint például az ügyészség javaslata, 
amely kivette volna a hatóság tagjai sérelmére elkövetett cselekmények miatt elítélteket az 
amnesztiában részesítettek köréből, vagy olyan parlamenti indítványokat, amelyek szerint 

ha az amnesztiában részesült újra bűncselekményt követne el, azt súlyosító 
körülményként kell figyelembe venni (lásd az alábbi ábrát). 
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6. Következtetések 

A bűnözésről és a büntetésekről szóló politikai diskurzus hangneme egyelőre keveset 

változott. Az amnesztiatörvény is a politikai diskurzus fókuszába került: a korábbi elnök 
megtagadta a törvény aláírását, és azzal érvelt, hogy az új kormány csupán 
„Oroszországot szolgálja ki az orosz kémek szabadon bocsátásával, és példátlan veszélybe 

sodorja az országot pedofilok, puccsisták és az államcsínyek elkövetőinek” kiengedésével. 
Szakashvili kijelentette, „hogy nem szeretné riogatni a társadalmat, de ez az amnesztia a 
bűnözési ráta jelentős növekedését fogja eredményezni”.150

 A parlament elnöke úgy 
reagált, hogy az elnök csak a hisztériakeltésben érdekelt. Érvei szerint az elmúlt években 
Grúziában számos ember nagyon „gyanús” vádakkal került börtönbe, ami ahhoz vezetett, 
hogy az ország bebörtönzési rátája az egyik legmagasabb lett a világon. A miniszterelnök 
pedig tájékoztatta a lakosságot arról, hogy a bűnözési ráta növekedése várható, de a 
folyamat lezajlásáig türelmet kért a társadalomtól. Az amnesztiát januárban hajtották 
végre, a börtönnépesség két hónap alatt a felére csökkent.151

 Négy intézetet teljesen 
kiürítettek, többen pedig minimális fogvatartotti létszámot hagytak.152

 

Az amnesztia rövid távon megoldotta a legsúlyosabb problémát, a túlzsúfoltságot, 
amely számos más problémának is a gyökere volt. Kérdés azonban, hogy valóban 
beigazolódott-e a félelem a bűnözési ráta növekedésétől, valamint, hogy sikerül-e hosszú 
távú, fenntartható megoldást találni. Bár az amnesztiát számos állam alkalmazza a 
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posztszovjet térségben, hogy megakadályozza a börtönnépesség inflálódását, ez felveti 
annak kockázatát, hogy a rendszeres amnesztiák negatívan hatnak a társadalom büntető 
igazságszolgáltatásba vetett bizalmára, valamint hátrányosan alakítják a rendőrség, az 
ügyészség és a bíróság szervezeti morálját is. Hosszú távon mindenképpen olyan 
büntetőpolitika lenne kívánatos, amely inkább a „bemeneti oldalon” kísérli meg a 
probléma kezelését. Az elmúlt hónapokban ilyen intézkedések bevezetését is megkezdték: 
elsőként a felfüggesztett szabadságvesztés bevezetésével, majd a közérdekű munka 
büntetések arányának növelésével. Kismértékben enyhült csak azonban ítélkezési 
gyakorlat.

153
 2013 októberében az elítéltek 12%-át ítélték pénzfőbüntetésre, 1%-át 

közérdekű munkára és 38%-át szabadságvesztésre, amelynek egyharmada feltételes 
szabadságvesztés volt, és 48%-ban alkalmaztak próbára bocsátást.154

 

A kriminálstatisztikai adatok egyelőre nem igazolták a bűnözés ugrásszerű 
növekedését. A nem súlyos cselekményi kategóriában jelentős csökkenés, a súlyos és 
különösen súlyos kategóriában együttesen pedig stagnálás figyelhető meg. Eltérő 
számokat közölt azonban a bűnözés alakulásáról a belügyminisztérium és az ügyészség, és 
ezek értelmezése heves vitákat indított 2013 nyarán.155

 Az egyik értelmezés szerint 
csökkent, a másik szerint nőtt a bűnözés, ahhoz képest, hogy melyik bázisadathoz képest 
készültek az adatsorok.156

 Figyelembe véve, hogy a regisztrált cselekmények 
struktúrájában viszont a különösen súlyos cselekmények arányának növekedése figyelhető 
meg, figyelemre méltó, hogy a büntetéskiszabási gyakorlat még ezzel együtt is enyhébb 
lett.  

Bár a jelenlegi kormányzat a bűnözést a társadalom normális jelenségének tekinti és 
nem démonizálja, a sajtóban megfigyelhetők ezzel ellentétes tendenciák, például egyes 
kiemelt emberölésekről szóló beszámolókban.

157
 Ezt azonban a jelenlegi kormány és a 

vezető politikusok nem használják fel pánikkeltésre, a terjeszkedő bűnözéskontroll 
legitimálására. Elképzelhető, hogy nem kriminálpolitikai szándék húzódik e mögött, 
hanem a punitív populizmushoz hasonló, csupán ellentétes előjelű politikai haszonszerzési 
szándék. A grúz társadalmat ugyanis a korábbi évek bebörtönzési hulláma miatt akkora 

sokk érte, hogy nem számíthat további legitimációra a semlegesítési célú kriminálpolitika. 
A fentiekben részletesen elemzett grúz példa körülményei nem feleltethetők meg 

teljesen a magyarországi helyzetnek, a két ország történelmi fejlődése között számtalan 
különsbéget találunk Ugyanakkor a példa alkalmas arra, hogy szemléltesse a félelmeket 

kihasználó és gerjesztő punitív populizmus működési mechanizmusait egy olyan 

társadalmi, kulturális kontextusban, amelyik a hazaihoz hasonló sajátosságokkal 
rendelkezik. A grúz társadalom a tömeges bebörtönzést sokkszerűen élte meg, és 
felismerve annak kirekesztő jellegét, valamint első számú kormányzati eszközzé válását, 
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demokratikus úton lépett fel ellene. A tömeges bebörtönzés politikája ebben a 
kontextusban megbukott 

 

I. 4. A társadalomvédelmi bebörtönzés megjelenése Magyarországon 

A szabadságvesztéssel járó semlegesítő büntetések Franz von Liszt Marburgi programja 
óta kiemelkedő helyet foglalnak el mind a büntetések céljáról és hatékonyságáról, mind a 
büntetések végrehajtásának gyakorlatáról szóló diskurzusokban. Liszt 1882-es 

előadásában az elkövetőket három csoportra osztotta. Ennek értelmében a javítható 
elkövetőkkel szemben a büntetés nevelő hatását kell kidomborítani, az olyanokkal 
szemben, akik javítást nem igényelnek, az elrettentés a legcélravezetőbb büntetési cél. A 
harmadik csoportba tartozó javíthatatlanokat pedig a társadalom védelme érdekében 
ártalmatlanná kell tenni. A társadalomvédelmi gondolat hamar elterjedt a korabeli 
kriminológiai gondolkodásban. Adolpe Prins társadalomvédelmi irányzata úgy vélte, hogy 
a klasszikusok pusztán megtorló és tettarányos büntetése nem elegendő, mert nincs 
tekintettel arra, hogy a társadalom számára védelmet kell biztosítani a 
bűncselekményekkel szemben. E megközelítés szerint a személyben rejlő társadalomra 
veszélyességet kell értékelni, így ugyanúgy meg kell védeni a társadalmat a 
beszámíthatósággal rendelkező és a nem beszámítható elkövetőkkel szemben is, így 
lehetőséget kell biztosítani a veszélyesség intézményes értékelésére.158

 Prins 

optimizmusát és gondolkodásmódját is alapvetően meghatározta a pozitivista tudományról 
alkotott felfogása. Ahogy egy könyvéről írt amerikai recenzióban159

 szerepel: Prins még 
az amerikaiaknál is derűsebben figyelte az amerikai börtönreformokat. Optimizmusa nem 
véletlen: a pozitivista kriminológia eredményei, az egyre tökéletesedőnek gondolt 
osztályozási rendszerek, tipológiák a bűnözés problémájára adott „megoldás” lehetőségét 
vetítették előre. Tulajdonképpen a fiatalkorúakra vonatkozó sikerek alapján tudományos 
szükségszerűség is lehetett ez az optimizmus, hiszen ha a tudomány képes arra, hogy 
eredményesen nevelje a fiatalkorúakat, akkor minden bizonnyal arra is képes, hogy 
megállapítsa, ki számít nevelhetetlennek. 

A nevelhetetlenség intézményes értékelésére nem kellett sokáig várni. 1908-ban 

Nagy-Britannia és Írország területén a Prevention of Crime Act vezette be a megrögzött 
bűnöző fogalmát, akikkel szemben öt és tíz év közötti relatíve határozatlan 
szabadságelvonás kiszabását tette lehetővé, ha életvezetésükből vagy bűnözési 
szokásaikból arra lehetett következtetni, hogy a társadalom védelme érdekében a hosszabb 
ideig tartó szabadságelvonás a célszerű.160

 A törvény szerint azt a 16 évesnél idősebb 
személyt, akit már legalább három alkalommal elítéltek bűncselekmények elkövetése 
miatt, biztonsági őrizetbe lehetett helyezni. E biztonsági őrizet felülvizsgálatára 
háromévente került sor, amikor az igazságügy-miniszter értékelte az őrizetes előéletét, 
                                                                                                                                                                              
157

 Lásd Democracy and Freedom Watch (163. lj.)  
158

 Adolphe PRINS: La défense sociale et les transformations du droit pénal (Paris: Misch et Thron 1910) 
159

 C. R. HENDERSON: „La défense sociale et les transformations du droit pénal” American Journal of 

Sociology 1910/6.  847. 
160

 Prevention of Crime Act Art. 10 



46 

 

körülményeit, helyzetét, és döntött arról, hogy feltételesen szabadságra bocsátható-e az 

őrizetes.161
 

Két évvel később, a Nemzetközi Büntetőjogi Társaság brüsszeli közgyűlésén Prins 
álláspontját elfogadva Liszt a fentieknél is tovább ment, és azt ajánlotta, hogy a 
„közveszélyes emberekkel szemben hatályos védelmet kell nyújtani a társadalomnak, akár 
követett már el büntetendő cselekményt, akár nem”.

162
 A törvényesség feladásának az 

oka, hogy úgy látták: a bűnözés okai az „állapot bűntettesnél” inkább belsők, nem folyik 

benne küzdelem a hajlama megfékezésére, nála a megszokás pótolja az akaratelhatározást, 
így pusztán léte folyamatos veszélyt jelent a társadalomra. Tágabb kontextusba helyezve 
ugyanakkor arról is szó van, hogy a kriminológia tudománya képesnek érezte magát arra, 
hogy előre jelezze, ki az, aki folyamatos veszélyt jelent a társadalomra, és ki nem. Prins 
szerint „a veszélyes állapot megelőzése általános társadalmi intézkedésekkel érhető el – 

pl. nyomor enyhítésével. Ha azonban ezek az intézkedések nem érik el a céljukat, akkor a 
társadalom védelme érdekében az állam köteles büntetőjogi eszközökkel megfékezni a 
pre-delictuel veszélyes állapot továbbfejlődését.”163

 A koncepció szerint a visszaesés lehet 
az egyik bizonyítéka a közveszélyességnek, de semmiképpen sem az egyetlen ilyen. 
Gönczöl Katalin megfogalmazásában ezzel az elméleti megközelítéssel létrejött a 
társadalomra veszélyes ember fogalma.164

 A krónikus elkövető a közvetítő irányzat szerint 
a bűnözési hajlama erőssége és iránya szerint lehet szokásszerű, iparszerű és üzletszerű 
krónikus bűnöző.

165
 

Magyarországon a századfordulót követően sorra születtek azok a törvények, 
amelyek mintegy leképezték a közvetítő irányzat eredményeit. Az 1908-as I. 

Büntetőnovella
166

 a korszak legmodernebb törvényei közé tartozott, és az „erkölcsi 
romlásnak és züllésnek” kitett fiatalkorúak számára elsősorban javításuk és nevelésük 
érdekében eltérő felelősségi és szankciórendszert vezetett be. A dorgálás és a próbára 
bocsátás is azt a célt szolgálta, hogy a fiatalkorú a feltételes elítéléshez hasonlító szankció 
alkalmazása révén tartózkodjon újabb bűncselekmények elkövetésétől.167

 A határozatlan 
ideig, de legfeljebb a fiatalkorú 21. életéve betöltéséig tartó javító nevelés akkor volt 
elrendelhető, ha „a fiatalkorú eddigi környezetében a romlás veszélyének van kitéve, 
züllésnek indult, vagy értelmi és erkölcsi fejlődése érdekében a javító nevelés más okból 
szükségesnek mutatkozik”.

168
 A fokozatosság követelményének megfelelően a 

legszigorúbb esetekben államfogház, valamint fogházbüntetés volt kiszabható. 
A csavargók száma a századfordulót megelőző 15 év alatt 300%-kal növekedett,169

 

és ezek „egy része kint őgyeleg, lop és rabol, más része pedig évenként sok ezerszámra a 
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rendőri fogházakban és toloncházakban fűtött, meleg szobában viszonyainkhoz mérten 
elég jól élelmezve, restségben, tétlenségben és tunyaságban tölti napjait, rossz példát 
mutatva társainak is”.

170
 Ez a jelenség felkeltette a büntető jogalkotás figyelmét is. A 

megoldásban találkozott a kapitalista társadalom munkaethosza a közvetítő iskola elméleti 
alapján kibontakozó korrekcionalizmussal. Ez a kettősség a munkakerülők és a csavargók 
dologtalanságában rejlő „bűnt” és az ebből fakadó veszélyességet célozta. Ahogy 
Nagyiványi Fekete Gyula törvényszéki bíró fogalmazott, „a csavargó  […] erkölcsi 
szervezetének anyabűne a tétlenség […]. A csavargó, éppúgy mint a koldus, semmitől 
sem fél – csak a munka az amitől írtózik. A koldus és a csavargó közös bűne a 
megélhetést biztosító munka megvetése.”171

 

A közveszélyes munkakerülőkről szóló 1913. évi törvény172
 fókuszában azon 

munkaképes személy állt, „aki munkakerülésből csavarog vagy egyébként munkakerülő 

életmódot folytat”.173
 Velük szemben kihágás miatt határozott ideig tartó elzárást, vagy 

többszöri megbüntetés esetén fogházat lehetett kiszabni.174
 Ha az elítélt „munkára 

nevelése és rendes életmódhoz szoktatása végett szükségesnek” látta, a bíróság határozott 
ideig tartó fogház helyett egytől öt évig terjedő relatíve határozatlan ideig tartó dologházi 
őrizetbe utalhatta az adott személyt.175

 Bár a törvény meghozatalakor speciális dologházak 
még nem léteztek, ezek céljaként a jogalkotó azt határozta meg, hogy „rendes életmódhoz 
szoktassák és munkával foglalkoztassák” az ide utaltakat.

176
 A nevelés elősegítése 

érdekében a dologházi korrekció a feltételes szabadságra bocsátás intézményével párosult, 
amely öt év után automatikus volt, de kellő szorgalom, jó magaviselet, valamint az 
egyéniség átalakulása következtében a szabadon bocsátása esetére munkás és rendes 
életmód reményét keltő egyéniség esetén egy év után lehetőség volt az alkalmazására.177

  

A törvény úgy rendelkezett, hogy amíg a speciális dologházak nem jönnek létre, 
addig a dologházba utalást az igazságügyi miniszter által kijelölt bírósági fogházban vagy 
országos büntető intézetben kell végrehajtani. Ez a megközelítés is mutatja, hogy a 
dologházaknak speciális funkciót szeretett volna adni a jogalkotó. A dologház – ahogy 

Degré Alajos fogalmaz – „lényegét tekintve nem büntetési, megtorló cél szolgálatában áll, 
hanem preventív szabály, mely […] legelsősorban és eminenter a közveszélyes egyének 
rendes és munkás társadalmi életre való nevelését célozza, e mellett mindenesetre azok 
egy időre való eliminálását is eléri”.

178
 Látható tehát, hogy a határozatlan tartam egyik 

funkciója a semlegesítés. Ahogy Gönczöl fogalmaz: „a törvény több szempontból is a kor 
tipikus termékének tekinthető. A megtorlás és átnevelés elvének kompromisszumos 
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vegyítését fogalmazza meg akkor, amikor alternatív vagy járulékos büntetésként 
irányozza elő a dologházi elhelyezést”.

179
 Álláspontom szerint ugyanakkor a dologházba 

utalás relatíve határozatlan időtartamában a nevelés gondolata mellett az elnyúló 
inkapacitáció szándéka is felfedezhető. Ezt támasztja alá az is, hogy a gyakorlatban a 

dologházakban inkább a munkakényszer, és nem a munkára nevelés dominált, és olyan 
munkavégzésre került sor, amely ritkán segítette a szabadulás utáni munkába állást,180

 

illetve olykor a dologházba utaltak vállalkozók általi kizsigereléséhez vezetett.
181

  A 

bánásmód a gyakorlatban a soproni börtönben ahhoz vezetett, hogy 200 fő szigorított 
dologházas fogvatartott zendülést szervezett 1936 nyarán.182

 Nem is tette magáévá a bírói 
gyakorlat a dologházba utalás lehetőségét. Gönczöl adatai szerint a bíróságok az első 
világháborút követő időkben legfeljebb évente három tucat esetben szabták ki, a 
harmincas években pedig 10 körül alakult a dologházba utalások száma, ami a jogerős 
elítélések 0,02%-át tette ki.183

 

Ilyen előzmények után a megrögzött bűnözőkre vonatkozó speciális szabályok 
megalkotásával kísérelte meg a jogalkotó a közvetítő iskola programja utolsó elemének a 
magyar jogba ültetését. Az alábbiakban annak feltárására vállalkozom, hogy milyen 
érvek, szempontok mentén kapott helyet a magyar jogban a kontinensen elsőként a 
semlegesítést szolgáló biztonsági őrizet. A századforduló nagy kriminológusainak a 
veszélyes bűnözőkkel kapcsolatos vitáit korábban részletesen feltárta Gönczöl.184

 

Elemzéséből kitűnik, hogy a fiatalkorúakkal kapcsolatban rendkívül progresszív elveket 
valló Balogh Jenő is úgy vélte, hogy a veszélyesekkel szemben a büntetés legfontosabb 
célja a társadalom védelme, azonban a szabadságvesztés-büntetés ezt nem képes 
megfelelően biztosítani, mert a bíróságok a tettarányos felelősség elve alapján 
„hajlamosak a törvényben előírt legenyhébb büntetések kiszabására. Pedig arra van 
szükség, hogy az ilyen közveszélyes bűntettesektől a társadalom hosszabb időre 
megvédessék. […] A közveszélyes bűntettesekkel szemben csak egyre kell ügyelni, arra, 
hogy meg ne szökjön. A magas fokú ipari oktatás a kóbor cigányra nézve pazarlás és 
céltalan dolog lenne.”185

 Balogh Jenő szavaiból egyértelmű, hogy ennek a 
szabadságelvonásnak az elégtelennek tartott tettarányos megtorláson túl speciálpreventív 
funkciója is van. Mivel azonban az oktatás „céltalan”, a szabadságelvonás egyedüli célja a 
semlegesítés, a forgalomból kivonás marad. Jelen dolgozatban tehát a megszületett 
törvény és annak miniszteri indokolása mellett a büntetéskiszabási gyakorlatra fókuszálok. 
 

I. 5. Az 1928. évi X. törvény a büntető igazságszolgáltatás egyes kérdéseinek 
szabályozásáról 
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1. A törvényi feltételek 

„Ha az első két fejezet tekintetében 
aggályaink lehetnek, […] mindenesetre 

azonban  mindnyájunknak örömmel kell 
üdvözölnünk a javaslat III: fejezetét, amely a 
megrögzött bűntettesekre vonatkozik.” 

(Váry Albert)186
 

  

 

Pesthy Pál igazságügy-miniszter 1927. június 2-án terjesztette be az Országgyűlés elé a 
törvényjavaslatot, amelynek harmadik fejezete a „megrögzött bűntettesekről” szólt. A 

törvényjavaslat187
 szerint a bíróság ítélettel határozott tartamú szabadságvesztés kiszabása 

nélkül szigorított dologházba utalja a bűntettest, ha adott objektív és szubjektív 
feltételeknek megfelel. Szigorított őrizet alkalmazásának helye van meghatározott 
cselekményi körbe tartozó – legalább három – bűncselekmény elkövetésekor,188

 ha a 

cselekményeket különböző időben és egymástól függetlenül követték el, úgy, hogy az 
utolsó és az azt közvetlenül megelőző bűntett között öt év még nem telt el. Szubjektív 
feltétel az üzletszerű elkövetés, vagy az, ha a terhelt a bűncselekmények elkövetésére 
állandó hajlamot mutat. A fenti ötévi időtartamba nem lehet beszámítani azt az időt, 
amely alatt a terhelt személyes szabadságától meg volt fosztva.  

Annak megállapításánál, hogy megrögzött bűntettes-e a terhelt, figyelembe kell 

venni egyéniségét, életmódját, életviszonyait, a bűncselekmények elkövetésének 
körülményeit, akkor is, ha a megelőző cselekményeket fiatalkorban vagy gyermekkorban 
követte el. Szigorított dologházba ugyanakkor csak olyan elítéltet lehet „utalni”, aki az 
ítélethozatalkor a huszonegyedik életévét már betöltötte. 

A javaslat szerint, ha a legalább három bűntett közül egy vagy több miatt a bíróság 
előtt eljárás van folyamatban, akkor közömbös, hogy korábban a terheltet elítélték-e már a 
cselekmények miatt, illetve hogy a büntetéseket részben vagy egészben végrehajtották 
vagy összbüntetésbe foglalták-e. Ha a terhelt éppen szabadságvesztés-büntetését tölti, 
akkor a feltételek fennállása esetén utólag is lehetőség van a szigorított dologházba utalás 
megállapítására. A szigorított dologház legrövidebb időtartamát a bíróság határozza meg, 
ez azonban három évnél rövidebb nem lehet. A legrövidebb időtartam letelte után az 
elítélt évente kérheti az igazságügy-minisztertől feltételes szabadlábra bocsátását. 

A javaslat megfogalmazásai abban a tekintetben, hogy büntetésről vagy 
intézkedésről van-e szó, nem teljesen egyértelműek, és nem válik teljesen világossá az 

sem, hogy a jogkövetkezmény végrehajtása tekintetében van-e lényegi különbség a 
fegyházbüntetéshez képest.  Vámbéry189

 megfogalmazása szerint: „ha azonban a büntetést 
és a biztonsági intézkedést, mint jogéletünk reális intézményeit az apriorisztikus 

fogalomtól függetlenül vizsgáljuk, köztük éles elválasztó vonalat nem vagyunk képesek 

felállítani”. Vámbéry érvei szerint ugyanis nem ellentétes a két jogintézmény célja (a 
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társadalom jogrendjének megóvása), mindkettő egyszerre szolgálja a társadalom és az 
egyén érdekeit, nem választható el egymástól a két jogintézmény alkalmazásának az 
alapja sem. Vámbéry szerint az, hogy az állam „in abstracto a büntetést malumnak szánta, 
a biztonsági intézkedést nem, az a gyakorlati elhatárolás lehetetlenségét nem cáfolja”.

190
 

Vámbéry szerint továbbá a bűnösség megléte vagy hiánya nem jelent különbséget 
büntetés és intézkedés között, praeterintentionális cselekmények esetén is alkalmazható 
büntetés az eredményre kiterjedő szándék nélkül, és vannak olyan biztonsági 
intézkedések, amelyeket a tételes jog a bűnösségtől tesz függővé. Nem lát különbséget a 
szerző a két jogintézmény mértékében, valamint az alkalmazható eszközök körében 
sem.

191
 Ez köszön vissza a tervezetben is, hiszen nem jelenik meg, hogy a szigorított 

dologház büntetés vagy intézkedés lenne,
192

 csupán az, hogy a terheltet erre „utalni” lehet. 
Mindenesetre a végrehajtás országos fegyintézetek elkülönített részében történt.  

A szigorított dologház céljának meghatározásakor is megjelent a közveszélyes 
munkakerülőkre vonatkozó szabályok megalkotásakor megismert korrekcionalista 
ideológia és a munkára nevelés ethosza. A tervezet szerint az ide utaltakat ugyanis 

munkás és rendes életmódhoz kell szoktatni, őket munkával oly módon kell 
foglalkoztatni, hogy valamely foglalkozást annyira elsajátítsanak, hogy szabadságuk 
visszanyerése után abból megélhessenek. A feltételes szabadsággal kapcsolatos szabályok 

is a nevelési koncepcióról árulkodnak. Az ötévi időtartam alatt, ha a szabadon bocsátott 
„munkás és rendes életmódot folytat”, akkor véglegessé válik a szabadon bocsátás, ha 
azonban „erkölcstelen, iszákos vagy munkakerülő életmódot folytat”, vagy a felügyeleti 
szabályokat más módon súlyosan megszegi, a szigorított dologház bírósági mérlegelés 
alapján visszaállítható. 

Az új szankció céljával kapcsolatban további támpontokat ad a javaslat általános 
indokolása.193

 E szerint a törvénymódosítás fő célja az igazságszolgáltatás felgyorsítása, 
amellyel kapcsolatban a javaslat valóban számos rendelkezést tartalmaz. E mögé a nemes 

cél mögé „bújtatva” jelenik meg a megrögzött bűntettesek ártalmatlanításának igénye. 
Fontos okként sorolja fel a javaslat a büntetőügyek „összegyülemlésének” okait, amelyek 
között az is szerepel, hogy amellett, hogy a hivatásszerű vagy keresetszerű bűntettesek az 
igazságügyi hatóságokra is „töméntelen sok munkát rónak”, mellesleg „mérhetetlen bajt, 
kárt és szenvedést okoznak a tisztességes, munkás és törvénytisztelő társadalomnak”. Az 
indokolásban az igazságügy-miniszter visszautal a korábban benyújtott Büntetőnovella-

tervezet részletes indokolására. Emellett kifejti, hogy a „megrögzött bűntettesekkel 
szemben a büntető-igazságszolgáltatásnak az első és főhivatása nem az, hogy az adott eset 
tárgyi súlyával s az elkövető alanyi bűnösségével arányban álló határozott tartamú 
büntetést szabjon ki, hanem az, hogy az ily bűntettessel szemben a bíróság oly büntetést 
alkalmazhasson, amely ártalmatlanná tételükre, s így velük szemben a társadalom 
megvédésére alkalmas.”  
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A javaslat részletes indokolásában Pesthy Pál visszautal a Büntetőnovella 
(továbbiakban: Bn.) indokolására, de kiemelt két változtatást. Egyrészt a szöveget 
világosabbá kellett tenni, másrészt ki kellett domborítani a „szigorított dologházba utalás-

büntetésnek elsősorban biztonsági intézkedés jellegét”.
194

 A miniszter felhívta a figyelmet 
az 1925-ös londoni nemzetközi börtönügyi kongresszus határozatára, amely a megrögzött 
bűntettesekkel szemben szükségesnek tartja a határozatlan időtartamú szabadságvesztést, 
amit olyan módon kell szabályozni, hogy az elítélt szabadon bocsátásának nem lehet 
előbb helye, mint amikor a társadalmi életre alkalmassá válik. Utalt továbbá arra is, hogy 

„az adott eset tárgyi súlyával és az elkövető alanyi bűnösségével arányban álló határozott 
tartamú büntetés kiszabásának egybekapcsolása a szigorított dologház-büntetéssel mily 

helytelen és következetlen”. 

Az indokolás leszögezi: „A XIX: század folyamán uniformizált határozott tartamú 
büntetések rendszere […] a megrögzött bűntettesekkel szemben csődöt mondott. Oly tény 
ez, ami fölött többé vitatkozni nem lehet. Örök dicsőségére fog szolgálni a magyar 
törvényhozásnak, hogy Anglia után az első volt Európában, amely felismerte a XIX: 

század »egyenlőség« nevében végzett kodifikációjának nagy tévedését és ezzel az 
»egyenlőséggel« szembehelyezte az Arisztotelészi igazságot, hogy a nem egyenlőkkel 
egyenlően elbánni a legnagyobb igazságtalanság.”195

 Egyetértek Gönczöl Katalin 
megfogalmazásával, hogy a törvényjavaslat indoklása szerkesztőjének lelkesedése 
megalapozatlan, mert a századforduló új tanai előrevivő jellegének már a nyomai sem 
voltak felfedezhetők a szigorított dologház intézményében: „A társadalom védelmének 
elvét most már mint dogmát használták fel a megtorlás klasszikus elvének kiterjedtebb 
érvényesítésére, az elkövetők ártalmatlanná tételére”.

196
 Álláspontom szerint ugyanakkor 

hangsúlyos különbség van a szigorított dologház ártalmatlanná tevő, társadalomvédelmi 
funkciója és a megtorlás klasszikus elve között, még akkor is, ha a klasszikus elveken 
nyugvó hosszú tartamú határozott ideig tartó szabadságvesztés és a határozatlan tartamú 
biztonsági intézkedés is kiválthatja ugyanazt az elnyomó hatást. Mint Balogh Jenő 
szavaiból láthattuk, az intézkedés pozitív speciálpreventív funkciója hiányzik, mert az a 
„kóbor cigányok esetében célszerűtlen”. Az ártalmatlanná tételt mint célt megerősítő 
képviselői igazságügyi bizottság jelentésében úgy fogalmaz: szigorított őrizet biztonsági 
intézkedés, de büntetés is egyben, amelyre a beutaltak „előző bűncselekményeikkel 
rászolgáltak”.197

 Úgy tűnik tehát, hogy a megrögzötteknek nevezettek semlegesítése a 
jogalkotó szerint még megtorlásként is legitimálható lenne, hiszen esetükben mintegy 
„összeadódik” a korábbi cselekmények bűnössége. Ugyanakkor az őrizet fő legitimációja 
nem ez, hanem – mint látni fogjuk – egy jól körülhatárolhatónak vélt csoport kivonása a 
forgalomból. Az oktatás, képzés deklarált kimaradása a szigorított dologházból bizonyítja, 

hogy az intézkedés nem célozza a társadalmi integrációt, sőt, inkább egyes társadalmi 
csoportok elnyomását szolgálja. 

A törvény szükségességével kapcsolatban több érv fogalmazódott meg. A javaslat a 
háború után felszínre tört társadalmi problémákat jelöli meg. A problémák megoldására, 
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az „állami és társadalmi rend megszilárdítására alkalmas eszköznek elsősorban a büntető 
igazságszolgáltatás hatályosabbá tétele mutatkozik”.

198
 Ennek egyik eszköze a korabeli 

gondolkodás szerint a semlegesítés: „meghaladottá vált a tettarányos iskola”, szükségessé 
vált az, hogy – amellett, hogy megkísérli „rendszerető, törvénytisztelő és munkás 
emberekké” nevelni a megrögzött bűntetteseket – egyúttal ártalmatlanná is tegye őket 
mindaddig, amíg közveszélyességük tart.  Úgy tűnik, hogy a húszas évekre egyre több 
ország vezette be az őrizetet, a századforduló óta államok sora rendelkezett a 
közveszélyes vagy megrögzött bűnelkövetők inkapacitálásáról: a javaslatban jól 
kirajzolódik egy kép az angol, a francia, az amerikai, a norvég, a svéd, a német, az 
osztrák, a svájci és az olasz gyakorlatról.  

Már ebben a korai törvényjavaslatban is megjelenik a bűnözéstől való félelem és a 
társadalom biztonságérzete mint a jogintézmény bevezetésének egyik alapja: 
„Köztudomású, hogy szabadon élnek közöttünk százával emberek, akik már számtalan 
súlyos bűntettet követtek el, akiknek egész életkörülményei akként vannak berendezve, 
hogy a jogrend és a közbiztonság állandó veszélyeztetésével egyenesen bűncselekmények 
elkövetéséből tartsák fenn magukat. Gondoljunk csak a kóborcigányok között élő 
nagyszámú megrögzött bűntettesre!”  Jellemzően „legszörnyűbb bűntetteseknek” nevezi 
az indokolás az elkövetőket, akikről más helyen úgy nyilatkozik, hogy „hivatásos 
tolvajok, betörök, zsebmetszők, kerítők, illetve orgazdák”. Úgy tűnik tehát, hogy a két 
évtizeddel korábbi dánosi rablógyilkosság emléke még mindig alapul szolgálhat a hosszú 

tartamú bebörtönzésre és a visszaesők nagy számával való érveléshez. Ehhez képest 
különösen érdekes, hogy a rendelkezésre álló adatok szerint az összes szokásos bűntettes 
91,4%-a vagyon elleni bűncselekmény elkövetője, és kevesebb, mint 9%-a követett el 
többször szemérem elleni vagy élet elleni bűncselekményt.199

 

A szigorított dologház feltételeinek részletes indokolása szerint a javaslat 
„tartózkodik attól, hogy rendelkezéseit a közveszélyes bűntettesek fogalma alá vonható 
összes bűntettesekre kiterjessze, hanem az a célja, hogy a rendelkezései a közveszélyes 
bűntetteseknek pusztán arra a csoportjára alkalmaztassanak, akiket megrögzött 
bűntetteseknek nevezhetünk”.

200
 A megrögzöttek alá tartoznak a közveszélyesek közül az 

úgynevezett hivatásos, szokásszerű vagy iparszerű bűntettesek. Közülük is csak azokra 
vonatkozik a javaslat, akik beszámíthatók.  
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A tettarányosság követelményét az indokolás az emberi jogi garanciákra hivatkozva 
próbálja meg áttörni. Nem fordulhat elő ugyanis az, hogy rendészeti szervek döntsenek 
egy ilyen súlyos biztonsági intézkedésről, emiatt is indokolt, hogy a kérdésben a bíróság 
döntsön. Mivel azonban az intézkedésre a társadalom védelme érdekében feltétlenül 
szükség van, a bíróságnak kell a szigorított dologház alkalmazását elrendelnie – így a 
javaslat. 

 A javaslat következetlenségére, pontatlan megfogalmazására utal az objektív 
feltételek meghatározása. A bíróság ugyanis azt utalja szigorított dologházba, akinek a 
„harmadik bűncselekménye miatt a bíróság határozott időtartamú szabadságvesztés 
büntetést szab ki”, ha az egyéb feltételek fennállnak. A szigorított dologház legrövidebb 

időtartama a kiszabott szabadságvesztés időtartama, de legalább három év lett volna. A 
Kúria döntéseiből azonban kiderül, hogy „megrögzött bűntettesként szigorított 
dologházba utalt elítélten […] határozott tartamú szabadságvesztés-büntetést végrehajtani 
nem lehet. A bíróság, ha tudomása van arról, hogy az ily szabadságvesztés-büntetést még 
nem hajtották végre, abban az ítéletben, amelyben az elítéltet szigorított dologházba 
utalja, az ily szabadságvesztés-büntetést hatályon kívül helyezi s a szigorított 
dologházőrizet legrövidebb tartamát e körülményt is figyelembe véve állapítja meg. 
Ugyanez a szabály irányadó, ha ily szabadságvesztés-büntetésről ítéletének meghozatala 
után szerez tudomást a bíróság és általában, ha ezt a szabályt más okból nem 
alkalmazták.” A Kúria későbbi döntése alapján nyilvánvaló, hogy a szigorított dologház 
alkalmazásakor szabadságvesztés-büntetés kiszabására nem kerül sor, hiszen az őrizetet 
nem a szabadságvesztés letöltése után kell megkezdeni, hanem rögtön az elítélés után. A 
szigorított dologházba utalásra viszont csak akkor kerülhet sor, ha a harmadik elítélés 
alkalmával szabadságvesztés-büntetés alkalmazására kerülne sor.201

 

A feltételek meghatározása az érvelés szerint garanciális szabályokat tartalmaz. A 
szigorított dologházba valakit csak a királyi törvényszék utalhat,202

 a járásbíróság vagy 
közigazgatási hatóság nem. Az objektív feltételek miatt csak bűntettek elkövetése esetén 
van erre lehetőség, vétségek és kihágások elkövetése esetén nem. Az objektív feltételek 
fennállása önmagában még akárhány bűntett elkövetése esetén sem elegendő a biztonsági 
intézkedés alkalmazásához, hiszen ehhez a szubjektív feltételeknek, így a 
bűncselekmények elkövetésére irányuló hajlamnak is fenn kell állnia. Némileg gyengíti a 
garanciális szabályokat az indokolás másik érve, mely a megrögzöttekkel szembeni 
sajátos hozzáállásra utal. E szerint „a közérdek kellő védelmével nem volna 
összeegyeztethető, hogy a bűntettesség megkívánásával éppen azokkal a bűntettesekkel 
szemben követeljünk több tárgyi bizonyítékot, akik elég ügyesek és ravaszok voltak 
ahhoz, hogy korábbi bűntetteik elkövetése után kijátsszák a büntető igazságszolgáltatást, s 
akik rendszerint a legveszélyesebbek, vagy hogy az egyes bűntettekbe visszaesés 
megkívánásával éppen azoknak a legveszélyesebb bűntetteseknek adjunk előnyt, akik nem 
csupán ugyanazt vagy ugyanazt a fajta  bűntettet követik el, hanem teljesen 
érzéketlenséggel az állam a társadalom és egyesek iránt, a legkülönbözőbb módon 
támadják meg mások javait, életét vagy vagyonát.” 
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A képviselőház igazságügyi bizottsága 1927 novemberére elkészítette a javaslatról 
szóló jelentését. Ez teljes egészében elfogadja az igazságügy-miniszteri érvelést, magáévá 
teszi a javaslat megszövegezését is, hiszen „legfőbb ideje, hogy az ellen a 800-1000 

szokásos, üzletszerű bűnös ellen, kik a társadalom állandó veszélyét jelentik, hathatós 
biztonsági intézkedésekkel védekezzünk. […] Ha egyszer ezt a 800-1000 üzletszerű 
bűnöst kiemeljük a bűnözők világából, egyszerre megváltozik a képe a 
zsebtolvajlásoknak, betöréses lopásoknak, üzletszerű orgazdaságoknak és szélhámos 
csalásoknak. Ezek ellen nincs más védekezés, mint az ártalmatlanná tétel, de meghagyva 
nekik a föltételes szabadságra bocsátás intézményében a szabadulás reményét.”203

  

Érdekes a kettősség, ami a büntetési célok kapcsán mutatkozik. A javaslat nem tud 
elszakadni attól, hogy az izolált elkövetőket meg kell javítani, de kijelenti, hogy az 
uralkodó álláspont szerint erre meglehetősen csekély az esély. A feltételes szabadságra 
viszont csak megjavulás esetén van lehetőség, amit az úgynevezett felügyelő-hatóság dönt 
el. „Határozatlan tartamú büntetést” szabnak ki, ami a megjavulással ér véget. Ez utóbbi 
azonban „kilátástalan”. A biztonsági őrizet tehát gyakorlatilag határozatlan, 
életfogytiglani szabadságvesztés jellegű a jogszabályi szöveg szintjén. 

Az érvelések ugyanakkor nem válnak el a klasszikus iskola tettarányos 
megközelítésétől teljesen. Többször utal rá a javaslat indokolása, hogy az arányosság 

megjelenik az intézkedés legrövidebb időtartama megállapításánál, mert azt az elkövetett 
tett súlyához igazodó, és az az alapján kiszabandó szabadságvesztés-büntetés határozza 
meg.  

 

2. Ki a megrögzött bűntettes? – A szigorított dologház elrendelésének szempontjai a 

gyakorlatban 

A közveszélyes munkakerülőkkel kapcsolatban látható volt, hogy a jogintézményt a 
bíróságok a gyakorlatban nem szívesen alkalmazták. Ahhoz, hogy közelebb kerüljek a 

törvényszövegben szereplő, mai jogérzékkel nézve stigmatizáló és jogilag nehezen 
megfogható fogalmakhoz, fontosnak tartottam a vonatkozó bírói gyakorlat vizsgálatát. A 
szigorított dologház alkalmazását nem szabotálta a bírói gyakorlat. Már a törvény 
meghozatala évében 71 főt tartottak fogva a soproni fegyintézetben megrögzöttként. Ez a 

szám 1929-ben 130, majd a következő évben újabb 129 fővel növekedett, az elhelyezett 
megrögzöttek száma tehát már a harmadik évben meghaladta a tervezett dologházra 

utaltak számát, Sopronban ugyanis 270 férőhelyet különítettek el.204
 A márianosztrai 

intézetben további 87 férőhely került elkülönítésre.  A bírói gyakorlat nem a legsúlyosabb 
elkövetők ártalmatlanítására fókuszált. Gévay-Wolf Nándor adatai szerint élet elleni 
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cselekmény miatt senkit, szemérem elleni erőszak miatt pedig egy főt utaltak szigorított 
dologházba, a többi „megrögzöttet” vagyon elleni bűncselekmény miatt ítélték el.205

 

Az ítéletek alapján a szigorított dologház elrendelése kapcsán a vitatott kérdések a 
„megrögzöttség”, illetve a „hajlam” körül forognak, de több ítéletben fordul elő a 
bűncselekmény tárgyi súlyának figyelembevétele, külön értékelése is. A törvényben 
meghatározott szubjektív feltétel az üzletszerű elkövetés, vagy az, ha a terhelt a 

bűncselekmények elkövetésére állandó hajlamot mutat. Azonban a második 
Büntetőnovella (II. Bn.) 36. §-ában vagylagosan megjelölt két alapfeltételen (az 
üzletszerűségen és az állandó bűnözési hajlamon), valamint az ugyanott és a II. Bn 37. §-

ának első bekezdésében az előélet és az életkor tekintetében felállított követelményeken 
kívül figyelembe kell venni a vádlott egyéniségét, életviszonyait és a bűncselekmények 
elkövetésének körülményeit is –mondta ki a Kúria 1935-ben.

206
 A bírói gyakorlat ehhez 

képest még vizsgálta az elkövető egyéniségét, életmódját, életkörülményeit, és a 
bűncselekmény elkövetésének körülményeit.207

 

A hajlam és a megrögzöttség olyan fogalmak, amelyeket – talán éppen 
megfoghatatlanságuk miatt – nem igazán dolgozott ki a bírói gyakorlat (sem), bár több 
ítéletben szerepelnek. A Kúria egy döntése szerint a megrögzött bűntettes egyik törvényes 
ismertető jele, hogy bűncselekmények elkövetésére állandó hajlamot mutat, ami annyit 
jelent, hogy normális viszonyok között a legcsekélyebb ingerre is jogsértésre ragadtatja 

magát. Az ebben a vonatkozásban erkölcsileg vagy szellemileg fogyatékos bűnöző 
egyénnel szemben nemcsak hogy nincs kizáró ok a szigorított dologházi őrizet 
alkalmazására, de a határozatlan tartamú büntetés éppen az ily bűntettessel szemben 
kívánatos.208

 Az értékelésnél figyelembe kell venni a vádlott múltját és közbiztonságra 
veszélyes egyéniségét is.209

 

Nem lehet azonban megrögzött bűnözési hajlamara visszavezetni, ha a vádlott az 
előző dologházi őrizet alatt egy a megélhetését biztosító foglalkozást kitanult, és abból 
mindaddig megélt, amíg munkája akadt, úgy, hogy a munkahiány folytán beállott 
nyomora következtében követte el újabb lopási bűncselekményét.210

  Nem zárja ki ennek 
ellenére a megrögzöttség megállapítását a vádlott nyomora, ha a nagyszámú lopások 

alkalmával oly mennyiségű dolgot vett el, amelynek elvételét nyomora nem indokolta. 211
 

A „munkahiány miatt beállott nyomoron” kívül akkor sem megrögzött a tettes, ha 
életviszonyait és egyéniségét, valamint a folyamatban lévő bűnvádi eljárás tárgyát képező 
cselekmények elkövetési körülményeit vizsgálva még nem tekinthető „megrögzött 
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 Lásd GÉVAY-WOLFF (204. lj.) 
206

 C. 120/935 IX. 403. 
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 Kúria 1931. június 16. B II: 7176/1930. sz. 
„Semmisségi panasz használható abban a kérdésben, vajjon a vádlott egyénisége, életmódja, életviszonyai 
és a bűncselekmény elkövetésének körülményei szerint van-e helye a szigorított dologházba utalásnak […].” 
208

 Kúria 1930. okt. 22. B I. 5437/1930. sz. 
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 C. 1209/932. 
210

 C. 120/935 IX. 403. 
211

 C. 1780/939. Egy másik döntés szerint a megrögzött bűntettesség megállapítását nem zárja ki a vádlott 
szorult anyagi helyzete sem, mert számos (például 14) lopásnak rövid időközökben üzletszerűen való 
elkövetését a szorult anyagi helyzet nem indokolhatja, hanem ily nagyszámú lopás elkövetése éppen a 
vádlott bűnözési hajlaméra mutat.  
C. 924/937. 
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bűnösnek”. Így mellőzte a bíróság a szigorított dologházba utalást, amikor a megállapított 
tényállásból (munkanélküliség, nyomor, rossz társaság) arra következtetett, hogy a tettes 

alkalmi eltévelyedéséről lehet szó.212
 

Az egyik ügyben például a 24. életévét már betöltött vádlott a többrendbeli lopást 
üzletszerűen vitte véghez. Ez rendszerint alapot nyújt annak megállapítására, hogy a 
vádlott megrögzött bűntettes. Ennek ellenére az alsó fokú bíróságok itt nem vették 
figyelembe azt a parancsoló rendelkezést, mely szerint „annak megállapításánál, hogy 
megrögzött bűntettes-e a terhelt, figyelembe kell venni egyéniségét, életmódját, 
életviszonyait, a bűncselekmény elkövetésének körülményeit”. Ebben az esetben ugyanis 

az eddig büntetlen előéletű, csak 24. életévében lévő – árván felnőtt – vádlott 
életviszonyait és egyéniségét, valamint a bűncselekmény elkövetésének körülményeit 
vizsgálva a Kúria arra a következtetésre jutott, hogy a vádlott még nem tekinthető 
megrögzöttnek. A vádlott ugyanis munkához nem jutván nyomorba került, ez és a rossz 
társaság vitte őt a bűnre, és inkább alkalmi eltévelyedésről lehetett szó.213

 

Az elítélésnek nem feltétele a büntetett előélet, hiszen a II. Bn. 36–47. §-aiban sehol 

nincs olyan rendelkezés, miszerint szigorított dologházba való beutalás csak büntetett 
előéletű vádlottra lenne elrendelhető – állapította meg a Kúria.214

  

A dologházi őrizet alkalmazása szempontjából nincs jelentősége annak sem, hogy a 
vádlott „tompultabb erkölcsi felfogású, akarat-elhatározási képességében korlátozott, 
degenerált egyén”. A köztapasztalat szerint éppen az ilyen egyének hajalmosabbak a 
bűnözésre, a megrögzött bűntettesek egy része is közülük kerül ki.215

 Az értelmileg 
enyhén sérült terhelt elítélése éppen azon alapul, hogy emiatt nagyobb „hajlamot” mutat a 
bűnelkövetésre, tehát ez nem enyhítő körülmény, hanem éppen oka a dologházba 
utalásnak.216

 A dologházba utalásnak – a törvény tiltó rendelkezésének hiányában – 

akadályául nem szolgálhat például a gyógyíthatatlan látóideg-sorvadás sem.  
A fenti szempontokon kívül az ítéletek foglalkoznak a cselekmény tárgyi súlyával is, 

bár azzal elvileg a szigorított dologház határozatlansága miatt nincsen összefüggésben. 
Érdekes módon az ebben az időszakban megjelent döntvények217

 közül egy sem volt, 
amelyik a szigorított dologház elrendelése kapcsán ne a lopás esetét vizsgálta volna meg. 
Feltételezhetnénk azt is, hogy a megrögzöttség bizonyítása a lopások esetében 
problematikus, hiszen az az elkövető, aki többször követ el nemi erőszakot vagy 
emberölést, azt mindenképpen megrögzöttnek, illetve bűnelkövetésre hajlamosnak 

tekinthetik. Ezen kívül feltételezhetjük azt is, hogy a törvényjavaslat parlamenti vitája 
során már bemutatott statisztikák szerint a vagyon elleni bűncselekményeket elkövetők 
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 C. 7176/930. valamint C. 5423/932 
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 Kúria 1931. jún 16. B II: 7176/1930. sz. 
214

 C. 992/933 
215

 C. 1251. 936. 
216

 Kúria 1930. okt. 22. B I. 5437/1930. sz. A már feljebb is idézett, 1930-as döntés szerint a vádlott az 
orvosszakértők szerint „degenerált, alacsony intelligenciájú, szellemileg csekélyebb értékű, morálisan 
tompult érzésű egyén” volt, emiatt a bíróság mellőzte a dologházba utalást, mert a vádlott a fenti 
tulajdonságok miatt hajlamosabb a bűnelkövetésre. A bíróságnak ez – a szigorított dologházba utalást 
mellőző – álláspontja téves. 
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 A Büntetőjogi Határozatok Tára, a Grill-féle Döntvénytár, a Jogi Hírlap Döntvénytára, valamint a 
Büntetőjog Tára jogesetei közül válogattam. 
ÁVÉDIK Félix (szerk.): A Jogi Hírlap döntvénytára I-IV. kötet (Budapest: Jogi Hírlap 1941) 
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lényegesen nagyobb számban vannak jelen a „megrögzöttek” csoportjában, de azt is, hogy 
nem sikerült megfelelően leválasztani a társadalomra valódi veszélyt jelentő erőszakos 
bűnelkövetőkről a „bűnös szegényeket”.  Ez utóbbit támasztják alá az alfejezet elején 
idézett adatok is. 

Lopás miatt alkalmaztak szigorított őrizetet önmagában csekélyebb súlyú lopás,
218

 

vásári lopás,
219

 egyebek
220

 miatt is, de találunk döntést üzletszerű lopás221
 miatti 

elrendelésre is. A dologházba utalás kérdésénél a II. Bn. 37. § (2.) bekezdésében foglalt 
rendelkezéseknél fogva nem lehet figyelmen kívül hagyni azt a körülményt, hogy a 
vádlottnak az elbírálás alatt álló cselekménye csekélyebb súlyú, és csakis a vádlott 
büntetett előéleténél fogva minősül bűntettnek.

222
  

 

3. Büntetés vagy intézkedés? 

Már az új jogintézmény parlamenti vitája során is kérdéses volt, hogy az büntetés vagy 
intézkedés legyen-e. Ezt a kérdést egyértelműen a bírói gyakorlat sem tudta megoldani, 
bár az nyilvánvaló, hogy klasszikus, tettarányos büntetésként való elismerését a Kúria 
egyértelműen elutasította. A joggyakorlat eleinte rendkívül határozatlan volt a kérdésben. 
Egy 1928-as döntés szerint a II. Bn. III. fejezete nem statuál semmiféle új 
bűncselekményt, hanem csak egy új rendszerű, nevezetesen határozatlan tartamú 
büntetést: a szigorított dologházba utalást hozza be, amit az ítéletben később 
„büntetőintézkedésnek” nevez. Kijelenti továbbá, hogy a szigorított dologházba utalás – 

bár természetesen büntetés is – elsősorban mégis biztonsági intézkedés.223
 A kételyeket 

nem oszlatja el a Kúria akkor sem, amikor megállapítja, hogy a szigorított dologházba 
utalás a büntetés súlyosbításának körébe tartozik. 224

 

Később a Kúria úgy foglalt állást, hogy szigorított dologházba utalás nem büntetés, 
hanem elsősorban biztonsági intézkedés. Ezért nem szabatos a törvényszék ítéletének 
rendelkező részében használt az a kitétel, hogy a vádlottat szigorított dologházra, mint 

                                                           
218

 Az önmagában véve csekélyebb tárgyi súlyú lopásoknál is – a vádlottnak egyébként a közbiztonságra 
veszélyes egyéniségét és múltját figyelembe véve – a szigorított dologházi őrizetbe utalás indokolt. 
(Budapesti Kir. Tábla 1929. febr. 28. B IX. 11.023/1928. sz.) 
219

 Egy másik esetben a vádlott, miután lopás bűntette miatt alkalmazott – legalább háromévi – szigorított 
dologházból feltételesen szabadult, a számára tartózkodási helyül kijelölt Miskolc területét többször 
elhagyta, a jászapáti országos vásáron lemezjátékot űzött, a nagyhalászi vásáron vásári lopást követett el. 
Emiatt a nyíregyházi törvényszék fogházra, háromévi hivatalvesztésre és polgári jogainak felfüggesztésére 
ítélte, holott a korábbi szigorított őrizetet elrendelő miskolci törvényszéknek kellett volna eljárnia és a II. 
Bn. alapján újból szigorított dologházba utalnia. (Kúria JEH 1933. máj. 19. B I. 1939/1933. sz.) 
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 Az egyik ügyben a vádlott lopás bűntette miatt korábban büntetve volt, egy alkalommal 6 hónapi 
börtönre, másik alkalommal 1 év 6 hónapi börtönre, és a harmadik elítéléskor legalább háromévi szigorított 
dologházba utalták, összbüntetésként, összbüntetés kiszabása helyett azonban a feltételes szabadon bocsátás 
legkorábbi időtartamát lehetett volna magasabban meghatározni. 
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 Egy 1937-es ítélet szerint pedig a számos (például 14) lopásnak rövid időközökben üzletszerűen való 
elkövetése esetén indokolt a szigorított őrizet elrendelése (C. 924/937.).  
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 C. 4215/929 
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 Kúria JEH 1928. okt. 5. B I. 4686/1928. sz. és BHT 922. sz 
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 K úria 1931. márc. 17. B II. 714/1931. sz. „Amikor a kir. Ügyész […] a büntetés súlyosbítása végett 
jelentett be fellebbezést, az ily általánosságban tett bejelentés magában foglalja azt az indítványt, hogy a kir. 
Ítélőtábla a törvényszék ítéletének büntetést kiszabó részét a maga teljes egészben és minden vonatkozásban 
vizsgálja felül. A szigorított dologházba-utalás a büntetés súlyosbításának körébe tartozik.” 
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főbüntetésre ítéli, ahelyett, hogy a vádlottat határozott tartamú szabadságvesztés-büntetés 
kiszabása nélkül szigorított dologházba utalta volna. Különben a dologházba utalásra 
nézve az a rendelkezés szabatos, mely szerint: „a bíróság a vádlottat a határozott tartamú 
szabadságvesztés-büntetés kiszabása nélkül szigorított dologházba utalja”. Ez nem 

„büntetési nem”, hanem elsősorban biztonsági intézkedés,225
 amely biztonsági és egyben 

nevelő intézkedés, és amely nem azonosítható a cselekmény tárgyi súlya és a vádlott 
alanyi bűnössége arányában kiszabandó különböző szabadságvesztés-büntetésekkel.226

 

A szigorított dologházba utalás „büntetés jellegű intézkedés” – nehezíti meg a 
helyzetünket a Kúria – „s így a büntetés fogalma alá esik”. Erre mutat a II. Bn. 28. §-a, 

mely a perorvoslat tekintetében a szigorított dologházba utalást a többi büntetéssel 
összefogja, valamint a 41. §-a is, mely szerint a szigorított dologház és végrehajtása az 
elítéltre ugyanazon jogkövetkezményekkel jár, amelyeket a törvény a fegyházbüntetésre 
előír, s végül a törvény indokolásából is kitűnik, hogy a szigorított dologházba utalás 
„elsősorban ugyan biztonsági intézkedés, de emellett büntetési jellege is van és így 
főbüntetés”.

227
  

A szigorított dologház természete kizárja azt, hogy e határozatlan tartamú büntetés 
mellett még pénzbüntetés egyáltalán megállapítható legyen. A szigorított dologház kettős 
jellegéből (munkás életmódra nevelés, illetve a társadalom védelme) következik, hogy 
mellette más, mint a megtorlás, illetőleg az újabb bűncselekmény elkövetésétől való 
visszatartás céljából alkalmazandó büntetés nem szabható ki.228

 

Ennek megfelelően a Kúria több döntésében mondja ki, hogy a szigorított dologház 
mellett, amely nem állapítható meg229

 határozott tartamban, határozott időtartamú 
szabadságvesztés sem szabható ki,230

 a szabadságvesztés büntetés azzal összbüntetésbe 
nem foglalható,

231
 illetve a dologházba utaláskor már kiszabott,232

 vagy éppen töltött233
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 Kúria 1932. ápr. 12 B III: 990/1932. sz. 
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 A dologházba utalás esetében nem alkalmazhatók a Btk.-nak és a Bp.-nek az összbüntetésre vonatkozó 
rendelkezései, s nem szállítható le legrövidebb időtartama a Btk. 94. §-a alapján, sem az előzetes 
letartóztatás vagy a vizsgálati fogság beszámítása által. 

(C.jh. 5439/930), valamint C.jh. 5790/930 
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 C 5022/937 
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 Kúria 1930. ápr. 2. B I. 1103/1930. sz. 
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 Kúria JEH 1930. okt. 10. B I. 5439/1930. sz. 
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 C. 3112/931.: A szigorított dologházba utalás a szabadságvesztés-büntetés, tehát a főbüntetés kiszabása 
nélkül, e helyett rendelendő el. 
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 Kúria 1928. jún 13. C I. 4331/1928. sz, valamint Kúria 1929. jún 5. B II. 3488/1929. sz: Szigorított 
dologházi őrizet és szabadságvesztés összbüntetésbe nem foglalható 
232

 Kúria 1932. febr. 24. B III. 6330/1931. sz.: Megrögzött bűntettesként szigorított dologházba utalt 
elítélten […] határozott tartamú szabadságvesztés-büntetést végrehajtani nem lehet. A bíróság, ha tudomása 
van arról, hogy ily szabadságvesztés-büntetést még nem hajtották végre, abban az ítéletben, amelyben az 
elítéltet szigorított dologházba utalja, az ily szabadságvesztés-büntetést hatályon kívül helyezi s a szigorított 
dologházőrizet tartamát ennek a körülmények is figyelembevételével állapítja meg. Ugyanez a szabály 
irányadó, ha ily szabadságvesztés-büntetésről ítéletének meghozatala után szerez tudomást a bíróság és 
általában ha ezt a szabályt más okból nem alkalmazták. 
233

 Kúria 1929. okt. 11. B I. 6038/1929. sz: A szigorított dologházi őrizet kezdete akkor, amikor a vádlott 
még előző szabadságvesztését tölti. 
3 r. lopás bűntette miatt töltötte a vádlott nyolchónapi börtönbüntetését, az időközben meghozott ítélet 
alapján a szabadságvesztés-büntetés kitöltését bevárták, majd ezután kezdték meg a szigorított dologházba 
foganatosítását.  Koronaügyész perorvoslatot nyújtott be, melyet a jogegységi tanács elutasított, mert 
nincsen olyan jogszabály arra, mi történjék azzal a szabadságvesztéssel, amelyet az elítélt akkor tölt, midőn 
ellene egy újabb bűncselekménye miatt szigorított dologházba-utalást mondanak ki. A Kúria felhívta a 
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szabadságvesztés-büntetéseket is szigorított dologházba utalásra kell234
 változtatni.235

 
236

 
237

 Ellentétben a dologházzal, amely járulékos, a szabadságvesztést követő, a szigorított 
dologház azt helyettesítő intézkedés.238

 A már kitöltött szabadságvesztés-büntetés 
helyettesítésére azonban szigorított dologházi őrizet nem alkalmazható.239

 A szigorított 
dologházba utalás mellett nem lehet sem pénzbüntetést240

 alkalmazni, sem más 
főbüntetést. 
                                                                                                                                                                              
jogalkotó figyelmét ennek a kérdésnek a jelentőségére, különös tekintettel egy 8-10 éves határozott 
időtartamú szabadságvesztés töltése esetén. 
234

 Abban a kérdésben, hogy ekkor a már kitöltött fegyházbüntetés betudható e a szigorított dologház 
legrövidebb időtartamába nem volt egységes a joggyakorlat, ezért a kir. Kúria jogegységi tanácsa kiadta 26. 
számú büntető döntvényét, mely szerint a határozott tartamú szabadságvesztésnek a már kiállott része nem 
tudható be a szigorított dologházi őrizetnek az ítéletben meghatározott legrövidebb tartamába abban az 
esetben sem, ha a szigorított dologházba utalást a bíróság a II. Bn. 38. § 2. bekezdés alapján utólag olyan 
elítélt ellen mondta ki, aki az ebben a  tárgyban hozott ítélet meghozatalakor szabadságvesztés-büntetését 
tölti, ilyenkor a korábbi ítéletben, esetleg ítéletekben kiszabott szabadságvesztés-büntetés helyett elrendelt 

szigorított dologházi őrizet legrövidebb tartamának kezdőpontját az erről rendelkező ítélet  jogerőre 
emelkedésének napjától kell számítani. Ezenkívül kiemelendő egy másik ítélet is, mely szerint a szigorított 
dologházi őrizetnek a bíróság által megállapított legrövidebb tartama feltétlenül szükséges a biztonsági cél 
elérésére s e cél elérését veszélyeztetné az, ha a bíróság által szükségesnek talált tartam bármilynemű, pl. a 
Btl. 94. §-án alapuló beszámítással megrövidítenék. (Kúria JEH 1930. okt. 10. B I. 5769/1930. sz.) 
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 Kúria 1929. febr. 19. B I. 268/1929. sz.: Szigorított dologházba utalás a bűnügy jogerős befejezése után 
is kimondható a szabadságvesztés-büntetését töltő elítélttel szemben 
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 Kúria 1929. ápr. 4. B II. 1075/1929. sz.: A fegyházbüntetését töltő megrögzött bűntettesre megállapított 
szigorított dologházi őrizet nem a fegyházbüntetés kiállásának napjától, annak folytatásaként, hanem annak 
helyébe lépően, e büntetés kiállásának bevárása nélkül nyomban foganatba kell venni. A fegyházbüntetés 
helyébe lépő szigorított dologházi őrizet tartama három évnél rövidebb akkor sem lehet, amikor a 
fegyházbüntetésnek még ki nem töltött része három évnél kevesebb. 
A megrögzött bűntettest szabadságvesztés kiszabása nélkül kell szigorított dologházba utalni, így azt mint 
elsősorban biztonsági intézkedést nem lehet szabadságvesztéssel egybekapcsolni. Az ebben az esetben 
alkalmazott szigorított dologház időtartama nem lehet három évnél kevesebb, és a szabadságvesztés ki nem 
töltött része a dologházi őrizet legrövidebb időtartamának meghatározásánál figyelembe vehető, elsősorban 
akkor, amikor a szabadságvesztés büntetés ki nem töltött része a három évet tetemesen meghaladja.  
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 Kúria 1929. máj. 22. B III: 2254/1929.sz.: A szigorított dologházi őrizetnek a bíróság részéről 
meghatározott legrövidebb tartamába a mellőzendő fegyházbüntetésnek kiállott része nem számítható be. Az 
őrizet foganatbavételének időpontjául azonban a fegyházbüntetés megkezdésének napját kell tekinteni. 
238

 Kúria 1930. febr. 19. B III: 235/1930. sz. :A dologházi őrizet foganatbavételének időpontjául a mellőzött 
fegyházbüntetés megkezdésének napját kell venni, viszont az őrizetnek a bíróság részéről meghatározott és 
legrövidebbnek tekintendő tartamába beszámításnak sem lehet helye. Ellentétben a dologházzal (1913. évi 
XXI. tv. alapján) amely járulékos, szabadságvesztés-büntetést követő, hanem azt helyettesítő intézkedés. 
Emiatt úgy kell tekinteni – méltányosságból – ha a fegyházbüntetés már kiállott része olybá veendő mintha 
helyette is a mellőzésével már eredetileg szigorított dologházba-utalás mondatott volna ki. 
239

 Budapesti kir. Tábla 1929. jan. 10. B IX. 12, 177/1928. sz.:  A szigorított dologházba való utalást utólag 
a bíróság csakis akkor mondhatja ki, ha az elítélt szabadságvesztés büntetését még tölti és a szigorított 
dologházi őrizet  célzatából s és a törvény szelleméből kitűnik az, hogy a bíróság a már jogerősen kiszabott 
szabadságvesztés-büntetés helyébe utólag – de természetesen még a szabadságvesztés-büntetés kitöltésének 
tartama alatt – előző határozatának megmásításával alkalmazza a szigorított dologházba való utalást és így 
törvény alapján az előzőleg jogerősen kiszabott büntetést utólag más büntető intézkedéssel helyettesíti. 
Ennek azonban nem lehet helye a jogerősen megállapított szabadságvesztés-büntetés kiállásának utolsó 
hónapjaiban s különösen nem lehet helye a felülvizsgálat megejtésekor, amikor a kiszabott 
szabadságvesztést már teljes mértékben ki is töltötte, mert ekkor ez új büntetést jelente. Ez törvényellenes és 
megsérti azt az alapelvet, hogy a vádlottat ugyanazon bűncselekmény miatt csakis egyszer lehet büntetni, 
illetve csak egyszer alkalmazható büntetés, szigorított dologházba utalása azt jelentené, hogy valóban két 
ízben újabb büntetéssel sújtatik 
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 Nem egyértelmű azért ennyire a Kúria álláspontja sem. A Btk. mellékbüntetései a szigorított dologházba 
utalás esetében is alkalmazandók (C. 4294/935.), de a szigorított dologházi őrizet természete kizárja azt, 
hogy a határozatlan tartamú büntetés mellett még pénzbüntetés is kiszabassék (C. 1251/936.). 
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A törvény a szigorított dologházi őrizetnek csupán legrövidebb időtartamát 
határozza meg. Ebből szükségszerűen következik, hogy a törvény a dologházi őrizet 
tartama tekintetében felfelé nem kívánt korlátokat felállítani és így a büntető 

törvénykönyvnek a határozott tartamú szabadságvesztésre vonatkozó rendelkezései a 
szigorított dologházi őrizetre vonatkozóan nem nyerhetnek alkalmazást. A Kúria arra a 
meggyőződésre jutott, hogy a szigorított dologházi őrizet legrövidebb tartama a 15 évet 
meghaladó tartamban is megállapítható.241

 

A jogkövetkezmények súlyosságát fokozza, hogy végleges szabadságát az elítélt 
csak a feltételes szabadság eltöltése után nyeri vissza. Politikai jogainak teljes élvezetébe 
tehát az elítélt csak ettől az időtől fogva jut és így a hivatalvesztés és a politikai jogok 
gyakorlata felfüggesztésének tartama is ettől az időponttól számítandó.242

 

 

I. 6. Biztonsági őrizet a szocializmusban 

1. Lépések a szocialista törvényesség érdekében 

A szigorított dologház intézményének hatályon kívül helyezésére az 1950. évi Btk. 

általános részének243
 megalkotásával került sor. Mivel azonban a szigorított dologház 

intézménye sohasem vált a Csemegi-kódex részévé, azt külön hatályon kívül kellett 
helyezni. Ezt a feladatot az 1950. évi 39. számú törvényerejű rendelet244

 végezte el, amely 
kimondta, hogy hatályát vesztik az 1928. évi X. törvény megrögzött bűntettesekre 
vonatkozó 36–48. §-ai. A törvény részletes indoklása alapján ennek oka kettős: egyrészt a 
korábbi különféle szabadságvesztési nemek közötti egyszerűsítés, másrészt a „szocialista 
törvényesség” biztosítása. 

Valóban, korábbi büntetőjogunk számos szabadságelvonó szankciót ismert, így a 
fegyházat, a szigorított dologházat, a börtönt, a fogházat, az államfogházat, a dologházat, 
a háborús és népellenes, valamint a demokratikus államrend és köztársaság ellen irányuló 
bűntettek esetén a kényszermunkát, valamint kihágási büntetésként az elzárást. Az 
indokolás szerint a szabadságvesztés-büntetéseknek ez a változatos sokasága 
szükségtelen, sőt egyenesen káros. Régi – és ma is élő – problémája volt a büntetés-

végrehajtásnak az is, hogy megfelelő intézetek hiányában a különböző szabadságelvonó 
szankciók végrehajtásánál nem is érvényesülnek azok a különbségek, amelyeket a 
jogszabály szem előtt tartott volna. Ez nem csupán az egyes szabadságvesztési 
végrehajtási módokra igaz, hanem, mint láttuk, a közveszélyes munkakerülők dologházát, 
valamint a megrögzöttek szigorított dologházát is meglévő intézetekben tudta csak 

kijelölni a miniszter. Ezen túl a törvény tervezete elvi okokból is úgy vélte, hogy a 
differenciálás egyébként sem a Btk. általános részébe tartozik, hanem egy külön, a 
későbbiekben megalkotandó büntetés-végrehajtási törvénybe.245
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 BHT 1051. sz  1937. okt. 31. B. I. 4021/1937. sz., C. 4021/937 
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 C. 1511/938  
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 1950. évi II. törvény 
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 1950. évi 39. számú törvényerejű rendelet 2. § 
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 Ilyen törvényt azonban azóta sem alkotott a jogalkotó. 
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Bűntettek elkövetése esetére tehát a jogszabály a börtönt ismeri szabadságvesztés-

büntetésként. „A börtön életfogytig vagy határozott időtartamig tarthat. Határozatlan 
tartamú büntetést a Btá. nem rendszeresít, mert a szocialista törvényesség 
követelményeivel ellenkeznék, ha a bíróság a büntetésnek csupán a legkisebb tartamát 
szabná meg az ítéletben és a szabadulás időpontja a szabadságvesztés-büntetés tartama 
alatt tanúsított magatartástól, lényegileg azonban az államigazgatási szerv véleményétől, 
illetőleg döntésétől függne.”246

 

A törvény azonban 49. §-ában rendelkezik egy sajátos intézkedésről, a biztonsági 
őrizetről, amelyet a közveszélyes kóros elmeállapotúnak minősített személyekre tart fenn. 
Ezt olyan felnőtt korú elkövetők esetében kell alkalmazni, akik „elmebetegségük folytán 
nem büntethetők, viszont elmeállapotuknál fogva róluk alaposan feltehető, hogy újabb 
bűntettet követnek el”, tehát úgynevezett közveszélyes állapotban vannak. A biztonsági 
őrizet időtartama egy év, amelybe nem lehet beleszámítani az előzetes fogvatartás 
időtartamát, és az semmilyen egyéb módon sem rövidíthető le. Amíg a közveszélyes 
állapot fennáll, addig további egy-egy évvel meghosszabbítható az intézkedés. Az őrizetet 
megszüntetni akkor kell, ha az oda helyezett személy „közveszélyes állapota véget ér”.

247
 

Ez a biztonsági őrizet Kádár Miklós magyarázata szerint „a társadalom és egyúttal az 
elkövető érdekében tett védelmi intézkedés”.248

 

Sajátos értelmezésre ad lehetőséget ugyanakkor – különösen a szocialista 
törvényességre törekvés tükrében – az, hogy a korábban alkalmazott szabadságvesztés-

büntetési nemek esetében a törvény rendelkezik arról, hogy azokat milyen formában és 
időtartamban kell végrehajtani az új törvény hatálybaléptetése után, annak új dogmatikai 
felfogása miatt. Erről azonban a határozatlan időtartamú szigorított dologház esetében 
hallgat a törvény. Kádár Miklós magyarázata alapján azonban a szigorított dologház 
annak legrövidebb időtartamát egy évvel meghaladó határozott időtartamú 
börtönbüntetéssé változik.249

 

 

2. A szigorított őrizet körüli vita a hetvenes-nyolcvanas években 

A veszélyes, visszaeső bűnelkövetők kezelése kérdéséről való gondolkodás jóval az 1974-

es tvr. megalkotása előtt megkezdődött, amikor elsősorban Vermes Miklós kutatásai250
 

alapján a hatvanas években nyilvánvalóvá vált, hogy az elméleti elképzelések ellenére 
nem szűnt meg a szocializmus kibontakozásával a bűnözés, sőt, a visszaesők által 
elkövetett cselekmények száma növekedésnek is indult. Ugyan a Legfelsőbb Bíróság a 6. 
Számú Irányelv kiadásával próbálta kezelni a jogalkalmazás terén a visszaesőkben rejlő 
fokozódó kockázatokat, felmerült a kérdés, hogy milyen további eszközökkel lehet 
hatékonyabban fellépni a bűnözés ellen. Elméletileg és alapvetően a vita két síkon 
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 1950. évi II. törvény indokolása a 32. §-hoz. 
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 1950. évi II. törvény 49. § 
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 KÁDÁR Miklós (szerk.): A büntetőtörvénykönyv általános része (Budapest: Jogi és Államigazgatási 
Könyv- és Folyóiratkiadó 1951) 92. 
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 Lásd KÁDÁR (248. lj.) 
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 VERMES Miklós: „A visszaeső bűnözés néhány kérdéséről” Belügyi Szemle 1963/11 

VERMES Miklós: „A visszaeső bűnözés kriminológiai vizsgálata” in Kriminalisztikai Tanulmányok 

(Budapest: KJK 1966/4) 
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bontakozhatott ki. Egyrészt kérdés volt, hogy a határozatlan tartamú szabadságelvonás 
mennyiben sérti a törvényesség – és különösen a szocialista törvényesség – kritériumát, 
valamint az, hogy igazolható-e, és ha igen, akkor milyen büntetési cél mentén a szigorított 
őrizet alkalmazása. 

Az 1974-es törvényt megelőző időszakot nem az elítéltek számának emelkedése, 
hanem sokkal inkább ezen a csoporton belül a visszaesők arányának emelkedése, valamint 
a bűncselekményeken belül az erőszakos, garázda, valamint vagyon elleni cselekmények 
arányának növekedése jellemezte.

251
 A bűncselekményi tényállások ötödénél kerül szóba 

a visszaesés, de ezek a bűncselekmények 75%-os részarányt képviseltek az összbűnözésen 
belül Vermes Miklós megállapítása szerint.

252
  

Már az ELTE Kriminológiai Csoportjának 1971. február 26-i ülésén is felmerült a 
„konok bűnözők” kezelésének a kérdése. A „Korszerűbb, hatékonyabb bánásmód a 
többszörösen visszaeső bűnözőkkel” címet viselő tudományos ülésen Hardicsay Tibor 
statisztikai adatokkal igazolta a visszaeső bűnelkövetők számának emelkedését, és még ha 
esetleg „primitív kistolvajokról is van szó adott esetben, felmerülhet a kérdés, hogy a 
büntetőjog jelenlegi eszközeivel meg lehet-e védeni a társadalmat a konok bűnözőkkel 
szemben”.

253
 

Vigh József és Gárdai Gyula szerint a cselekmények tárgyi súlya nincs 

összefüggésben a neveléshez, a javításhoz szükséges idővel, ezért a tettarányosság talaján 
álló határozott tartamú, megtorló büntetés már nem lehet hatékony az elkövető jövőbeni 
magatartásának helyes irányba történő determinálásában.254

 

A határozatlan tartamú szabadságmegvonással kapcsolatos vitában elhangzott, hogy 
a személyi társadalomra veszélyesség, valamint az elkövetőben fokozatosan kialakult 
társadalomellenes beállítódás feltérképezésére a büntetőeljárás során nincsen lehetőség, 
emiatt – a nevelési cél hatékonyabb érvényre juttatása érdekében – szükséges a 
határozatlan tartamú büntetés. Ficsor Mihály szerint ez a jogkövetkezmény nem ellentétes 
a szocialista büntetőjog alapelveivel. Ficsor különös jelentőséget tulajdonított a 
garanciális szabályoknak. Ezen a ponton szükségesnek tartom kiemelni, hogy közvetlenül 
a háború után éppen a szocialista törvényességgel való összeegyeztethetetlensége miatt 
hagyták el a büntetések közül az őrizetet, hatékonyságára vonatkozóan pedig azóta nem 
kerültek elő olyan bizonyítékok, amelyek szükségességét alátámasztották volna. 

Nem is a szigorított dologházhoz hasonló „elnyomó” intézkedésként képzelték el a 
jogintézmény kriminológus támogatói a szigorított őrizet működését. Az elképzelések 
szerint az őrizetben „intenzív nevelési módszereket”255

 alkalmaztak volna, amelyek révén 
biztosítva lett volna az az alapelv, amely szerint a szocialista büntetőjogban a büntetés 
célja nem kizárólagosan a tettel arányos megtorlás, hanem az elkövetők nevelése, 
                                                           
251„Tájékoztató a bűnözésről” (BM Bűnügyi Nyilvántartó és Statisztikai Osztálya és a Legfőbb Ügyészség 
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 VERMES Miklós: A visszaeső bűnözés - Fejezetek a Szakkriminológia köréből, egyetemi jegyzet 
(Budapest: Tankönyvkiadó 1973) 113. 
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 HARDICSAY Tibor előadása in VIGH József (szerk.): Korszerűbb, hatékonyabb bánásmód a visszaeső 
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 GÁRDAI Gyula – VIGH József: „Észrevételek büntetési rendszerünk problémáihoz” Magyar Jog 1969/10. 
255

 http://epa.oszk.hu/02100/02176/00009/pdf/RTF_23_078-090.pdf 



63 

 

korrekciója is. Ahogy Gönczöl Katalin a korszak szankciótani felfogásával kapcsolatban 
fogalmaz: nincs ebből a szempontból jelentősége, hogy a szankciót intézkedésnek vagy 
büntetésnek nevezik-e, hiszen a büntetések és az intézkedések is a társadalom védelmét 
szolgálták.256

 

Számos kritikai álláspont is megfogalmazódott a bevezetés alatt álló szigorított 

őrizettel kapcsolatban. Bár Gönczöl Katalin alapvetően a veszélyes visszaesőkkel 
kapcsolatban a megtorlás helyett a „bűnelkövetés szubjektív okainak neveléssel és a 
reszocializáció más eszközeivel történő” megszüntetésének pártján állt,257

 felhívta a 
figyelmet arra, hogy nem sorolhatók egy csoportba, egy homogén elkövetői körbe a 
társadalomra különösen veszélyes bűnözők. Márpedig a „tartalmilag minden szempontból 
heterogén elkövetői kört ugyanazon nevelési szisztémával, ugyanazon feltételek mellett, 
azonos elvek alapján eredményesen nevelni nem lehet. Az ilyen rendszer a társdalomtól 
való elszigetelés egyetlen és kizárólagos célját szolgálja.”258

  Gönczöl külön felhívta a 
figyelmet arra, hogy a jogszabályban megnevezett bűnismétlők köre nem homogén, így a 
részükre elvileg elképzelt egységes nevelési program nem lehet eredményes.259

 A 

differenciálás szükségességét hangsúlyozta Szabó András is.260
 

Gál László – korábban, a Legfelsőbb Bíróság visszaesőkkel foglalkozó irányelve 
kapcsán – más irányból támadta az elképzelést. Kifejtette, hogy a legsúlyosabb 
cselekményeket elkövetőkkel kapcsolatban a nevelési cél abszolutizálása téves, hiszen 
velük szemben inkább a tettarányos büntetés, a speciális prevenció és a társadalom 
védelme kerül előtérbe.261

 

Földvári József a határozatlan tartamú szankcióval szemben fogalmazta meg 
ellenérveit, amelyek szerint a határozatlan tartamú szabadságelvonás esetén olyan 
jogosítványok kerülnének a büntetés-végrehajtási szervek kezébe, amelyek révén súlyosan 
sérülhetnek egyes garanciális jogok.262

 Ádám György azt nem látta biztosítottnak, hogy a 

büntetés-végrehajtás szervei képesek lennének „egzakt módon” dönteni az időtartam 
tekintetében.263

 

 

3. A társadalom védelme áttöri a szocialista törvényesség védvonalát: az 1974. évi 9. 
törvényerejű rendelet 

A szocialista törvényesség védőbástyáján az 1974. évi 9. törvényerejű rendelettel sikerült 
rést verni. A Népköztársaság Elnöki Tanácsa 1974. június 27-én jelentette be az 
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Országgyűlésben, hogy törvényerejű rendeletet alkotott a társadalom fokozottabb 
védelméről.264

 

A tvr. bevezetője szerint megalkotásának oka a társadalom fokozottabb védelme, 
valamint a közrend és a közbiztonság további erősítése. A tvr. indokolása szerint ugyanis 
a visszaeső bűnözők a bűnelkövetők jelentős számát teszik ki, és ezen a csoporton belül is 
felismerhető egy különösen veszélyes csoport. A visszaesők az általuk elkövetett 
cselekmények súlyánál fogva is fokozott veszélyt jelentenek a társadalomra. A veszélyes 
bűnözőket már a velük szemben alkalmazott hosszabb tartamú szabadságvesztés sem 
képes visszatartani az újabb bűnelkövetéstől, a büntetőjogi és államigazgatási eszközök 
már nem hatékonyak. Az új szabályozás oka tehát egy új, hosszabb tartamú szigorított 
őrizet bevezetése, amely alkalmas a veszélyes bűnözők visszatartására. A prevenciós cél 
újbóli megjelenése is nyilvánvalóvá teszi, hogy a szocialista társadalmi fejlődés nem tudta 
felszámolni a bűnözést, és különösen a visszaeső bűnözés növekedése, illetve a 
növekedéstől való félelem szükségessé teszi preventív intézkedések alkalmazását a 
büntetések mellett, még akkor is, ha a büntető jogdogmatika korábban – éppen a 
törvényességre hivatkozással – ettől elzárkózott. Kérdéses azonban hogy a „visszatartás” 
kifejezés valódi prevenciót, a cselekmény elkövetésétől való visszatartást jelent-e, vagy 

csak inkapacitációt, az elkövetők börtönökben való visszatartását. 
A törvény meghatározza a különösen veszélyes visszaeső fogalmát. Ebbe a körbe 

tartozik az, akit a Büntető törvénykönyvről szóló 1961. évi V. törvény XI. fejezetének III. 
címében, valamint a XII., XIV., XV. és XVI. fejezetében meghatározott szándékos 
bűncselekményért korábban már legalább háromszor – együttesen legkevesebb háromévi 
– szabadságvesztésre ítéltek, ha utolsó büntetésének kitöltésétől vagy annak 
végrehajthatósága megszűnésétől számított öt éven belül ismét elköveti a felsorolt 
bűncselekmények valamelyikét, és emiatt legalább egyévi szabadságvesztésre ítélik, az 

újabb bűncselekmény elkövetésekor a huszadik életévét már betöltötte, és az elkövetett 
bűncselekmények körülményeiből, valamint az életmódjából megállapítható, hogy a 
Magyar Népköztársaság törvényes rendelkezéseivel következetesen szembehelyezkedik. 

A visszaeső fogalmát az 1961. évi V. törvény 115. §-a határozza meg: e szerint 

visszaeső, akit a bűntett elkövetését megelőzőleg szándékosan elkövetett, ugyanolyan 
bűntettért már szabadságvesztésre ítéltek, és a büntetés kiállásától vagy végrehajtása 
megszűnésétől az újabb bűntett elkövetéséig öt év még nem telt el. A különösen veszélyes 
visszaeső ehhez képest részben tágabb, részben szűkebb kategóriát jelent. Nem csupán 
egy, hanem három korábban elkövetett bűncselekmény miatti, legalább háromévi elítélést 
kíván meg. Ezenfelül az újabb elítélésnek is legalább egyévi szabadságvesztésnek kell 
lennie. További feltétel, hogy az elkövetőnek az utolsó cselekmény elkövetésekor 
huszadik életévét már be kellett töltenie.265

 Rácz György kiemeli, hogy a törvény nem 
különböztet meg aszerint, hogy a szabadságvesztés letöltendő vagy pedig felfüggesztett-e.  
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Más tekintetben viszont tágabb a tvr. különösen veszélyes visszaeső fogalma, hiszen 

nem kívánja meg azt, hogy az elítélt ugyanazt a cselekményt kövesse el, és még azt sem, 
hogy az újabb cselekménye hasonló legyen. A veszélyes visszaeső fogalmában tehát nem 
a későbbi, 1978-as Btk. különös visszaeső fogalmának előképét találhatjuk meg. Nem a 
speciális, hanem az általános visszaesés esik a törvény fogalmába.  

Az új szabályozás az objektív feltételek között meghatároz egy bizonyos 
cselekményi kört is, ezen belül azonban nem kívánja meg a homogenitást. Ebbe a 
cselekményi körbe tartoznak a hivatalos személy elleni bűntettek, a közbiztonság és 
közrend elleni bűntettek, a személy elleni bűntettek, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs 
elleni bűntettek, valamint a társadalmi tulajdon és a személyek javai elleni bűntettek. E 
rendkívül heterogén cselekményi körbe tartozó szándékos bűncselekmény elkövetése 
esetén lehet alkalmazni a szigorított őrizetet, az egyéb feltételek fennállása esetén. 

Az objektív feltételeken kívül a tvr. egy szubjektív feltételt is meghatároz. Az 
elkövetett bűncselekmények körülményeiből, valamint az elkövető életmódjából 
megállapíthatónak kell lennie, hogy az elkövető a Magyar Népköztársaság törvényes 
rendelkezéseivel következetesen szembehelyezkedik. Ez a tisztán szubjektív szempont az, 
amely különleges szerepet ad az eljáró bíróságnak, hiszen annak mérlegelnie kell az 

elkövető személyiségét kriminológiai szempontból is. Értékelnie kell a korábbi 
cselekmények kriminológiai összefüggéseit, az elkövető személyiségét, életvezetését is.266

 

A tvr. alapján a bíróság a különösen veszélyes visszaeső fegyházban letöltendő 
szigorított őrizetét rendeli el akkor, ha az ügyész ezt indítványozta. A bíróság nem határoz 
a szigorított őrizet tartamáról, annak legrövidebb tartama két év, leghosszabb tartama 
pedig öt év. A tvr. meghatározza a feltételes szabadságra bocsátás, az úgynevezett 
ideiglenes elbocsátás lehetőségét is. Erre kétévi őrizet eltelte után, az ügyész indítványára 
akkor van lehetőség, ha a fogvatartott magatartása alapján alaposan feltehető, hogy 
szabadon bocsátása esetén nem követ el újabb bűncselekményt. Az ideiglenes elbocsátás 
ideje három év, amely a szigorított őrizet tartamába nem számít bele. A szigorított őrizet 
és az ideiglenes elbocsátás ideje alatt szünetelnek az elítélt azon jogai, amelyekre a 
közügyektől eltiltás kiterjed. Szigorított őrizet elrendelése esetén a szabadságvesztéshez 
fűződő hátrányos jogkövetkezmények alóli mentesítés várakozási idejét a szigorított őrizet 
befejezésétől, valamint az ideiglenes elbocsátás végelegessé válásától kell számítani. 
 

4. Az 1978. évi Btk. kodifikációja 

A Btk. kodifikációja során több javaslatot dolgoztak ki a szigorított őrizet szabályozására. 
Mivel a jogintézmény végül módosult formában került az 1978. évi Btk.-ba, ezért 
részletesebben megvizsgálom a kodifikáció során elhangzott érveket, ezáltal is közelebb 
kerülve a jogintézmény céljához. A kodifikáció alapjául az Igazságügyi Minisztérium 
Kodifikációs Osztálya megállapítása szolgált, mely szerint mivel az intézmény se 
főbüntetésnek, se mellékbüntetésnek nem tekinthető, az felel meg a jellegének, ha 
„különleges (biztonsági) intézkedésként” helyezik el a szankciók rendszerében. A 
kodifikációs munka során a fenti kérdés eldöntéséhez nem nyújtott segítséget az őrizet 
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végrehajtásának gyakorlata, hiszen a jogintézmény hatályosulásáról még csak kezdeti 
információk álltak rendelkezésre. Az első ideiglenes elbocsátásra ugyanis elvileg is csak 
1976 őszén kerülhetett sor.  

A Kodifikációs Bizottság ezzel szemben úgy vélte, hogy a szabadságvesztésnek 
három formáját lehetne meghatározni: az életfogytig tartót, a határozott ideig tartót és a 

szigorított őrizetű szabadságvesztést, valamint az intézményt a büntetések közé kellene 
sorolni és a visszaesőkkel szemben „alkalmazandó büntetés súlyosító intézkedéseként kell 
szabályozni”. A tervek szerint a szabadságvesztés egyik fajtája lehetett volna az 

intézmény, nevezetesen: szabadságvesztés szigorított őrizettel, amelynél a 
szabadságvesztés és a szigorított őrizet együttes tartama a húsz évet nem haladhatja meg.  

Az úgynevezett 3. számú tervezet egy sajátos szubjektív feltételt kívánt volna 
beépíteni, mely szerint egyéb feltételek fennállása esetén akkor kell elrendelni a szigorított 
őrizetet, ha a „bűncselekmény körülményeiből, valamint az elkövető életmódjából 
megállapítható, hogy a Magyar Népköztársaság törvényes rendjével konokul 
szembehelyezkedik”. A tervezettel kapcsolatban több észrevétel is érkezett a Kodifikációs 
Bizottsághoz, mely szerint a bírónak gyakorlatilag nincs mérlegelési jogköre, hiszen 
akinél az objektív feltételek fennállnak, az szükségképpen „konok bűnöző”.

267
 A 

tervezettel kapcsolatos egyik észrevétel pedig az őszinteséget kéri számon, amikor 
megjegyzi, hogy az őrizet gyakorlatilag ugyanazért a cselekményért kiszabott második 
büntetés, és emiatt célszerűbb lenne a valóban veszélyes elkövetők tekintetében 
megemelni a büntetési tételeket. Az észrevételek között találunk olyat, amely az 
intézményt inkább „rehabilitációs intézetnek, reszocializációs intézetnek nevezné, olyat is, 
amely szerint az adott koncepció szerint nemcsak erőszakos bűnözőkre lehetne 
alkalmazni, hanem kis tolvajokra, prostituáltakra is, ezzel szemben például a nagy 
volumenű összegre elkövetett vagyon elleni bűncselekmények miatti felelősségre vonás 
lényegesen enyhébb maradna, illetve olyat is, amely a szigorított őrizetet „biztonsági 
büntetésként” kezelné.268

 

Egy másik, a 6. számú tervezet a korábbinál szélesebb cselekményi kört határozott 
volna meg. Az intézkedést egyéb feltételek fennállása esetén alkalmazni kellett volna élet, 
testi épség, egészség, nemi erkölcs, hivatalos személy, közbiztonság, vagyon elleni 

szándékos bűncselekmény, kábítószerrel visszaélés, vagy garázdaság miatti korábbi 
elítélés esetén is.269

 

A fentiekhez képest a Btk. több javaslat gondolatait tette magáévá. Az objektív 
feltételek között, a cselekményi kör vonatkozásában a 6. számú tervezetben felsorolt 

cselekményeket tartalmazza. A bíróság a szigorított őrizetét rendeli el annak a többszörös 
visszaesőnek, akit a fenti cselekmények elkövetése miatt korábban legalább háromszor, 
egyenként egy évet meghaladó végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek. Itt tehát a 
jogalkotó kizárja a feltételes elítélés esetére a szigorított őrizetet. 

Az elrendelésnek csak akkor van helye, ha az elkövető a bűncselekmény 
elkövetésekor már betöltötte huszadik életévét, a fenti bűncselekmények bármelyike miatt 
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legalább kétévi szabadságvesztésre ítélik, és az újabb bűncselekmény elkövetésének 
megelőzése érdekében erre az intézkedésre szükség van.  

A különösen veszélyes visszaeső fogalmát a  Btk. részben átalakította. A szigorított 
őrizetet most már csak a többszörös visszaesőkre lehetett alkalmazni. Többszörös 
visszaeső az, akit a szándékos bűncselekmény elkövetését megelőzően visszaesőként 
szabadságvesztésre ítéltek, és az utolsó büntetés kitöltésétől vagy végrehajthatóságának 
megszűnésétől a szabadságvesztéssel fenyegetett újabb bűncselekménye elkövetéséig 
három év még nem telt el. A többszörös visszaeső fogalmának elhelyezése a törvényben 
feleslegesnek is tűnhet, hiszen aki a korábbi háromszori elítélést megkívánó feltételnek 
megfelel, az mindenképpen többszörös visszaeső. Ebben az esetben azonban a jogalkotó 
azt kívánja kifejezésre juttatni, hogy a feltételül támasztott cselekmények elkövetésének 
viszonylagos egymásutániságban kell következniük ahhoz, hogy az elkövető olyan 
veszélyes lehessen, hogy rá a szigorított őrizetet kell alkalmazni. 

Szigorúbb az objektív feltételek körében egy másik is. A korábbi egyévi helyett 
most már kétévi és letöltendő szabadságvesztésre ítélést kíván meg a törvény, amellyel 
erősíteni próbálja az intézmény kivételes jellegét. Ezzel azonban nem képes eloszlatni az 
őrizet zsebtolvajokra való alkalmazhatósága körüli kételyeket. 

A szubjektív feltételek rendszere viszont jelentős átalakuláson esett át. A korábbi, 
múltra tekintő megfogalmazás a „következetes szembehelyezkedésről”, valamint a 
javaslatokban szereplő „konokságról” jövőre tekintővé változik, és „csak” akkor rendeli 
alkalmazni a szigorított őrizetet, ha „az újabb bűncselekmények elkövetésének 
megelőzése érdekében erre az intézkedésre szükség van”. 

A szigorított őrizet a Btk.-ban egy biztonsági jellegű, a határozott tartamú 
szabadságvesztést követő, relatíve határozatlan tartamú szabadságelvonásból álló 
intézkedés, amely egyik eszköze a visszaeső bűnözés elleni küzdelemnek.270

 A 

kommentár szerint a szigorított őrizet elhelyezése az intézkedések között a büntetés 
arányosságának és határozottságának büntetőjogi alapelveiből következik. Ez a kijelentés 
azonban nem ad magyarázatot arra, hogy ha a szigorított őrizet valójában a tartalmában 
büntetés, vagy büntetési jellegű, akkor relatív határozatlanságával együtt miként kerülhet 
mégis az intézkedések közé. 

A törvény indokolása annyiban nem változott 1974 óta, hogy a visszaeső 
bűnelkövetés csökkentését még mindig „büntetőjogunk egyik legfontosabb feladataként” 
aposztrofálja. Ezt a célt szolgálják az új törvényben a visszaesőkre, különös és többszörös 
visszaesőkre vonatkozó rendelkezések is. Van azonban egy csoport a többszörös 
visszaesőkön belül, akiknél olyan „erős és tartós a társadalomellenes beállítottság”, hogy 
velük szemben az általánosan alkalmazható büntetőjogi szankciók nem elegendőek. Velük 
szemben szükséges egy új, relatíve határozatlan szabadságelvonás alkalmazása, amely 
kettős célt szolgál. Egyrészt a „közbiztonság és a társadalom nyugalma érdekében egy 
időre elkülöníti a bűnözői csoportot a becsületes emberek társadalmától”, másrészt 
hosszabb időt biztosít a „nevelő munkára”, ezzel együtt arra, hogy az elítélteket 
felkészítsék a társadalmi reintegrációra. Az indokolás tehát a speciális prevenciót, 
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valamint az inkapacitációt emeli ki az őrizet céljaként, ennek eszköze pedig egy 
intézkedés. Az intézkedések közötti elhelyezéssel nyilvánvaló, hogy az őrizetnek nem kell 
a tett tárgyi súlyhoz igazodnia, ugyanakkor az is, hogy ezzel nem kerülheti el a 
szükségességi-arányossági vizsgálatot. 

Véleményem szerint igencsak sajátos az az elkülönítés, amelynek célja a társadalmi 
reintegráció előmozdítása. Nem szerencsés a büntetési célok fentihez hasonló 
összemosása. Ha ugyanis az elkövető olyan veszélyes, hogy a becsületes emberektől 
mindenképpen izolálni kell, különösen ha fegyházban kell elkülöníteni, akkor már esély 
sem lehet a reintegrációra, ha pedig van esély a nevelésre, a reintegrációra, azt miért nem 
lehet egy határozott időtartamú szabadságvesztés-büntetés időtartama alatt elvégezni? 
Látható tehát, hogy a szocialista büntetőjog nem tudott elrugaszkodni attól a jó szándékú 
megközelítéstől, hogy bármilyen szankciónak szükségszerűen pozitív nevelő célja is van, 
ami azt eredményezte, hogy a nevelés „mázával” eltakart határozatlan időtartamú 
semlegesítést emelt törvényerőre. 

Érdekes mozzanat, ahogy fokozatosan átalakult a „szocialista törvényesség” 
gondolatköre is. Amíg a Btá. esetében azt láttuk, hogy a szocialista törvényesség elvi 
okokból nem engedi meg a határozatlan tartamú szabadságelvonásokat, csak olyan 

elkövetők esetében, akiknek beszámítási képességük hiányzik, addig ez 1978-ra 

folyamatosan megengedhetővé vált. Úgy tűnik, hogy áttörést ért el az a gondolat, hogy a 

„konok” visszaeső is valamilyen szempontból kezelésre szoruló beteg. 
A tvr. indokolása úgy fogalmaz, hogy a különösen veszélyes visszaesőkkel szemben 

addig alkalmazott eszközök hatékonyságának hiánya miatt kell alkalmazni a relatíve 
határozatlan tartamú szabadságvesztést, amelynél azonban a törvényességnek fontos 
garanciája van. Ez pedig az, hogy az eljárás a bíróságok hatáskörébe kerül, tehát nem az 
államigazgatás szervei fognak döntetni az őrizetről, hanem a Magyar Népköztársaság 
független bíróságai. Azért, hogy a függetlenség ne válthasson át a „forradalmak” előtt 
megismert önkénybe, a jogalkotó meg is köti a bíróságok kezét. Láttuk ugyanis, hogy az 
objektív feltételek fennállása esetén a következetes szembehelyezkedés, illetve a 
konokság mindenképpen megállapítható, hiszen aki többször elköveti az adott 
bűncselekményt, annak az életvitele természetszerűleg a konok bűnözőé. A 
törvényességet kívánta biztosítani már az 1974-es tvr. azzal is, hogy a szigorított őrizet 
alkalmazására csak az ügyész indítványára kerülhet sor.271

 

Hasonlóan fontos maradt a törvényesség biztosítása 1978-ban is, és mivel a 
szocialista büntetőjog sohasem mond le az elítéltek neveléséről, ezért ekkor a relatíve 
határozatlan szabadságelvonást alkalmazza. A törvényességet a törvény szintén azzal 
biztosítja, hogy a bíróságnak nem ad lehetőséget valódi mérlegelésre, hiszen „az egy évet 
meghaladó végrehajtandó szabadságvesztés már olyan súlyú büntetés, amelyből levonható 
az a következtetés, hogyha az elkövetőt korábban legalább háromszor ilyen mértékben 
elítélték, szigorított őrizetre van szükség” – így a törvényjavaslat részletes indokolása.272

 

Gondoljunk csak azonban a közúti baleset gondatlan okozása, a zsebtolvajlás, prostitúció, 
vagy a kábítószerrel való visszaélés miatti lehetséges egyévi elítélésekre, illetve ezek 
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súlyára és társadalomra veszélyességére. A javaslat parlamenti „vitája” során Markója 
Imre igazságügy-miniszter kijelentette, hogy „a törvényjavaslat büntetési és intézkedési 
rendszerének a bővülése, szélesedése a jogalkalmazók, elsősorban a bíróságok iránti 
bizalmat fejezik ki. Minél nagyobb lehetőséget biztosít ugyanis a törvény a 
jogkövetkezmény kiválasztására, a mérlegelésre, annál nagyobb a bíró felelőssége 
önmagával és a társadalommal szemben.”273

 

Ez a javaslat sem tud azonban teljes mértékben elszakadni a proporcionalitás 
alapelvétől az indokolás szintjén, holott a törvényi tényállásban ennek lassan a nyomát 
sem lehet már látni. A legutolsó elítélésnek ugyanis legalább kétévi szabadságvesztésre 
kell történnie, aminek az az indoka, hogy kifejezze, hogy a szigorított őrizet jelentősebb 
tárgyi súlyú cselekmények elkövetése miatt alkalmazandó.  

A szigorított őrizet tartamáról a bíróság nem rendelkezik, annak leghosszabb tartama 
öt év, azonban a szabadságvesztés időtartamával együtt a húsz évet nem lépheti túl. „A 
szigorított őrizet céljával kerülne ugyanis ellentétbe, ha az elítélt ennek az intézkedésnek a 
következtében húsz évnél hosszabb ideig lenne szabadságelvonás körülményei között. 
Ilyen hosszú szabadságelvonás már nem segítené elő az elítéltnek a társadalomba való 
beilleszkedését”274

 – így a részletes indokolás. 
A törvényjavaslat nem túl alapos, összesen mintegy négyórás parlamenti vitáján 

Markója Imre igazságügyi miniszter büszkén számolt be a szocialista büntetőjog 
fejlődésében az utóbbi időszakban bekövetkezett változásokról: „Beigazolódtak ugyanis 
Lenin jövőbe látó gondolatai arról, hogy a szocialista építés előrehaladtával a büntetési 
rendszerben fokozatosan a nevelés, a meggyőzés eszközei váltják fel a korábban ismert 
hagyományos büntetéseket, elsősorban a szabadságvesztés-büntetést […]. Bár korai lenne 

megkérdőjelezni a szabadságvesztés-büntetés szükségességét, ma korántsem ez az 
egyetlen és alapvető büntetési eszköz, sőt egyre inkább előtérbe nyomulnak a nem 
szabadságvesztés jellegű büntetések és intézkedések. E Büntető törvénykönyvben is a 
hagyományos büntetések kiegészülnek védő-, nevelő- és egészségügyi intézkedésekkel, a 
bűnelkövetőnek a társadalomba való beilleszkedését előmozdító utógondozási 
rendszerekkel.”275

 

Ezzel szemben a miniszteri indokolás a törvényesség egyik garanciájaként azt emeli 
ki, hogy a törvény az elkövetői kör pontos, kriminológiai tapasztalatokat is hasznosító 
kijelölésével „gondoskodni kíván arról, hogy ezt az intézkedést csak azokkal a 
bűnözőkkel szemben lehessen alkalmazni, akiknél a társadalom védelme ezt valóban 
indokolja, másrészt biztosítja azt is, hogy a feltételek megléte esetén az intézkedést 
következetesen alkalmazzák”.

276
 Álláspontom szerint ezen a ponton ismét 

összekeverednek a büntetési célok. A törvényszöveg és a fenti érv – és maga az intézmény 
elnevezése – is azt mutatja, hogy a szigorított őrizet célja az izolálás, az inkapacitáció a 
társadalom védelme, az újabb bűncselekmény megelőzése érdekében. Lehetett volna az új 
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intézmény neve szociálterápiás nevelőintézet is, de e helyett a jogalkotó nem ezt, hanem a 
semlegesítést és a megtorlást is jobban kifejező szigorított őrizetet választotta. Ezzel sem 
oldotta volna meg viszont a jogalkotó azt, hogy az őrizettel szemben komoly kritikák 
fogalmazhatók meg a jogállami garanciák hiánya és a börtön falai között zajló, a 
„veszélyességre” alapított terápiás kezelés miatt is. 

Melyek azok az elkövetők, akiknél a bűncselekmények megelőzése érdekében erre 
az intézkedésre szükség van? A kommentár szerint azok, „akinek életvitele már a 
bűnözésre épült, kialakult benne a bűnözést igazoló nézetrendszer, az az antiszociális 
beállítódás, amelyet a társadalmi beilleszkedés szándékának teljes hiánya vagy erőteljesen 
csökkentett volta” jellemez. Ennek megállapításához vizsgálni kell az elkövető bűnözői 
pályafutását, azt hogy milyen gyakorisággal és milyen súlyú bűncselekmények követik 
egymást. Milyen jellegű volt az elkövető utolsó cselekménye, azt szabadulása után 
mennyi idő elteltével, milyen körülmények között, milyen indítékkal követte el. Irányadó 
a megelőző szabadságvesztés óta folytatott életmódja, lakókörnyezetében, munkahelyén, 
családjában a magatartása, életvezetése, tapasztalható volt-e törekvése arra, hogy a 
társadalom elfogadott értékrendjéhez igazodjon.277

 

Azt látjuk, hogy ugyanazt az elkövetői csoportot a húszas évek büntetőjoga az 

eljárás egyszerűsítésének, gyorsításának a leple alatt próbálta meg a társadalomból 
„eltüntetni”, a szocialista büntetőjog pedig a korábbi szocialista törvényesség teljes 
tagadását, a relatíve határozatlan szabadságvesztés bevezetését a nevelés eszményének 
kiterjesztésével próbálja megindokolni. Mindkét esetben láttuk tehát azt, hogy azok az 
érvek, amelyeket az adott jogszabályi rendelkezések elfogadása érdekében 
felsorakoztattak, önellentmondásosak, és véleményem szerint sok esetben hibásak is. Szó 
sincs ugyanis a nevelésről, a prevencióról vagy az egyszerűsítésről. Amit ezekben az 
esetekben látunk, pusztán a büntetés kiterjesztése, a büntetési időtartamok 
meghosszabbítása. 

Hasonló következtetésekre jutunk, ha a szigorított őrizet gyakorlatát vetjük vizsgálat 

alá. Bár a szabályok szintjén a nevelési cél látszik előretörni, a gyakorlat nem igazolta 
ennek sikerességét. A végrehajtás fegyház fokozatban történt, a férfiakat Sopronkőhidán, 
később a Váci Büntetés-végrehajtási. Intézetben, a nőket pedig a Kalocsai Fegyházban 
helyezték el. A végrehajtás során az őrizeteseket el kellett különíteni az elítéltektől,278

 

életük egyes aspektusaira speciális szabályok vonatkoztak. Kapcsolattartásuk 

gyakoriságára a fogház fokozat szabályai voltak az irányadók, az intézeten belüli 
mozgásukra pedig a börtön fokozatúaké – a rezsimrendszer, tehát az életrend és a 
napirend kötöttsége vonatkozásában keverednek a börtön fokozatú és a fogház fokozatú 
fogvatartottakra vonatkozó szabályok.279

 Speciális nevelési szabályok vonatkoztak az 

őrizetesek nevelésére, úgynevezett intenzív egyéni foglalkozás keretében kellett ennek 
megtörténnie.

280
 Ez többek között abban állt, hogy a szigorított őrizet megkezdése előtt 

egy hónappal a nevelőnek összefoglaló jelentést kellett készíteni a fogvatartottról, majd az 

őrizetbe kerülést követő 72 órán belül egyéni foglalkozás következett. „[A] pszichológiai 
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vizsgálatok célja azoknak a személyiségben rejlő »beteg pontoknak«, torzult 

személyiségvonásoknak a feltárása, amelyeket a reszocializáció során »meg kell 
gyógyítani«, meg kell változtatni; és azoknak az egészséges részeknek, »szigeteknek« a 

megismerése, amelyekre támaszkodni lehet.”281
 A büntetés-végrehajtási gyakorlat tehát –a 

szabályozás szintjén – megpróbálta a jogalkotó által vizionált nevelési célokat 
érvényesíteni.  

Lőrincz József értékelése szerint a relatíve határozatlan büntetéskiszabás és a tágra 
szabott bírói mérlegelés hatására megnőtt a visszaeső fogvatartottak aránya, és jelentősen 
növekedett a fogvatartotti létszám is, 1975 és 1977 között 12%-kal.

282
 Az őrizet 

végrehajtása „valójában semmiben nem különbözött a szabadságvesztéstől, csupán a 
bűnözők egy csoportjának a társadalomtól való elszigetelését volt képes 
megvalósítani”.

283
 Lőrincz szerint az őrizetesek sokszor szembehelyezkedtek a 

végrehajtással, a szankciót igazságtalanul súlyosnak tartották, és a visszaesési mutatók is 
azt jelezték, hogy nem váltotta be a jogintézmény az azzal kapcsolatos reményeket. 

Gönczöl Katalin számításai szerint az 1974. évi 9. tvr.-ben körülírt feltételeknek 
átlagosan minden ötödik bűnismétlő felel meg.284

 Tehát a bevezetés évének adatait alapul 
véve a 14 391 fő fogvatartott közül nagyjából 1 600–1 700 lehetett a feltételeknek 
megfelelők száma. Gönczöl Katalin úgy számolt, hogy a bevezetését követő ötödik-

hatodik évben a szigorított őrizetesek száma meghaladja majd a kétezret.285
 Ehhez képest 

a bírói gyakorlat csak korlátozott mértékben tette magáévá a határozatlan tartamú 
intézkedést: „1976 októberében mintegy 800 olyan férfi elítélt töltötte fegyházbüntetését, 
aki a büntetés kiállása után szigorított őrizetben részesült.”286

 Lőrincz adatai szerint 
ugyanakkor a szigorított őrizetre, a szigorított javító-nevelő munkára, valamint a 

munkaterápiás alkoholelvonásra ítélt személyek száma összesen se érte el egyik évben 
sem a kétezret, és jellemzően 1 500 alatt maradt.

287
 Úgy tűnik, hogy a Gönczöl által a 

jogintézmény bevezetésének második évében mért szám nem emelkedett tovább 
jelentősen. 

Az adatok szerint az őrizetesek személyi tulajdonságai kísértetiesen hasonlítottak 
azokra, amelyeket a szigorított dologház kapcsán Gévay-Wolf Nándor leírt. Gönczöl 
felmérése szerint az őrizetesek 90%-a vagyon elleni bűncselekmények sorozata miatt 
került őrizetbe, ezen belül is a kisebb kárértékű lopás dominált (75%). A fennmaradó 
egytized többsége szexuális erőszakot követett el. Az őrizeteseket átlagosan 6,6 

alkalommal ítélték el, átlagos életkoruk ugyanakkor 34-35 év volt.
288
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Álláspontom szerint nyilvánvaló, hogy sem a szankció céljában, sem a végrehajtásra 
vonatkozó szabályokban, sem a végrehajtás gyakorlatában nem találunk olyan lényegi 
különbséget a szigorított dologházhoz képest, amely igazolná, hogy a jogkövetkezmény 
célja nem a társadalmi szabályokkal „konokul szembehelyezkedők” semlegesítése. Az 
elnyújtott inkapacitáció a nevelési, reszocializációs programok elégtelenségével együtt 
csak a szigorított őrizetesek nagyobb fokú társadalmi kirekesztését eredményezheti. Az 
őrizetesek száma és jellemzői pedig arra utalnak, hogy a harmincas évekhez képest vajmi 
keveset változott a büntető igazságszolgáltatás fókusza: pontosan ugyanazt a személyi 

kört izolálta, amelyet a négy évtizeddel korábban bevezetett szigorított dologház. 
 

I. 7. A semlegesítési célú bebörtönzés a jelenkori Magyarországon 

Az életfogytig tartó szabadságvesztéssel kapcsolatban számos tanulmány jelent meg az 
elmúlt években, amelyek büntetőjogi,289

 alapjogi,
290

 nemzetközi összehasonlító jogi291
 

szempontból, vagy a büntetés-végrehajtási gyakorlat292
 szempontjából vizsgálták a 

kérdést, és átfogó empirikus vizsgálat is született a jogintézmény érvényesüléséről.293
 

Erre, valamint arra tekintettel, hogy jelen elemzés kereteit szétfeszítené a határozatlan 
tartamú szabadságvesztés elvi kérdéseinek és hazai végrehajtási gyakorlatának a 
vizsgálata, a dolgozatban csak arra a kérdésre fókuszálok, hogy mennyiben jelenik meg 

ebben a szankcióban a büntetés semlegesítési és inkapacitációs célja, és mennyiben járul 
ez hozzá a büntetések szigorításához, a büntetési időtartamok növekedéséhez, a 
büntetéssel érintett személyek és cselekmények körének bővüléséhez. 
 

1. Út a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztésig 

A sokáig a büntetési „hierarchia” csúcsán álló halálbüntetés alkotmányellenességének 
megállapítása és eltörlése294

 után felerősödtek azok a hangok, amelyek szerint a 
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„lefejezett” büntetési rendszer csonka lett, és nem képes betölteni feladatát. Az 1993. évi 

büntetőjogi reformtörvény ezt azzal koronázta meg, hogy nagyon szűk körben lehetővé 
tette a feltételes szabadság lehetőségből való kizárást akkor, ha az életfogytig tartó 
szabadságvesztésre ítéltet ismételten életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélik.295

 A 

feltételes szabadságra vonatkozó szabályokat kodifikáló 1997-es törvénymódosítás nem 
érintette az életfogytig tartó szabadságvesztésből való kizárás feltételeit,296

 az 1998-ban 

összeülő Országgyűlés azonban már megalakulása évében elfogadta a feltételes 

szabadságra bocsátás lehetőségeit szűkítő Btk.-módosítást.297
 Ez már alapjaiban érintette a 

határozatlan tartamú szabadságvesztést, hiszen ekkor került büntetőjogunkba az a szabály, 
amely szerint a bíróság életfogytig tartó szabadságvesztés esetén diszkréciója szerint 
kizárhatta az elítéltet a feltételes szabadság lehetőségéből, tehát elítéléskor tényleges 
életfogytig tartó szabadságvesztére ítélhette.

298
 A módosítás tágra nyitotta a tényleges 

életfogytiglan elrendelésének kereteit, amelyet azonban a joggyakorlatnak kellett 

kitöltenie tartalommal.  
Az 1998-as Btk.-novella indoklása szerint a büntetéskiszabási gyakorlat enyhe, az 

alkalmazott büntetések nem érték el a büntetési tételkeret középmértékét, és ez, valamint 
„a bűnözési helyzet rosszabbodása együttesen azt eredményezte, hogy a büntetőjog 
távolodni kezdett a társadalom érzületétől”.

299
 Ez a jogalkotói nyomás hatással volt a 

törvény előkészítésére is, ami a Btk. általános részének több ponton történő szigorítását 
jelentette. A szigorítás deklarált célja az „enyhe” büntetéskiszabás befolyásolása volt. 

A feltételes szabadságra vonatkozó szabályok változása az indokolás szerint 
„alapvetően arra irányul[t], hogy az életfogytig tartó szabadságvesztés esetén feltételes 
szabadságra bocsátás lehetősége a jelenleginél szűkebb körű, korlátozottabb legyen”. A 

további magyarázatot mellőzve az indokolás kijelenti, hogy a jogalkotó „ugyanakkor arra 

is lehetőséget kíván biztosítani a bűncselekményt elbíráló bíróságnak, hogy – elsősorban 

az elkövetés jellege, a cselekmény tárgyi súlya alapján – a feltételes szabadságra bocsátás 
lehetőségét ítéletében kizárja”.

300
 Nem nyújt támpontot arra vonatkozóan az indokolás, 

hogy erre milyen büntetési céltól vezérelve kerül sor, de az alapján, hogy az értékelendő 
szempontok szerint nem az elkövetőben ejlő társadalmi veszélyességet kell a bíróságnak 
elsősorban értékelnie, hanem az elkövetés jellegét és a cselekmény tárgyi súlyát, valamint, 
hogy a módosítások általános indokaként a tervezet beterjesztője a megtorlást jelölte meg, 
arra lehet következtetni, hogy a feltételes szabadság kizárásában a büntetés megtorló 
funkciója domborodik ki.301
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 1993. évi XVII. törvény a büntető jogszabályok módosításáról 5. § (4) bekezdés 
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 1997. évi LXXIII. törvény a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról 
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 Részletes indokolás az 5. §-hoz 
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 Álláspontom szerint azonban ennek az igénynek önmagában mond ellent a határozatlan tartamú büntetés 
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Az életfogytig tartó szabadságvesztés szabályozása 2010-ben vett újabb fordulatot. 

A változás egy 2009-ben az Országgyűlésnek beterjesztett, de akkor meg nem szavazott 

törvényjavaslatban gyökerezik.302
 A javaslat bevezette volna a többszörös erőszakos 

visszaeső kategóriáját, akikkel szemben nem lett volna alkalmazható a régi Btk. 36. §-

ában megfogalmazott büntethetőséget megszüntető ok, kizártak lettek volna a feltételes 
szabadságra bocsátás lehetőségéből, valamint kétévinél hosszabb szabadságvesztésüket 

fegyházban kellett volna letölteniük. A javaslat szerint az erőszakos visszaesővel szemben 

az újabb bűncselekmény büntetési tételének felső határa szabadságvesztés esetén a 
kétszeresére emelkedik. Ha a büntetési tétel így felemelt felső határa a húsz évet 
meghaladja, vagy a törvény szerint a bűncselekmény életfogytig tartó szabadságvesztéssel 
is büntethető, az elkövetővel szemben életfogytig tartó szabadságvesztést kellett volna 
kiszabni. A tervezet készítői szerint a „súlyos, erőszakos bűncselekmények drámai 
emelkedése” figyelhető meg, és az „emberek biztonságának garantálása érdekében 
súlyosabb – elrettentésre alkalmas – büntetésekre van szükség”. A javaslat a súlyos 
büntetés „visszatartó erejével” érvelt. 

 

1.1. Három csapás: odacsapás 

 

Az ekkor el nem fogadott javaslatot a 2010-es kormányváltás után az egyik első 
törvényjavaslatként, a megalakulást követő harmadik napon, módosított formában 
benyújtották az Országgyűlésnek.303

 A javaslat indokolása a „választói akarat” 

Országgyűlést kötelező erejével indokolja a szigorítást, amely több jelentős változással 
járt. Újra törvénybe foglalták azt, hogy a büntetés kiszabásakor a büntetés középmértéke 
az irányadó, valamint erőszakos többszörös visszaesők vonatkozásában kétszeresére 
emelték a büntetési tételkeret felső határát. A törvény szerint „az erőszakos többszörös 
visszaesővel szemben az erőszakos többszörös visszaesői minősítést megalapozó, 
súlyosabban büntetendő személy elleni erőszakos bűncselekmény büntetési tételének felső 
határa szabadságvesztés esetén a kétszeresére emelkedik. Ha a büntetési tétel így felemelt 
felső határa a húsz évet meghaladja, vagy a törvény szerint a bűncselekmény életfogytig 
tartó szabadságvesztéssel is büntethető, az elkövetővel szemben életfogytig tartó 
szabadságvesztést kell kiszabni.”304

 Hasonló elv érvényesült a halmazati büntetések 
meghatározásával kapcsolatban is: ha a bűnhalmazatban értékelt cselekmények közül 

legalább három olyan, amely megalapozza az erőszakos többszörös visszaesői minőséget, 

szintén a büntetési tételkeret kétszeres emelésével kell kiszabni a büntetést.305
 Erőszakos 

többszörös visszaeső esetén nem lehetett alkalmazni a büntetés enyhítésére vonatkozó 
szabályokat sem. A büntetési tételkeret felemelésével és a középmértékre vonatkozó 
szabályok bevezetésével a jogalkotó azt a megoldást választotta, hogy egyrészt „felfelé 
nyitotta” ki a kiszabható szabadságvesztés idejét, másrészt pedig a jogalkotó által túl 
enyhének vélt bírói gyakorlatot is a szigorúbb büntetéskiszabás irányába kísérelte meg 
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„felhúzni”. Ez a megoldás különbözik attól az USA-ban elterjedt gyakorlattól, amelyben a 
jogalkotó büntetéskiszabási irányelvekkel, valamint kötelező büntetési minimumok 
bevezetésével vagy felemelésével „alulról nyomja” felfelé a bírói gyakorlatot. 

Az életfogytig tartó szabadságvesztésre vonatkozó szabályok „finomhangolására” 
2011 folyamán került sor. Ekkor a jogalkotó meghatározta azon tényállásokat, amelyek 
megvalósulása esetén a bíróság a feltételes szabadság kizárásáról rendelkezhetett, ha a 

bűncselekményt személy vagy dolog elleni erőszakkal követték el. A feltételes 
szabadságra bocsátás lehetősége a következő bűncselekmények esetén zárható ki, ha a 

bűncselekményt személy vagy dolog elleni erőszakkal követik el.  Ezek az alkotmányos 
rend erőszakos megváltoztatása [a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 
139. § (1) bekezdése], a rombolás súlyosabban minősülő esete [142. § (2) bekezdés], a 
népirtás [155. § (1) bekezdés], az apartheid [157. § (1) és (3) bekezdés], a polgári lakosság 
elleni erőszak súlyosabban minősülő esete [158. § (2) bekezdés], a bűnös hadviselés (160. 
§), a nemzetközi szerződés által tiltott fegyver alkalmazása [160/A. § (1) bekezdés], a 
hadikövet elleni erőszak súlyosabban minősülő esete [163. § (2) bekezdés], az emberölés 
súlyosabban minősülő esetei [166. § (2) bekezdés], az emberrablás súlyosabban minősülő 
esetei [175/A. § (3) és (4) bekezdés], az emberkereskedelem súlyosabban minősülő esetei 
[175/B. § (5) bekezdés], a közveszélyokozás súlyosabban minősülő esete [259. § (3) 
bekezdés], a terrorcselekmény [261. § (1) bekezdés], a légijármű, vasúti, vízi, közúti 
tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármű hatalomba kerítése 
súlyosabban minősülő esete [262. § (2) bekezdés], a zendülés súlyosabban minősülő 
esetei [352. § (3) és (4) bekezdés], az elöljáró vagy szolgálati közeg elleni erőszak 
súlyosabban minősülő esetei [355. § (5) bekezdés], a harckészültség veszélyeztetése 
súlyosabban minősülő esete [363. § (2) bekezdés], a parancsnoki kötelességszegés (364. 
§) és a kibúvás a harci kötelesség teljesítése alól (365. §). A bűncselekmények felsorolása 
szűkebb körű, mint a többszörös erőszakos visszaesőre vonatkozó szabályokban felsorolt 
cselekmények. 

A törvénymódosítás indoka az volt, hogy az időközben hatályba lépett Alaptörvény 
IV. cikke az Alaptörvénybe foglalta a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés 
intézményét, tehát formailag alkotmányos „védelmet” biztosított a feltételes 
szabadságvesztés kizárásának az életfogytig tartó szabadságvesztés esetén. Az 
Alaptörvény szerint tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés csak szándékos, 
erőszakos bűncselekmény elkövetése miatt szabható ki. A jogalkotó pedig a 2011-es Btk. 

módosítással „tisztázta”, hogy az erőszak személy vagy dolog ellen is irányulhat, és a 
feltételes szabadság lehetősége kizárásának csak a törvényben meghatározott 
cselekmények esetén van helye. 

Az új Btk. (a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény) a fentihez 

hasonló körben szabályozza azon bűncselekmények körét, amelyek esetében az 
életfogytig tartó szabadságvesztés esetén a feltételes szabadság kizárható, ha azt személy 
elleni vagy dolog elleni erőszakkal követik el.   A törvény – ha nincs kizárás – a feltétellel 
szabadulás legkorábbi idejét 25 és 40 év közötti időtartamra emelte.  Először rendelkezett 
arról a büntető törvény, hogy a feltételes szabadság kizárása nemcsak lehetőség, hanem a 
bíróság számára az egyetlen alkalmazható lehetőség, ha az elkövető a) erőszakos 
többszörös visszaeső, vagy b) a meghatározott bűncselekményt bűnszervezetben követte 
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el. Fenntartotta a törvény azt az 1993-ban bevezetett szabályt is, hogy nem bocsátható 
feltételes szabadságra az, akit életfogytig tartó szabadságvesztésből szabadulás után újból 
életfogytig tartó szabadságvesztésre ítéltek. 

 

1.2. Három csapás – becsapás 

 

A 2010 nyarán önálló képviselő indítványként beterjesztett törvényjavaslat indoklásának 
készítői már nem érveltek a büntetés megtorló funkciójával, és nem hozták fel érvként 
annak semlegesítő funkcióját sem, hanem a hangsúlyt a generális elrettentésre helyezték. 
Ahogy erre Borbíró előre felhívta a figyelmet,306

 a három csapásként elhíresült fenti 
büntetéskiszabási elv bevezetésének kriminálpolitikai indoka és célja is elhibázott. Indoka 
azért, mert az „hiányos ismereteken és a bűnözésről alkotott torz képen alapul, azaz nem 
jól méri fel a problémát, amelyet megoldani kíván”, célja pedig azért, mert „three-strikes 

törvények amerikai tapasztalatai – a hazai híresztelésekkel ellentétben – arra utalnak, hogy 

a modell nem alkalmas a kriminalitási trendek alakítására”.
307

 A three-strikes támogatói 

szerint az elsősorban generális elrettentő és izoláló hatása miatt számíthat sikerre. Ez az 
elképzelés azonban több szempontból hibás. Kerezsi Klára számításai szerint az erőszakos 
többszörös visszaesőkre vonatkozó szabályok az ENYÜBS adatai alapján nagyságrendileg 
800 elkövetőt érinthetnek.308

 Egyet kell érteni Borbíró érvelésével abban – és ezt 
támasztják alá a szigorított dologház és az őrizet gyakorlati tapasztalatai is –, hogy egy 

800 elkövetőre fókuszáló kriminálpolitikai eszköztől aligha remélhető, hogy hatása lesz a 

bűnözés egészére, vagy akár az erőszakos bűnözésre. Ezen túl még az amerikai 
kriminológusok döntő része is azon az állásponton van, hogy az USA bűnözési rátájának 
elmúlt két évtizedbeli csökkenése több okra vezethető vissza, de a tömeges bebörtönzés 
nincs ezek között. Ahogy Borbíró fogalmaz: „A kutatók több tényező együttes jelenlétével 
magyarázzák a folyamatot, így elsősorban a demográfiai változásokkal (az ún. baby boom 
generáció kiöregedése a kriminálisan aktív életkorból), a keménydrog-piac 

beszűkülésével, a lőfegyvertartás szigorodó szabályaival, az új rendészeti stratégiákkal, az 
erősödő gazdasággal és a büntetőpolitika szigorodásával. Hogy melyek a legnagyobb 
szerepet játszó faktorok, az a mai napig sem tisztázott, az azonban a Kanadával való 
összehasonlítás alapján nagyon valószínű, hogy az Egyesült Államok intenzív 
bebörtönzési politikája nem tartozik ezek közé.”309

 

Ami a két konkrét büntetési cél hatékonyságát illeti, úgy tűnik, hogy nem 
bizonyítható, hogy a three-strikesnak Amerikában a generális elrettentésen keresztül 
hatása lett volna a bűnözés csökkenésére. A generális elrettentés egy bonyolult 
mechanizmuson keresztül történik, és a három csapást alkalmazó államok adatait 
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összehasonlítva a szabályt nem használó területekével nem tapasztalunk a három csapást 
alkalmazók javára különbséget a bűnözési adatok alakulásában.310

 Ami a három csapás 
semlegesítő hatását érinti, az kétségkívül hozzájárul nagyszámú bűnelkövető izolálásához. 
Ez az USA-ban ahhoz vezetett, hogy a kétezres évek végére az ország börtönnépessége 
meghaladta a 2 300 000 főt, és 2012 decemberében némi csökkenés után még mindig 
2 228 424 fő volt börtönben.311

 Úgy tűnik azonban, hogy a drámai méreteket öltő izoláció 
a börtönnépesség jelentős növekedéséhez ugyan hozzájárult, de érdemben nem segítette a 
bűnözés csökkenését. Zimring kutatásai312

 szerint a három dobás a bűnözés 
csökkenésének 0,5% és 2% közötti részéért lehetett felelős Kaliforniában, de a 

börtönnépesség növekedése általánosságban is csak 10% és 24% közötti mértékben járult 
hozzá a bűnözés csökkenéséhez az USA-ban a legoptimistább becslések szerint,313

 más 
kutatások pedig egyáltalán nem tudtak szignifikáns hatást kimutatni.314

  

Borbíró és a témával foglalkozó más kriminológusok és büntetőjogászok 
kriminológiai, büntetőjogi és alapjogi szakmai érveivel szemben a jogalkotó más döntést 
hozott.

315
 Az azóta eltelt időszak bűnözési adatai szerint is úgy tűnik, hogy az új 

büntetéskiszabási eszközöknek, az egyre nagyobb számban kiszabott életfogytig tartó és 
tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés büntetések (lásd az alábbi táblázatot) vajmi 
kevés hatása volt a bűnözési ráta alakulására. 
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Az életfogytig tartó szabadságvesztés alakulása Magyarországon 1991–2013
316

 

 

Év 
Életfogytig 

tartó 

Tényleges 

életfogytig 

tartó 

1991 3  

1992 8  

1993 3  

1994 17  

1995 9  

1996 21  

1997 16  

1998 9  

1999 12 1 

2000 13 0 

2001 9 0 

2002 10 0 

2003 22 1 

2004 22 4 

2005 10 3 

2006 14 1 

2007 16 0 

2008 8 4 

2009 11 1 

2010 25 1 

2011 11
317

 1 

2012 30
318

 3 

2013 
21 az első 
félévben319

 
6 

 

Az ügyészségi adatok320
 szerint a három csapás bevezetése előtti évhez viszonyítva 

dinamikusan, mintegy 20%-kal növekedett ugyanis az összbűnözés, amely azonban 
elsősorban a vagyon elleni bűncselekmények száma emelkedésének köszönhető. Több 
mint 12 %-kal növekedett azonban a személy elleni bűncselekmények száma is, 23 914-
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ről 26 875-re. Ennél kisebb mértékben, de így is 8,5%-kal növekedett három év alatt az 
élet vagy testi épség elleni bűncselekmények száma. Csökkenés mutatható ki 2009-et 

követően az emberölések számában is, azok száma 139-ről 113-ra csökkent. Ez a 
csökkenés az emberölések számában azonban semmivel sem volt dinamikusabb, mint az 

azt megelőző években: ugyanabba az 1994 óta tartó trendbe illeszkedik, amelyben az 

emberölések száma a rendszerváltáskori 300-as számról annak majdnem egyharmadára 
csökkent. A szándékos súlyos testi sértések alakulására inkább a hullámzás jellemző, 

azzal, hogy a rendszerváltáskori szinthez képest a vizsgált időszak végére mintegy 15%-

kal csökkent, ugyanakkor 2009-hez képet a csökkenés nem jelentős. A szexuális erőszak 
vonatkozásában sem beszélhetünk egyértelmű csökkenésről. Bár erőszakos közösülés már 
három éve 200 alatti értékkel szerepel a statisztikában, és ez 2009-hez képest 10%-kos 

csökkenés, e bűncselekmény vonatkozásában is inkább hullámzásról beszélhetünk a 
kétezres évek vonatkozásában. Az elmúlt négy évben 6%-kal növekedett azonban a 
szemérem elleni erőszak bűncselekmények abszolút száma (lásd az alábbi táblázatot). 
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Szándékos emberölések és szándékos súlyos testi sértések terjedelme és dinamikája

1993.  400 935  14 782  12 192  298  100,0  2,4  2,9  7 928  100,0  65,0  76,9  

1994.  389 451  16 150  12 657  313  105,0  2,5  3,0  8 148  102,8  64,4  79,3  

1995.  502 036  16 096  12 472  296  99,3  2.4  2,9  8 070  101,8  64,7  78,8  

1996.  466 050  14 720  11 759  271  90,9  2,3  2,7  7 486  94,4  63,7  73,3  

1997.  514 403  16 445  12 413  289  97,0  2,3  2,8  7 805  98,4  62,9  76,7  

1998.  600 621  18 684  12 897  289  97,0  2,2  2,9  8 147  102,8  63,2  80,4  

1999.  505 716  18 882  12 522  253  84,9  2,0  2,5  7 734  97,6  61,8  76,6  

2000.  450 673  16 591  12 520  205  68,8  1,6  2,0  7 621  96,1  60,9  75,9  

2001.  465 694  20 927  12 391  254  85,2  2,0  2,5  7 261  91,6  58,6  71,2  

2002.  420 782  16 859  13 209  203  68,1  1,5  2,0  7 531  95,0  57,0  74,0  

2003.  413 343  17 970  13 167  228  76,5  1,7  2,2  7 428  93,7  56,4  13,2  

2004.  418 883  18 872  14 428  209  70,1  1,4  2,1  7 882  99,4  54,6  77,9  

2005.  436 522  17 780  14 216  164  55,0  1,2  1,6  7 650  96,S  53,8  75,8  

2006.  425 941  16 260  13 384  174  58,4  1,3  1,7  7 309  92,2  54,6  72,5  

2007.  426 914  17 110  13 004  154  51,7  1,2  1,5  6 796  85,7  52,3  67,5  

2008.  408 407  20 880  14 549  147  49,3  1,0  1,5  7 631  96,3  52,5  76,0  

2009.  394 034  23 914  14 233  139  46,6  1,0  1,4  7 071  89,2  49,7  70.5  

2010.  447 186  27 897  15 992  133  44,6  0,8  1,3  7 832  98,8  49,0  78,2  

2011.  451 371  27 204  15 553  142  47,7  0,9  1,4  6 791  85,7  43,7  68,0  

2012.  472 236  26 875  15 404  113  37,9  0,7  1,1  6 583  83,0  42,7  66,1  

     Ebből    

  Személy    ebből  
 Összes  elleni  élet, testi   

Év  büncselek-  bűncselek-  épség elleni  emberölés és erős felindulásban 
szándékos súlyos testi sértések 

 mény  mények  bűncselekmé-  elkövetett befejezett emberölések 
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1.3. A valódi csapás: punitív populizmus 

 

Az új Btk. három csapásra, középmértékre és a tényleges életfogytig tartó 
szabadságvesztésre vonatkozó szabályait a jogtudomány képviselői, valamint a szakmai 

szervezetek többsége is indokolatlanul szigorúnak tartotta, amelyet nem indokoltak az 

elmúlt évek bűnözési adatai sem.321
 A jogszabály előterjesztője ezzel szemben úgy érvelt, 

hogy az új Btk.-val szembeni egyik legfontosabb elvárás a szigorúság. Ez – az előterjesztő 
szerint – nem a tételhatárok emelésével történik, hanem „a tettarányos büntetőjogi 
szemlélet hangsúlyosabb megjelenésével”, amely szigorítás „elsősorban a visszaesőkre 
vonatkozó rendelkezésekben nyilvánul meg”.

322
 A szigorítás igényét a jogszabály 

előterjesztője a Nemzeti Együttműködése Programjára vezette vissza, amely nem más, 
mint 2010-ben alakult kormány programja. A dokumentum úgy fogalmaz, hogy a 
„jogszabály szigora, a büntetési tételek növelése, az életfogytig tartó szabadságvesztés 
többszöri alkalmazása, az áldozatok védelme meg fogja fékezni a bűnök elkövetőit és 
világossá teszi a társadalom minden tagja számára, hogy Magyarország nem a 
bűnelkövetők paradicsoma. Erős Magyarország csak akkor születhet, ha az ország 
házában olyan törvények születnek, amelyek garanciát jelentenek a törvénytisztelők 
biztonsága számára.” „Ebből következően a Kormány kiemelt feladata, hogy helyreállítsa 
Magyarországon a rendet, és javítsa az állampolgárok biztonságérzetét. Ennek egyik 
eszköze, ha szigorú törvények születnek, amelyek minden jogkövető állampolgárnak 
védelmet garantálnak, a bűnelkövetők számára azonban hatékony és visszatartó erejű 
büntetést helyeznek kilátásba.”323

 Az új Btk. szigorúsága, hatékonysága és 
következetessége révén „nyeri vissza a büntetőjog a szabályozási rendszerben betöltött 
»zárókő« szerepét”. Egyebekben az indokolás magyarázat nélkül hagyja a tényleges 
életfogytig tartó szabadságvesztésre vonatkozó szabályokat. 

A büntetési célok vonatkozásában az alábbi kérdések merülnek fel. Ha a jogalkotót a 
megtorlás érdekében alkalmazott tettarányos büntetések szélesebb körű kiszabása 
motiválta, miért nem a határozott ideig tartó szabadságvesztések szélesebb körben, 
magasabb generális maximummal történő kiszabása irányába mozdította el a Btk. 

büntetési rendszerét? Úgy tűnik tehát, hogy valójában nem a megtorlás szándéka vezette a 
jogalkotót a határozatlan ideig tartó szabadságvesztések szabályozásakor. Ezt igazolja az 

is, hogy a tettarányos büntetőjogi szemlélet érvényesítése ellentmondásban látszik lenni 
azzal, hogy ez a visszaesőkre vonatkozó rendelkezésekben nyilvánul meg, hiszen utóbbiak 
esetén a személyben rejlő társadalomra veszélyességet értékeli kiemelkedően a 
büntetőjog, és nem az újonnan elkövetett bűncselekmény súlyát. Itt tehát a fókusz a 
személyben rejlő kockázatokon van, így a büntetés nem lehet megtorló, benne 
speciálpreventív szempontok érvényesülését érthetjük tetten. A feltételes szabadságra 
bocsátás elvi és kötelező kizárása a többszörös erőszakos visszaesők és a bűnszervezetben 
elkövetők esetén kizárja azonban a speciális prevenció pozitív oldalának, a nevelésnek az 
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érvényesülését, tehát ennek a büntetésnek csak az inkapacitáció lehet a célja a jogalkotó 
fenti érvelése szerint. 

A fenti érvelés még számos más szempontból is figyelemre méltó. Megjelenik benne 
az a „háborús logika”, amely „mi”-re és „ők”-re osztja a társadalmat, és bizonyítékát adja 
annak, hogy a társadalomban vannak a bűnelkövetők, és vannak a többiek, ez utóbbiaknak 
pedig olyan környezetet kell teremtenie, amelyik nem kedvez az „ők”-nek. Ebben a 

szembenállásban a jogkövetők adnak felhatalmazást a jogkövetők közösségébe nem 
tartozókkal szembeni szigorú fellépésre, ahelyett, hogy a közös közösségi érdekekre 
utalna a jogalkotó. Az irány tehát egyértelmű: az „ők” ártalmatlanítására, kontrollálására 
alkalmas büntető szabályokkal kell a jogalkotónak fenntartania, erősítenie az elkövetők 
kirekesztését.  

Illeszkedik a háborús logikába az is, hogy a büntetőjog egy „ostromlott vár” 
szerepében jelenik meg ebben a retorikában, és az a feladata, hogy visszaszerezze korábbi 
„zárókő” jellegét, amely elveszett. A szigorítás indoka tehát – úgy tűnik – a büntetőjog 
korábban meglévő, elveszett pozíciónak visszaszerzése, amelynek megalapozottsága 
mintegy magtól értetődő. Itt tehát nem a büntetőjog további terjeszkedését kell indokolni, 
hanem a korábban feladott „jogos” pozíció visszaszerzését. 

Ehhez képest, ahogy erre már többen felhívták a figyelmet, az új Btk.-t megelőző 
időben folyamatosan szélesedett azon magatartások köre, amelyeket büntetőjogi vagy 
rendészeti eszközökkel rendelt üldözni a jogalkotó. Ebbe a folyamatba illeszkedik az 

úgynevezett iskolarendőrség felállítása, amely rendőrségi bűnmegelőzési tanácsadók 
iskolai jelentétét tételezi, a közfeladatot ellátó személy fogalmának kiszélesítése, vagy 
olyan magatartások rendészeti eszközökkel történő kezelése (pl. hajléktalanság), amelyek 

korábban a szociálpolitika terrénumába tartoztak. Egyáltalán nem tűnik tehát úgy, mintha 
a büntetőjog „ostromlott vár” állapotában lenne, hanem dinamikusan terebélyesedik, 
egyre több esetben merül fel ultima ratio jellegének felhasználása más jogterületekhez 
tarozó társadalmi kérdések kezelésére. 

A jogszabály indokolásában megjelenő érvelés tökéletesen illeszkedik abba a 
folyamatba, amit punitív populizmusként ír le a szakirodalom. A punitív populizmus 

retorikájában hangsúlyosan jelenik meg az a kép, hogy a bűnözőket a jogkövető 
állampolgárok és a bűncselekmények áldozatainak kárára juttatják előnyösebb helyzetbe. 
Ez az érvelés ahhoz vezethet, hogy hatalmas szakadék tátong az emberek büntetésekre 

vonatkozó elvárásai és a ténylegesen alkalmazott jogszabályok, illetve a büntető 
igazságszolgáltatás szerveinek gyakorlata között. Ezt, és az emberek 
bizonytalanságérzetét meglovagolva politikusok gyakran szigorúbb büntetéseket 
követelve törekszenek szavazatmaximalizálásra. Követeléseik ekkor abban állnak, hogy 

az elmozdult büntető igazságszolgáltatást visszabillentsék a helyére, hogy a bűnözők 
érdekei helyett a törvénytisztelő állampolgárok érdekei és jogai érvényesüljenek, és a 
bűnözők paradicsoma helyett az áldozatok védelme kapjon nagyobb teret. Nem véletlen 

ebben a helyzetben, hogy a politikusok bűnözés vagy kábítószer elleni harcról, vagy adott 

esetben zéró toleranciáról beszélnek, ezzel is mintegy kifejezve a háborús logikát. 
Ebben a szembenállásra leegyszerűsödött diskurzusban kiemelkedő szerepe van a 

médiának, és különösen a bulvármédiának, amely szenzációhajhász cikkeivel 
hozzájárulhat a háborús dinamika fokozódásához. Egy olyan helyzetben, amikor az 
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áldozatok szerepe felértékelődik, az egyes cselekmények bemutatása könnyen a teljes 
bűnözés médiareprezentációjává válhat, amely a bűnözéstől való félelem növekedésével 
jár. A média megnövekedett jelenlétének a másik fontos következménye egyes 
bűncselekmények hosszú időn keresztül történő közvélemény általi nyomon követése. Az 
így bemutatott bűnesetek nyomán vagy nyomására politikusok törvényjavaslatokat 
fogalmaznak meg, amelyek megkísérlik a büntetőjog „helyrebillentését”, a bűnözők 
paradicsomával szembeni harc megindítását. Nem véletlen, hogy a szigorítást jelképező 
törvények a médiában nagy felületet kapott esetek áldozatairól kapják a nevüket, mint a 
Megan törvénye324

 az USA-ban, vagy a Julia törvénye325
 Németországban. 

Magam részéről osztom Gönczöl Katalin,326
 Hack Péter327

 és Borbíró Andrea328
 

álláspontját azzal kapcsolatban, hogy Magyarországon a fentiekben bemutatott punitív 
populizmus fejti ki hatását, 2009 óta különösen intenzíven. Az olaszliszkai lincselés, 
Marian Cozma kézilabdázó meggyilkolása, valamint a romagyilkosságoknak nevezett 

bűncselekmény-sorozat jelentős hatással voltak a közhangulatra. 2009-ben ugyan az 

akkori kormánytöbbség leszavazta a parlamentben az ellenzék által beterjesztett három 
dobás törvényjavaslatot, de számos ponton szigorította a Btk.-t, így bevezette a többszörös 

erőszakos visszaeső fogalmát, amely csoportra szigorúbb büntetéseket helyezett kilátásba. 
A börtönnépesség már 2009-ben növekedésnek indult. A folyamat 2010-ben felgyorsult, 

és ahogy erre Barta Attila, Boda Zsolt és munkatársaik felhívták a figyelmet, az 
Országgyűlésben az MSZP szónokai sem egyértelműen a szigorítást helyezték kritikájuk 
fókuszába, sőt bizonyos körben támogatták is azt, inkább a törvény bírói mérlegelést 
korlátozó szabályait vitatták.329

  

A fent hivatkozott kutatás ugyanakkor a média korlátozott szerepét mutatta ki a 
szigorításban. Eredményeik szerint, míg a politikai diskurzust a punitív populizmus 
dominálta, a média kiegyensúlyozottabbnak mutatkozott. Ennek oka ugyanakkor az lehet, 
hogy míg a kormánypárti média erőteljesen magáévá tette a kormány által 
megfogalmazott érveket, az ellenzéki média inkább szembehelyezkedett azzal, azt 

eredményezve a felmérésben, hogy a punitív populizmus szempontjából a média 
kiegyensúlyozott volt. Annyiban azonban mindenképpen ki lehet emelni álláspontom 
szerint a média szerepét, ahogy az az egyes ügyekről tudósít: a súlyos bűncselekmények 
rendszerint a sértett nevével jelezve jelennek meg a médiában, így ez a mozzanat továbbra 
is a populizmus irányában mozgatja a diskurzust: a média Szita Bence-ügyről, Bándy 

Kata-ügyről tudósít.330
 

A kutatás fontos megállapítása, hogy bár a magyar társadalom európai 
összehasonlításban punitívnak tekinthető, alapvetően úgy vélekedtek a válaszadók, hogy a 
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rossz lehetőségek és szociális problémák állnak a bűnözés hátterében, míg a politikai 

diskurzus elemzése egyértelműen a punitív populizmus uralmát mutatta ki ebben a 

szegmensben. Barta, Boda és munkatársaik fontos kérdésre hívták fel a figyelmet: ugyan a 

populizmus által „kierőszakolt” szigorítás rövid távon kielégítheti a társadalom büntető 

igényét, de miután a társadalmi problémákra, a bűnözés valódi okaira választ nem ad, 
középtávon eredménytelensége miatt megbukhat. 

 

1.4. A szabadságvesztés helye a büntetési rendszerben 

 

A büntetéskiszabási gyakorlatban megfordult a korábbi trend, amelyben a kiszabott 

szabadságvesztések aránya folyamatosan csökkent a szabadságelvonással nem járó 
szankciók javára (lásd az alábbi táblázatot). 2007 és 2012 között előbb kismértékben, 
majd dinamikusan indult növekedésnek a kiszabott szabadságvesztés büntetések száma, 
amely a 2007-es 30%-os arányról 5 év alatt 38%-ra emelkedett. Mindenközben nem 
változott a végrehajtandó és felfüggesztett szabadságvesztések aránya az összes 
szabadságvesztésen belül. Úgy látszik, hogy a bíróságok egyre nagyobb szerepet szánnak 
a szabadságvesztésnek a büntetéskiszabási gyakorlatban. 
Egy másik jelentős változás is megfigyelhető a büntetéskiszabási adatokban. Az elmúlt öt 
évben a kiszabott közérdekű munka ítéltek száma és aránya növekedett. Ez a növekedés 
különösen 2009 után lett dinamikus. Ezzel párhuzamosan a kiszabott pénzbüntetések 
aránya felére csökkent. Míg tehát 2007-ben a pénzbüntetés volt a domináns büntetési nem, 
2012-ben a szabadságvesztés volt a legnagyobb arányban alkalmazott büntetés 
Magyarországon.331

 

 

 Elítéltek Életfogyt. Szabveszt. Vht. Ffügg. k.munka Pénzb. ff.pb. 
Önálló 

mb./int. 

2007 87744 0,02 30,10 33,52 66,48 6,17 44,00 0,78 18,94 

2008 85274 0,01 31,44 33,89 66,11 6,74 41,57 0,77 19,47 

2009 86241 0,01 32,41 33,71 66,29 7,88 39,11 0,88 19,70 

2010 86196 0,03 33,87 33,29 66,71 10,86 32,89 0,74 21,61 

2011 88564 0,01 36,32 33,21 67,79 13,72 25,81 0,32 23,81 

2012 75700 0,03 37,95 33,13 66,87 16,15 22,30 0,21 23,36 

2013 74392 0,05 37,02 34,01 65,99 18,23 22,48 n.a. n.a. 

 

Történt-e változás a végrehajtandó szabadságvesztés büntetések ítéletidejében? E 

változások elemzésével válaszokat kaphatunk arra, hogy mi okozza a kiszabott 

szabadságvesztések arányának a növekedését (lásd az alábbi táblázatot.)332
 Az elmúlt 12 
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év ítéleteinek hosszából két egyértelmű trend olvasható ki. Egyrészt folyamatosan 
növekszik a kiszabott húsz évnél hosszabb, határozatlan tartamú szabadságvesztés 
büntetések száma és az életfogytig tartó szabadságvesztések száma is. Hasonlóan, a 
tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés esetében is hasonló dinamikát figyelhettünk 
meg. Ez a növekedés azonban csak az abszolút számokban jelenik meg, és nem jelenti 
összességében a hosszú tartamú határozatlan tartamú szabadságvesztések arányának a 
növekedését, mert 2007-hez képest az összes letöltendő szabadságvesztésre ítélt száma is 
17%-kal nőtt.  Egyértelmű növekedés figyelhető meg a rövid tartamú szabadságvesztések 
számában és arányában is. Az egy hónapnál rövidebb szabadságvesztések száma 
megháromszorozódott, a három hónapnál nem hosszabb szabadságvesztéseké pedig 50%-

kal növekedett. A 3-6 hónap közötti szabadságvesztések részaránya is növekedett. Az 
adatok alapján úgy tűnik, hogy a bíróságok egyre gyakrabban alkalmaznak rövid tartamű 
szabadságvesztést. A kontroll növekedése tehát nem csupán a büntetési hierarchia 
“csúcsán” figyelhető meg, hanem a rövidebb tartamú bebörtönzés esetében is. A 

büntetéskiszabási gyakorlat adataiból látható, hogy a szabadságvesztés visszaszerezte 
vezető helyét, de ezt csak részben magyarázzák a hosszabb időtartamban kiszabott 

büntetések és a rövid tartamú szabadságvesztések gyakoribb alkalmazása.  
 

Fogvatartotti ítéletidők 2002-2012 (fő, valamint %) 

FŐ <1 hó 1-3 hó 3-6 hó 
6-12 

hó 
1-3 év 3-5 év 

5-10 

év 

10-20 

év 
>20 év Életfogyt. 

2002 14 101 338 1771 4907 2449 2671 920 0 199 

2007 25 46 255 1419 3665 1888 2265 850 16 231 

2012 42 147 362 1383 4652 2213 2577 844 26 241 

 

% <1 hó 1-3 hó 3-6 hó 
6-12 

hó 
1-3 év 3-5 év 

5-10 

év 

10-20 

év 
>20 év Életfogyt. 

2002 0,1 0,8 2,5 13,2 36,7 18,3 20,0 6,9 0,0 1,5 

2007 0,2 0,4 2,4 13,3 34,3 17,7 21,2 8,1 0,1 2,2 

2012 0,3 1,2 2,9 11,1 37,2 17,7 20,6 6,7 0,2 1,9 

 

A fentieken túl a szabadságvesztés hosszára a feltételes szabadságról való döntésnek is 
hatása van. Az ügyészségi statisztikai adatok alapján megállapítható, hogy míg 2008 és 
2010 között 7043-ról 8291-re növekedett az ügyészség által kezdeményezett feltételes 
szabadságra bocsátási eljárások száma, 2010 óta folyamatos a csökkenés (2013-ra 7267 

esetre).
333

 

2. Legitim büntetés-e a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés? 

2.1. A fogvatartott reményhez és reszocializációhoz való joga – a tényleges életfogytig 
tartó szabadságvesztés és az élethez és emberi méltósághoz való jog viszonya 
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A tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés (tész) vonatkozásában a hazai 
jogirodalomban felmerült, hogy mennyiben egyeztethető össze az élethez és emberi 
méltósághoz való joggal. Korábban több alkotmánybírósági beadvány is született a tészre 

vonatkozó szabályok utólagos normakontroll keretében történő alkotmánybírósági 
felülvizsgálatára. Juhász Zoltán334

 a német Alkotmánybíróság 1977-es határozatát hívta 

segítségül, és analógia segítségével úgy érvelt, hogy a tész az emberi méltósághoz való 
alapjog lényeges tartalmát sérti, mert az elítéltnek fel kell adnia a reményét, hogy 
szabadságát valaha is visszanyerheti. Az emberi méltóság szempontjából az életfogytig 
tartó szabadságvesztésből kegyelemmel való szabadulás lehetősége az alkotmányos 
követelmények teljesüléséhez nem elegendő. A német Alkotmánybíróság a jogállamiság 
elvéből vezeti le azt, hogy az elítéltnek „konkrét és alapvetően realizálható esélye legyen” 
szabadsága későbbi időpontban történő visszanyerésére.335

 

Ez a jogi helyzet hasonlít a magyarországi jogi helyzetre is, amennyiben a tészből 
csak államfői kegyelemmel van lehetőség a szabadulásra. Ennyiben Magyarországon is 
megvalósul az emberi méltóság részét képező „reményhez való jog” korlátozása. A 
tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés lemond az érintett elítéltek progressziójának, 
személyes fejlődésének esélyéről is, így a büntetés-végrehajtás tárgyává degradálja őket, 
ahelyett, hogy alanyaként kezelné őket. Éppen emiatt a szakirodalomban többen érvelnek 
azzal, hogy a tész de facto egy elnyújtott halálbüntetés,

336
 amely a végrehajtás jellegéből 

következően de facto nagyobb és hosszabb fizikai szenvedést jelent a fogvatartott 
számára, mint a halálbüntetés, azáltal, hogy személyiségének fejlődéséről teljesen 
lemondva csak raktározza addig, amíg természetes halála be nem következik. Ebben az 
értelemben a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztést „passzív halálbüntetésnek” is 
lehetne nevezni. 

Álláspontom szerint az emberi méltóság vonatkozásában a fentieken túl újabb fontos 
érvet szolgáltatnak az Alkotmánybíróság 144/2008. (XI. 26.) 

337
 és 20/2013. (VII. 19.) 

338
 

AB határozatai is. Az Alkotmánybíróság (AB) már korábbi határozataiban is kiemelte, 
hogy a büntetés-végrehajtásnak fontos szerepe van a fogvatartottak reszocializációjában. 
A 13/2001. (V. 14.) AB határozatban kimondta, hogy „maga a büntetés-végrehajtási 
intézmény a büntetés, illetve az eljárási kényszerintézkedés végrehajtása kapcsán 
közvetlenül is a bűnözés megelőzésének különböző szintjeire tartozó feladatokat lát el. 
Például a szabadságvesztés végrehajtásakor a büntetés-végrehajtás feladata, hogy a 

joghátrány érvényesítése során elősegítse az elítéltnek a szabadulása után a társadalomba 
történő beilleszkedését, és azt, hogy tartózkodjék újabb bűncselekmény elkövetésétől.”339

 

Határozatában az AB kiemelte, hogy a végrehajtás során figyelemmel kell lennie a 

szabadulás utáni reintegráció szempontjára is, így a fogvatartottak nyilatkozattételi joga 

kapcsán kijelentette: a „fogvatartottak számára a média elérhetősége és a média útján 
történő megnyilvánulás lehetősége fontos szerepet tölthet be a börtön és a társadalom 
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közötti kapcsolattartásban, a büntetés letöltése utáni beilleszkedésben, a társadalmi 

reintegráció elősegítésében”. A határozat nem a tészesek nyilatkozattételi joga miatt 
fontos mérföldkő, hanem annak alkotmánybírósági elismerésében, hogy a büntetés-

végrehajtás mikéntje, tartalma hatással van a szabadulás utáni reintegrációra. 
A reintegrációra vonatkozó megállapításokat fejlesztette tovább az AB a bűnügyi 

nyilvántartásra vonatkozó szabályok kapcsán. Figyelemmel arra, hogy az emberi 
méltósághoz való jognak számos, az Alkotmányban nevesített és nem nevesített 
összetevője van, a határozat kapcsolatot teremtett az emberi méltósághoz való jog és a 
reszocializáció között. Az Alkotmánybíróság szerint „az emberi méltósághoz való jogból 
következik, hogy az elítélteknek lehetőséget kell biztosítani a rehabilitációra, arra, hogy 
jogsértés nélkül helytálljanak egy szabad társadalom feltételei között. A reszocializáció 
pedig megköveteli, hogy az arra objektív szempontok alapján érdemesült elkövető 
számára egy későbbi, büntetéstől mentes életvitel feltételeit a jog megteremtse.” Ez a 
megállapítás, amely tehát az emberi méltósághoz való jogból vezeti le a rehabilitáció 
szükségességét, szükségszerűen terjed ki a reintegráció egész folyamatára. Értelmetlen 
volna ugyanis csak a bűnügyi mentesítésre vonatkoztatott szűkítő értelmezés, hiszen arra 
szükségszerűen csak a személyi szabadság visszanyerése után kerülhet sor. Álláspontom 
szerint így, mivel a szabadulás feltétele a mentesülésnek, az „objektív szempontok szerinti 

érdemesülés” minden fogvatartottra vonatkozik. Ez következik egyébként abból is, hogy a 
reintegráció egy egységes folyamat, amely már a szabadságvesztés töltése alatt 
megkezdődik és a szabadulás után folytatódik. A reszocializáció jelentőségét az AB a 

fogvatartás szakaszában már a 13/2001. (V. 14.) AB határozatában elismerte. 
Elvi éllel állapította meg az AB, hogy „a bűncselekmény elkövetője is a társadalom 

tagja marad, így önrendelkezési joga az arra való igénye körében nem korlátozható, hogy 
jogsértés nélkül helytálljon egy szabad társadalom feltételei között, minthogy a 
reszocializáció már a büntetőeljárásnak és a büntetésnek is elismert célja. Az emberi 
méltósághoz való joggal is ellentétes a rehabilitációt kizáró, kirekesztéshez vezető 
stabilizált stigmatizáció, a társadalmilag hasznos tevékenységet tartósan ellehetetlenítő 
megbélyegzés.”340

 Értelemszerű, hogy a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés a 
rehabilitációt tartósan ellehetetleníti. Nem megbélyegzésről van szó, hanem a 
megbélyegzésnél lényegesen súlyosabb korlátozásokkal járó végleges és 
megváltoztathatatlan kirekesztés egy formájáról, amely haláláig kirekeszti az elítéltet a 
társadalom tagjai közül. Speciális helyzet, hogy a végrehajtás során a tészes fogvatartottak 

zöme a Szegedi Fegyház és Börtön HSR-körletén tölti a büntetését, és nem találkozik más 
fogvatartottakkal sem. A gyakorlat tehát a társadalomból időlegesen kirekesztettek közül 
is kirekeszti a tészes fogvatartottakat, így totális izolációt valósít meg. Az ilyen „stabilizált 
stigmatizáció” extrém formája nem csupán korlátozza a rehabilitációt, hanem teljes 
mértékben kizárja és elvonja a fogvatartott „reszocializációhoz való jogát”. Mivel ez a jog 
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az emberi méltósághoz való jog részét képzi, így a reszocializáció kizárása az emberi 

méltósághoz való jog sérelmével jár álláspontom szerint. 
 

2.2. A tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés és a személyes szabadsághoz való jog 
viszonya 

 

Ahogy erre idézett cikkében Juhász Zoltán, valamint alkotmánybírósági beadványában a 
Magyar Helsinki Bizottság is felhívta a figyelmet, felmerül, hogy a tész a személyes 
szabadsághoz való jog sérelmét eredményezi. Juhász érvelése szerint a tész a személyes 
szabadsághoz való jog lényeges tartalmát érintő alapjogkorlátozást jelent, amely eleve 
alkotmányellenes. Érveit a 66/1991. (XII. 21.) AB határozatra341

 vezeti vissza, amelyben 

az Alkotmánybíróság a személyes szabadsághoz való jogot és az alapvető jogok lényeges 
tartalma korlátozásának tilalmát vonatkoztatta egymásra. A határozatban megállapította, 
hogy a személyi szabadsághoz való jogot törvény – adott esetben büntető jogszabály – az 

alkotmány megengedő rendelkezése folytán korlátozhatja, ugyanakkor ezek a korlátozó 
rendelkezések csak akkor fogadhatók el alkotmányosnak, ha az általuk elérni kívánt és 
alkotmányosan elismert célhoz képest a korlátozás szükségszerű és arányos. Követelmény 
ugyanakkor, hogy a korlátozás nem érintheti az alapjog lényeges tartalmát, mert ez az 
alapvető jog kiüresedéséhez vezetne és eleve alkotmányellenes, és más alapjogok, célok 
és intézmények érvényre juttatására hivatkozó alkotmányos indokokkal nem menthető 
ki.

342
 

Nem lehet kérdés, hogy a személyes szabadsághoz való jogot a szabadságvesztés 
korlátozza és hatása van lényegi tartalmára. Juhász szerint azonban bár a 
szabadságvesztés-büntetés önmagában is korlátoz számos alapjogot, ezek a korlátozások 
az alkotmányos büntetőjog követelményének megfelelően, szükséges mértékben és a 
korlátozással arányosan történnek. Ehhez képest a tész által jelentet alapjog-korlátozás –
mivel az alapvető jog lényegi tartalmát érinti – alkotmányellenes. Osztom Juhász 
megállapításának második részét, ugyanakkor értelmezésem szerint a döntő különbség 
nem ez. A szabadságvesztés-büntetés is a személyi szabadsághoz való jog lényegét érintő 
korlátozással jár, ezért a döntő különbség az, hogy ez a lényegi korlátozás csak időleges, a 
szabadságvesztés időtartamág tart. A tész esetében azonban ez a korlátozás abszolút és 
megszünteti a személyi szabadsághoz való jog lényegi tartalmát azáltal, hogy kétségbe 
vonja a fogvatartott igényét és reményét a szabadulásra.  
 

2.3. A tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés a büntetési célok tükrében 

 

Ha nem fogadjuk el azt az érvelést, hogy a tész alapvető jog lényeges tartalmát érinti, és 
már ebből adódóan is alkotmányellenes, érdemes megvizsgálni, hogy mennyiben jelent 
szükséges jogkorlátozást és mennyiben arányos a jogkorlátozás az elérendő céllal. 
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A tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés esetén a büntetés általános elrettentő 
hatása vált az utóbbi években a jogalkotó és a büntetések szigorítását követelő 
közvélemény mantrájává, holott a szakemberek rendszeresen kiemelték a tészről szóló 
szakmai diskurzusban azt a beccariai tételt, hogy a büntetésnek nem a súlyossága, hanem 
az elkerülhetetlensége, bizonyossága játszhat szerepet az általános elrettentő hatás 
megvalósulásában. Borbíró a büntetések súlyának elrettentésben betöltött szerepét 
vizsgálva arra jutott, hogy vonatkozó kutatási eredmények szerint a kapcsolat a kettő 
között meglehetősen bizonytalan és a „büntetés súlyának a visszatartó erőre gyakorolt 
hatása több szempontból is limitáltnak tűnik”.

343
 Egyrészt bizonyos súlyosság felett 

csökken a szigorítás határhaszna: a szigorítás nem jár ugyanis lineárisan a visszatartó erő 
fokozódásával, egy bizonyos szigor felett mindegy, mennyire súlyos a büntetés. Másrészt 
a szigorítás elrettentő hatása jellemzően átmeneti és egy idő után elenyészik. Harmadrészt 
pedig a visszatartó erő nem is elsősorban a formális szankciótól való félelemből 
származhat, hanem a bűncselekmény elkövetőre nézve egyéb hátrányos 
következményeiből. Azt, hogy a „stigmatizálódással, a munkahely elvesztésével, a 
szociális elszigetelődéssel és az általános státuszvesztéssel összefüggő félelem tehát jóval 
erősebb lehet a büntetőjog szigorának visszatartó hatásánál”, már Nigel Walker344

 

kutatása kimutatta a hatvanas évek végén. Eredményeit többek között Erickson és 
Paternoster adatai is igazolták.345

 Paternoster egy 2010-ben megjelent tanulmányában arra 
megállapításra jutott, hogy hatalmas szakadék van a büntető igazságszolgáltatástól elvárt 
elrettentő hatás és a tényleges elrettentés között. Érvelése szerint még a racionálisan 

cselekvő elkövetők körében is jelentősen lerontja az elrettentő hatást a büntetések 
megkésettsége.346

 

Bár az elrettentésre vonatkozó amerikai vizsgálatok eredményei nem sok biztató 
adatot tartalmaznak a tész mellett érvelők számára, a teljes képhez még az is 
hozzátartozik, hogy e büntetés vonatkozásában speciális elkövetőkkel és speciális 
bűncselekményekkel áll szemben a büntető igazságszolgáltatás. Ez természetesen nem 
változtat semmit azon, hogy a hazai politikai, közéleti és szakmai diskurzusban sem 
hangzott el olyan empirikus adat, amely meggyőzően támasztaná alá, hogy e súlyos 
büntetésnek valóban elrettentő hatása van. Sőt, valójában semmilyen olyan hatásvizsgálat 
nem készült, amely a büntetés általános elrettentő hatásával foglalkozott volna, vélhetően 
azért, mert a jogalkotó a legsúlyosabb büntetés vonatkozásában a priori abból indult ki, 
hogy annak természetéből adódóan elrettentő hatása van. 

Azok a bűncselekmények, melyeknél a bíróság a feltételes szabadságra bocsátást 
kizárhatja, alapvetően három csoportba sorolhatók: egy részük háborús vagy emberiség 
elleni bűncselekményt takar, más részük állam elleni vagy az állami működés súlyos 
megzavarásával kapcsolatos, a harmadik csoportba pedig az emberölés, emberrablás és 
emberkereskedelem súlyosabban minősülő esetei tartoznak. Ez a csoportba sorolás 
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álláspontom szerint azért fontos, mert a különböző típusú bűncselekményeknek vélhetően 
eltérő a motivációja, így az elrettentés kapcsán más-más mechanizmusok érvényesülnek. 
Bár előttem a büntetések emberiség elleni bűntettek elkövetőire gyakorolt hatására 
vonatkozó empirikus kutatás nem ismert, az ilyen, a gyűlölet-bűncselekmények 
legextrémebb formáját képviselő, jellemzően etnikai indíttatású bűncselekményeknél 
vélhetően korlátozott a büntetések elrettentő hatásának szerepe. Hasonló mechanizmus 
érvényesülhet a terrorcselekmények és az ahhoz kapcsolódó más bűncselekmények 
vonatkozásában is, vagy például a fogolyzendülés esetén. A terrorizmus például Adler és 
munkatársai definíciója szerint erőszak alkalmazása vagy azzal való fenyegetés egy 
csoport részéről, amely a hatóságok ellenállását leküzdve valamilyen célt akar elérni. A 
terrorizmusban jellemzően radikális csoportok vesznek részt, akik valamilyen ideológia 
mentén (pl. kolonializmus vagy a kapitalizmus felszámolása) hajtanak végre erőszakos 
cselekményeket. „A terrorizmus annak megfelelően csökken, ahogy az ilyen sérelmeket 
politikai úton enyhítik,” így az ENSZ terrorizmusellenes erőfeszítései is arra 
összpontosítanak, hogy „azokat háttérben meghúzódó sérelmeket orvosolják, amelyek arra 
késztetnek egyeseket, hogy emberéleteket (köztük a magukét is) áldozzanak fel radikális 
változások reményében”.

347
 

Hasonló mechanizmusok játszódnak le egy börtönbeli zendülés vagy börtönlázadás 
kialakulásakor is. A Cavadino és Dignan által leírt mechanizmus szerint a magas 
börtönnépesség, a túlzsúfoltság, a rossz börtönkörülmények mind-mind szerepet játszanak 
a negatív környezet kialakulásában a börtönökben, amelyek egyenesen vezethetnek 

zendüléshez a fogvatartottak oldaláról. Elemzésük szerint ezek komoly szerepet játszottak 
a hetvenes évektől kezdődően az angliai börtönlázadásokban (Parkhurst, Hull, Albany, 
Full Sutton) is.

348
 A börtönszabályokkal való ellenszegülésben a sorozatos emberi jogi 

jogsértések, az elviselhetetlen börtönkörülmények az angliaitól gyökeresen különböző 
börtönrendszerekben is a lázadások közvetlen kiváltó okai.  A 2012-es kirgizisztáni 
éhségsztrájkokból kialakult börtönlázadást is a rossz körülmények elleni tiltakozás 
vezette,

349
 csakúgy, mint a 2013-as koszovói350

 éhséglázadásokat. De hasonló volt a 2013 
nyarán Kaliforniában lezajlott éhséglázadás oka is.351

 

Álláspontom szerint, amikor a bűncselekmény elkövetését valamilyen ideológia, 
politikai vagy más meggyőződés motiválja, vagy az a totális intézményben tapasztalt 
elviselhetetlen életkörülmények elleni figyelemfelhívásként történik, akkor alapvetően 
hibás a várható büntetés súlyától elrettentő hatást remélni. 

Más okból, de ugyanez merül fel a harmadik bűncselekményi kategória, az 
emberölés vonatkozásában is. Az ilyen bűncselekmények elkövetőinek egy része kóros 
elmeállapotú – ebben az esetben sem lehet a büntetés elrettentő hatásáról beszélni. A 
Magyarországon tészre ítéltek között ugyanakkor olyan elkövetők is vannak, például a 
„balástyai rémként” elhíresült személy, aki esetében nem állapították meg a kóros 
elmeállapotot, ugyanakkor – a sajtóhíradások szerint – „elmeorvosi szakértő 
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megállapította, hogy a férfi nehezen viseli a feszültségeket, lényeges számára, hogy 
megbüntesse azt, aki sérelmet okoz neki, továbbá zavart a szexuális élete és ezt leplezni 

akarja”.352
 Ezek a szempontok mind a bűncselekmények különös kegyetlenségére, mind a 

legsúlyosabb büntetés elrettentő hatására is hatással lehettek. 

 

A generális elrettentés mellett felmerülhet a tész speciális elrettentő hatása is. Az 
ezzel érvelők szerint a büntetés visszatartó erő lehet a társadalom tagjai sérelmére 
elkövetett bűncselekményekkel szemben. Nyilvánvaló, hogy a tészre ítéltek nem követnek 
el bűncselekményt a börtönön kívül, ez azonban nem a speciális elrettentés, hanem az 
ártalmatlanná tétel miatt van. A börtön falain belül ugyanakkor vélhetően nem érvényesül 
ez a speciális elrettentő hatás, hiszen a legsúlyosabb büntetést töltőket –elvileg – nem 

tarthatja vissza a tészt megalapozó cselekmények elkövetésétől az, hogy adott esetben 
még egyszer tényleges életfogytig tartó szabadságvesztést kapnának. Antal, Solt és Nagy 

kutatása szerint ugyanakkor az empirikus adatok nem támasztják alá azt, hogy az 
életfogytig tartó szabadságvesztés töltésével növekedne az agresszió, adataik szerint az 
évek előrehaladtával a fogvatartottak egyre közönyösebbek lesznek, növekszik az elítéltek 
alkalmazkodása, visszaszorulnak az agresszív tettek.353

 Az ellentmondás ugyanakkor csak 
látszólagos: a kutatást olyan fogvatartottakon végezték, akik többségének van reménye a 
szabadulásra, amely komoly visszatartó erő lehet a további bűncselekmények elkövetése 
kapcsán. Az elrettentő hatás korlátozottságát támaszthatja alá továbbá az is, hogy a tészt 
töltő fogvatartottak több mint fele, a HSR-körleten elhelyezett összes fogvatartott354

 a IV., 

legsúlyosabb biztonsági csoportban tölti a büntetését, tehát a büntetés-végrehajtási 
szervezet is komoly biztonsági motivációs kockázatot észlel ezeknél a 
fogvatartottaknál.355

 Látható tehát, hogy a speciális elrettentő hatás rendkívül 
korlátozottan érvényesül. 
 

Fontos kérdés, hogy mennyiben érvényesül a büntetés nevelő, reszocializációs célja. 
A tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés esetén azonban a büntetőjog és a büntetés-

végrehajtási gyakorlat is lemond ennek a büntetési célnak az érvényesüléséről, hiszen a 

fogvatartottnak csak nagyon korlátozott körben, államfői kegyelemmel van lehetősége a 

szabadulásra, amely a proszociális készségek kialakulásával, a reszocializáció 
folyamatával semmilyen összefüggésben nincs, hiszen ahogy Nagy Ferenc fogalmaz, a 
„kegyelem az elkövető (elítélt) javára történő államhatalmi (államfői) beavatkozás 
kivételes eszköze, amelyhez humanitárius, méltányossági és társadalmi célszerűségi 
okokból folyamodnak”.

356
 A kegyelmezés tehát egy rendkívül szűk körben gyakorolt 

bocsánat, amelynek alkalmazásakor nem játszanak szerepet a reszocializációs 
szempontok. 
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A reszocializáció mint cél de facto megszűnése azonban nincs összhangban azzal, 
amit a hatályos jog a büntetés,357

 így az életfogytig tartó szabadságvesztés céljáról is 
kimond. Különösen a szabadságvesztés végrehajtásának törvényben deklarált célja és a 
tész között feszül komoly ellentét. A Bv. tvr. szerint

358
 a szabadságvesztés 

végrehajtásának célja az, hogy a törvényben meghatározott joghátrány érvényesítése során 
elősegítse az elítéltnek a szabadulása után a társadalomba történő beilleszkedését, és azt, 
hogy tartózkodjék újabb bűncselekmény elkövetésétől. A szabadságvesztés végrehajtása 
során elő kell segíteni az elítéltek személyiségéből, előéletéből, befogadást megelőző 
sajátos életkörülményeiből, életviteléből, így különösen rendszeres alkoholfogyasztásából 
vagy kábítószer-használatából, a közterületen életvitelszerű lakhatást folytató sajátos 
élethelyzetéből adódó hátrányok csökkentésére irányuló egészségügyi, gyógyító, 
rehabilitációs ellátását, személyiségfejlesztő programokon való részvételét. Ehhez képest 
az életfogytig tartó szabadságvesztére vonatkozó empirikus adatok szerint a fogvatartottak 
42%-a nem dolgozott, 43%-a nem vett részt semmilyen képzésben a szabadságvesztés 
ideje alatt, 40%-uk rossz (és az idő múlásával romló) elítélt-nevelő kapcsolatról számolt 
be, egy évtizedes büntetési idő felett pedig a fogvatartottak külső kapcsolatai is zömmel 
elsorvadnak, több mint felük soha nem kap csomagot és soha nem látogatják.359

 A CPT 

korábbi látogatási tapasztalatai is arról árulkodnak, hogy a HSR-körleten nem sikerült 
megvalósítani teljes mértékben az eredeti nevelési koncepciót, és a fogvatartottak nagyon 
szűk körben vehetnek részt szociális képességeik fenntartását szolgáló 
rezsimtevékenységekben, közös foglalkozásokon, munkavégzésben vagy képzésben.360

 

2012-ben csupán egy fő tészes fogvatartott vett részt oktatásban Szegeden, a munkáltatás 
jellemzően az elítélt zárkájában történt.361

 

Nyilvánvaló tehát, hogy a büntetés reszocializációs célja és a tész között elvi szinten 
és a gyakorlatban is ellentmondás feszül. Éppen ezért szerepelt az új Bv. törvény 
tervezetében, hogy „az életfogytig tartó szabadságvesztés végrehajtásának célja a 
társadalom védelme érdekében az ítéletben meghatározott joghátrány érvényesítése”, 

mentesítve ezáltal a büntetés-végrehajtást a reszocializációs cél érvényesítése alól.362
 Az 

elfogadott törvény ezt csak a tész vonatkozásában mondja ki, amikor úgy fogalmaz, hogy 
a „feltételes szabadságra bocsátás lehetőségének kizárásával kiszabott életfogytig tartó 
szabadságvesztés végrehajtásának célja a társadalom védelme érdekében az ítéletben 
meghatározott joghátrány érvényesítése”.

363
 Az elfogadott törvény tehát de jure is rögzíti, 

hogy a tésznek reszocializációs célja nincsen.364
  

Bár az életfogytig tartó szabadságvesztés esetében elvileg a végrehajtás célja lehetne 
a reszocializáció, álláspontom szerint azonban az életfogytig tartó szabadságvesztés 
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jellegéből következik, hogy a feltételes szabadságra bocsátáshoz szükséges „érdemesség” 
önkéntessége és a feltételes elmaradásának következménye között ellentmondás feszül. 
Bár a feltételes szabadságra bocsátás „kedvezményének” alapgondolata a szabaduló elítélt 
társadalomba való fokozatos visszavezetése, valamint a reszocializáció, a társadalomba 
való beilleszkedés elősegítése, ez sajátos értelmet kap azáltal, hogy a generális maximum 
nélküli határozatlan tartamú szabadságvesztés esetén a feltételes szabadság alternatívája a 
„tényleges” életfogytig tartó szabadságvesztés.  

A feltételes szabadságra bocsátás során fontos – de nem kizárólagos – értékelési 
szempont a fogvatartott büntetés-végrehajtás alatt tanúsított magatartása. Erre utal a régi 
Btk. 47. §-ában megfogalmazott szabályon túl a Bv. tvr. és az új Bv. tv. azon szabálya is, 
hogy a feltételes vizsgálatára alapvetően az intézet előterjesztése alapján kerül sor.365

 A 

feltételes szabadság körében jellemzően a bebörtönzés során kapott jutalmakat, 
fegyelmiket, a munkáltatásban való részvételt vagy a magaviseletet veszi figyelembe a 

büntetés-végrehajtási bíró. A feltételes szabadság jelentősége a reszocializáció 
szempontjából az lenne, hogy elvileg az elítélt belsővé teszi a közösség által elvárt 
értékeket, a társadalmilag elfogadott életvezetés szempontjait, és ezt fokozatosan, egyre 

szélesebb körben kell bizonyítania a progresszív büntetés-végrehajtás feltételei között. 
Először a fogvatartás során a feltételes szabadságra bocsátásról való döntéskor börtönbeli 
életvezetésével bizonyítja az elítélt, hogy a büntetés célja további szabadságvesztés nélkül 
is elérhető. Később a feltételes szabadság időtartama alatt a vonatkozó magatartási 
szabályok betartásával és további bűncselekmény el nem követésével bizonyítja, hogy 
képessé vált a szabad életre, majd a feltételes szabadság lejártát követően a mentesítésig 
terjedő időtartamban azt is bizonyítja, hogy erkölcsös életmódot folytat és érdemes a 

társadalomba való „visszafogadásra”. Ez a progresszió – a koncepció szintjén – a 

szabaduló fogvatartott önkéntességére épül. 
A feltételes szabadságra bocsátás „kedvezménye” ugyanakkor határozott tartamú 

szabadságvesztés esetén is, de életfogytig tartó büntetés esetén különösen, könnyen a 
büntetés-végrehajtási szervezet kontrolleszközévé redukálódhat, és így az intézeti rend 
fenntartásának egyik legfontosabb eszközévé válhat. Az életfogytig tartó 
szabadságvesztést töltő ugyanis nem számolhat azzal, hogy ítéletideje benti 
magaviseletétől függetlenül letelik majd, így számára az egyetlen lehetőség a büntetés-

végrehajtási szervezettel való együttműködés, ha valaha szabadulni szeretne a 
büntetésből. Nyilvánvaló, hogy az életfogytig tartó büntetés de facto tényleges életfogytig 
tartóvá válásának a lehetősége olyan súlyt jelenhet, amely az együttműködni nem akaró 
fogvatartottat is – legalábbis időlegesen – az együttműködésre kényszeríti. Ezzel azonban 
elenyészik az intézmény egyik kulcseleme: az önkéntesség.366
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A tész speciálpreventív célja lehet a semlegesítés. Mint erről már a korábbiakban 
volt szó, az ártalmatlanná tétel szempontjából technikai értelemben szükségtelen a 
szabadságelvonás életfogytig tartó kimondása, hiszen a tényleges szabadságelvonás a 
feltételes szabadságra bocsátás időszakonkénti elutasításával is megoldható, tehát a 
bíróság elvileg az életfogytig tartó szabadságvesztést töltő elítéltet élete végig fegyházban 
tarthatja. Ettől független kérdés ugyanakkor – mint ahogy erre többek között Nagy Ferenc 

is felhívta a figyelmet –, hogy az életfogytig tartó szabadságvesztés olyan szabályozása, 
amely generális maximum nélkül a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi 
időpontjának meghatározását teszi az ítélkező bíróság feladatává, komoly 
alkotmányossági aggályokat kelt.367

 Ennek oka, hogy felső határ hiányában a szabályozás 
nem felel meg a meghatározottság követelményének, így mivel a szabályozás nem előre 
látható, sérti a jogbiztonság követelményét. 

Ez a „jogtechnikai kérdés” is már önmagában szükségtelenné teszi a tész 

alkalmazását az életfogytig tartó szabadságvesztés mellett. Ezen túl azonban az 
inkapacitáció hatékonyságára vonatkozó kutatások sem kecsegtetnek olyan 
eredményekkel, amelyek alátámasztanák a módszer szükségességét. Az egyik alapvető 
probléma, amit a későbbi bűnözés „előrejelzésével” és az ezt követő bebörtönzéssel 
kapcsolatban feltárt a szakirodalom, az, hogy az ilyen előrejelzések „túlbiztosítanak”, 
tehát a vélhetően ténylegesen megvalósulónál intenzívebb bűnözői karriert jeleznek előre. 
Andrew von Hirsh „téves pozitívoknak” nevezte azokat a személyeket, akiket 
veszélyesnek jeleznek előre, de valójában nem követnének el bűncselekményeket a 
jövőben. Tekintettel arra, hogy az életfogytig tartó bebörtönzés inkapacitációs funkciója 
abból indul ki, hogy az elkövetett bűncselekmények alapján következtet az elkövetők 
későbbi súlyos cselekményeikre, szükségszerű, hogy a bebörtönzés elmaradása esetén 
visszaesők bebörtönzése szükségszerűen magával vonja olyan személyek bebörtönzését, 
akik nem lennének visszaesők. Von Hirsch szerint ez arra hasonlít, amikor valaki egy 
kicsi, távoli célpontra egy öreg puskával akarna célozni és a lövések nagy része nem a 
célpontot találja el.368

 Arra tekintettel, hogy a tészt erőszakos többszörös visszaeső esetén 
a jogszabály kötelezően rendeli kiszabni, ez az egyben igazságossági és hatékonysági 
probléma Magyarországon is felmerülhet: a tész jelentette abszolút bebörtönzésnek 
olyanok is célkeresztjébe kerülhetnek, akiknél nem lenne szükség az ártalmatlanná tételre. 
                                                                                                                                                                              
részét képezi. Tudom, hogy ezt az ötletet az emberi jogok védelmezőinek hatalmas felháborodása fogja 
kísérni. Amit mondok, lehet, hogy radikális, de nem hiszem, hogy »embernek« nevezhetjük az olyan 

egyéneket, olyan lényeket, mint a pedofilok. Nem hiszem, hogy az emberi jogok védelmének 
érvényesülniük kell az ő esetükben is.” http://www.freerepublic.com/focus/f-news/2083847/posts. 

Legutóbb Macedónia hozott törvényt a szexuális elkövetők sterilizálásáról. Sajtóhíradások szerint a törvény 
„életfogytiglanra növelte a gyermekeket szexuálisan bántalmazókra kiszabható börtönbüntetés felső határát, 
egyúttal pedig enyhített büntetést helyezett kilátásba azon – első alkalommal elítélt – pedofilok számára, 
akik önként vállalják a kémiai kasztrációt”. A visszaesők számára kötelező lesz a sterilizáció az új törvény 
szerint. http://www.hirado.hu/2014/02/05/kasztralas-var-a-visszaeso-pedofilokra-macedoniaban/ 

http://www.theguardian.com/world/2014/feb/05/paedophiles-macedonia-chemical-castration 

 A fenti érveléshez képest itt is felmerül, hogy mennyire jelent önkéntességet, vagy inkább kényszer alatti 
döntést a de facto életfogytig tartó bebörtönzéssel fenyegetett elkövető „döntése”. 
367

 Lásd NAGY (1193. lj.) 278. 
368

 Andrew von HIRSCH: Doing Justice: the Choice of Punishments (New York: Hill and Wang, 1976) 
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Az ártalmatlanná tételhez kapcsolódó másik lényegi probléma az, hogy a kriminális 
karrierre, valamint a dezisztenciára vonatkozó kutatások azt bizonyítják, hogy a bűnözési 
karrier hossza és az elkövetés gyakorisága az életkorral egyenletesen és viszonylag 
dinamikusan csökken. Lila Kazemian és David Farrington kutatásai azt bizonyítják, hogy 
kizárólag az elkövetett bűncselekményekből nem lehet megalapozottan feltárni a jövőbeli 
kriminális karriert. Adataik szerint az elkövetett cselekményekre alapozott előrejelzés 
csak nagyon korlátozott összefüggéseket mutatott a későbbi bűnözői karrier 
kiterjedtségével. A fentiekből következik, hogy az elkövetett cselekményekre alapozott 
inkapacitáció bűnmegelőzési haszna igen korlátozott, az erre alapozott büntetés során 
pedig az idő előrehaladtával folyamatosan csökken.369

 

A fentiek és a korábban a hosszú tartamú bebörtönzés bűnözésre gyakorolt hatása 
alapján kijelenthető, hogy az izoláció – a technikai szempontú szükségtelenségén túl – a 

vonatkozó kriminológiai kutatások szerint azért is szükségtelen, mert nem áll 
rendelkezésre olyan empirikus bizonyíték, amely a jelentős jogkorlátozással és 
költségekkel járó izolációval arányban álló bűnözéscsökkenést bizonyítaná. Andrew von 
Hirsch összefoglalóan úgy fogalmaz, hogy „a szelektív bebörtönzés”  hatása a bűnözési 
rátára jóval az ezt támogatók eredeti elképzelései alatt marad, és valószínűsíthetően 
nagyon korlátozott.370

 

 

Álláspontom szerint az előzőekben bizonyítottam, hogy büntetési célok mentén 
szükségtelen a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés mint a hosszú tartamú 
bebörtönzés legextrémebb formája. Kriminológusként ezen a ponton véget is vethetnénk 
az elemzésnek. A büntetés szükségtelen és aránytalan jogkorlátozást jelent, ezért 
alkotmányellenes. 

Megmarad azonban a nyugtalanság érzete. Hiába a célszerűség és a szükségszerűség 
cáfolata, ez önmagában még nem teszi teljesen egyértelművé, hogy a tényleges életfogytig 
tartó szabadságvesztés miért esik az alkotmányos büntetőjog határain kívül. Ahogy Szabó 
András fogalmaz: „a büntetőjogi büntetést nem szükséges célkövetéshez, vagy célra való 
alkalmassághoz kötni, hiszen attól, hogy nem hatásos, vagy nem teljesít be célokat, 
alkalmazása még szükséges, igazságos és indokolt lehet. A bűn büntetést érdemel elve 

célkövetés, hatékonyság és hatásosság nélkül is teljesedésbe mehet.”371
 A 23/1990. (X. 

31.) AB határozatban kifejtett álláspontja szerint a célra nem tekintő, szimbolikus, 
jogépségi megtorló büntetés egyet jelent az arányos büntetés elvével, és ez kizárja a 

célbüntetést, mert az a célhoz viszonyít és nem az elkövetett tett súlyához. Ebből a 
szempontból tehát valójában további indoklást kíván, hogy miért nem felel meg a 
szimbolikus, jogépségi megtorló büntetésnek a tényleges életfogytig tartó 
szabadságvesztés. 

                                                           
369

 Lila KAZEMIAN – David P. FARRINGTON: „Exploring Residual Career Length and Residual Number of 
Offences for Two Generations of Repeat Offenders” Journal of Research in Crime and Delinquency 2006/1. 

89-113. 
370

 Andrew von HIRSCH – Lila KAZEMIAN: „Predictive Sentencing and Selective Incapacitation” in: Andrew 
von HIRSCH – Andrew ASHWORTH – Julian ROBERT: Principled Sentencing (Hart: Oxford 2009) 95-101. 
371

 23/1990. (X. 31.) AB határozat, ABH 1990, 88 
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Álláspontom szerint a kérdés kulcsa a megtorlás mértékletességében rejlik. Ahogy 
Szabó András a halálbüntetés „bosszú jellegével” kapcsolatban fogalmaz, a megtorló 
büntetés, a „megtorlás történelmileg a bosszú racionalizálása és mértékletessége”. Az 

Alkotmánybíróság 1990-ben kialakított véleménye szerint a halálbüntetés helyébe lépő 
legsúlyosabb büntetés lesz majd a határozatot követően az a mérce, amelyhez képest az 
arányosságot mérni kell. Ez az arányosság álláspontom szerint felborult akkor, amikor a 
törvényhozó az életfogytig tartó szabadságvesztésnél súlyosabb büntetés alkalmazását 
tette lehetővé. 

Álláspontom szerint a „mértékletesség”, más szóval az állam büntetőhatalmának 
önmérséklete sérül akkor is, amikor a jogalkotó nem teszi lehetővé, hogy az ítélkező 
bíróság valóban a tettel arányos jogépségi, megtorló büntetést szabjon ki, vagy döntsön 
arról, hogy ezt mellőzi, amikor bizonyos esetekben kötelezővé teszi az ítélkező bíróság 
számára a tész alkalmazását. A három dobás szabály alkalmazásakor a harmadik 

cselekmény értékelésekor a bíróság elvileg megtorló büntetést szab ki, ugyanakkor a 

bíróság nincs döntési helyzetben atekintetben, hogy a korábban elkövetett, adott esetben 
már szabadságvesztéssel „kiegyenlített” bűncselekményt milyen súllyal veszi figyelembe. 

Így, a jogalkotó által előre meghatározottan nincs más lehetősége, mint az adott tetthez 

képest aránytalan tészt „választani”. Ezzel a büntetéssel az állam a mértékletesség 
kritériumát feltétlenül túllépi.372

 

Felmerül továbbá a kérdés, hogy lehet-e ugyanolyan mértékben arányos a 
többszörös, minősített emberölésért kiszabott tész vagy a többi olyan cselekményért 
alkalmazott ilyen büntetés, ahol a törvény lehetővé vagy kötelezővé teszi a tész 

alkalmazását. Álláspontom szerint különösen problémás az arányosság, tehát a „mérték” 
kérdése, amikor az abszolút értéket jelentő emberélet kioltása miatt kell tészt kiszabni, 

ahhoz képest, amikor a vagyoni viszonyok elleni irányuló rablások miatt szab ki tészt a 

bíróság.373
  Különösen problémás az állami büntetőhatalom tényleges életfogytig tartó 

szabadságvesztésben testet öltő abszolutizálása az olyan bűncselekmények esetében, 
amelyek jogi tárgya az állam alkotmányos rendje (pl.: rombolás vagy az alkotmányos rend 
erőszakos megváltoztatása), hiszen ekkor az állam saját létének sérelmét (de nem 
megszűnését) rendeli azonosan büntetni, mint az abszolút értéket jelentő emberélet 
kioltását. Álláspontom szerint az állam adott pillanatban létező alkotmányos 
berendezkedésének a sérelme az emberélet kioltásával azonos büntetése önmagában 
aránytalan. 

Ezek az érvek azonban nem teszik egyértelművé, hogy emberölés(ek) megtorlására 
miért jelent aránytalan , vagy más szóval „mértéktelen” büntetést a tész. Álláspontom 
szerint a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabásával az állami 
büntetőhatalom véglegesen felügyelete alá vonja az a tészre ítélt életét. Ugyan a büntetés-

végrehajtási jogviszony mintegy az állam életvédelmi kötelezettségének biztosításaként is 
felfogható szabályrendszerként biztosítja a fizikai életben maradáshoz szükséges 
feltételeket, de a fogvatartott halálág (sőt még a temetése tekintetében is) teljes kontrollt 
gyakorol, emberi autonómiáját megszünteti. Fentiekre tekintettel egyetértek azok 
                                                           
372

 Párhuzam: kaliforniai ítéletek a teniszütő- vagy DVD-lopás miatti tész alkalmazására. 
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álláspontjával, akik a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztést egy elnyújtott 

halálbüntetésként fogják fel;374
 felmerülhet a „passzív” halálbüntetés megnevezés is. 

 

2.4. A tész alaptörvény-ellenessége: további szempontok 

 

Fentiekre tekintettel további – elsősorban alkotmányjogi – kérdés, hogy jogalkotói 
szándék híján milyen eszközök állnak rendelkezésre a tényleges életfogytig tartó 
szabadságvesztés eltörlésére arra is tekintettel, hogy a tész a 2012 óta hatályos 
Alaptörvényben is szerepel, és az Alaptörvény negyedik módosítása úgy rendelkezik, 

hogy „az Alkotmánybíróság az Alaptörvényt és az Alaptörvény módosítását csak a 
megalkotására és kihirdetésére vonatkozó, az Alaptörvényben foglalt eljárási 
követelmények tekintetében vizsgálhatja felül”,

375
 tehát a korábban az AB által kimondott 

önkorlátozást az alkotmányozó alaptörvényi szintre emelte. Ez a szabály formálisan 
lehetetlenné teszi az Alkotmánybíróság számára azt, hogy a tényleges életfogytig tartó 
szabadságvesztés alkotmányosságát vizsgálja. Álláspontom szerint ez a kizárás csak 
látszólagos, és csak azt zárná ki, hogy a szabadsághoz és a személyi biztonsághoz való jog 
vonatkozásában vizsgálja az AB ezt a büntetést, hiszen ebben a cikkben szerepel a tész az 

Alaptörvényben. Álláspontom szerint ez nem akadálya annak, hogy más alapjog 

vonatkozásában az AB vizsgálat alá vegye a tészt, különös tekintettel az élethez és emberi 
méltósághoz való jogra, arra tekintettel, hogy a reszocializáció az emberi méltóság részét 
képezi.  

Felmerül továbbá a tész kapcsán a tisztességes eljáráshoz való jog, a 

hatalommegosztás elve, valamint a jogbiztonság elvének sérelme is. Az alapvető jogok 
biztosa 2014 februárjában állásfoglalást adott ki a fenti kérdésekkel kapcsolatban, 

amelyben kimondta: „megállapítható, hogy a »három dobás« szabályának alkalmazása 
során a büntetés kiszabása kapcsán az egyéniesítés, és a szabad bírói mérlegelés kizárása 
sérti a hatalommegosztás alkotmányos elvét”.

376
 A biztos ugyanakkor úgy véli, hogy nem 

önmagában a tész, hanem annak „három csapás” keretében történő kötelező kiszabása 
sérti a hatalommegosztás elvét, így kizárólag bírói mérlegelés alapján történő 
kiszabhatósága nem sértené a hatalommegosztás elvét. 

A jogbiztonság és a tisztességes eljáráshoz való jog értékelése körében a biztos úgy 
foglalt állást, hogy „egyértelműen megállapítható, hogy a halmazati három dobás 

szabályai sértik a jogbiztonság és a tisztességes eljárás alkotmányos elvét, mivel azonos 
feltételek, azonos tényállás, és azonos elkövető esetében is lehetőséget adnak arra (a 
büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény és a Btk. dogmatikai szabályaival együtt 
értelmezve), hogy a vádlottra teljesen más tartalmú büntetést és ennek keretében más 
                                                                                                                                                                              
373

 Kiszely Pál adatai szerint 2012-ig ténylegesen csak emberölés miatt került sor tész kiszabására, az új 
büntető jogszabályok megalkotásával ugyanakkor a lehetőség a jövőben erre adott lesz. 
374

 Lásd SEREG (290. lj.) 

Lásd ANTAL – NAGY – SOLT (293. lj.) 
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 Alaptörvény negyedik módosítása 12. cikk  
376Az alapvető jogok biztosának jelentése az AJB-5138/2013. ügyben 

http://www.ajbh.hu/documents/10180/1117870/Jelent%C3%A9s+a+H%C3%A1rom+csap%C3%A1s+t%C
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időtartamú szabadságvesztést szabjanak ki, pusztán amiatt, mert cselekményeit eltérő 
időben derítették fel, vagy azokat a bíróság elkülönítette.”377

 

 

2.5. A Vinter v. Egyesült Királyság ügy 

 

A tész hazai szabályozása és gyakorlata a fentieken túl ellentmondásba kerülhet a 
nemzetközi jog elveivel is, amely szintén felvetheti az alaptörvény-ellenesség vizsgálatát. 
Az Alaptörvény szerint Magyarország nemzetközi jogi kötelezettségeinek teljesítése 
érdekében biztosítja a nemzetközi jog és a magyar jog összhangját.378

 Ahogy Nagy 

Ferenc
379

 és Lévay Miklós380
 is felhívta rá a figyelmet, az Emberi Jogok Európai Bírósága 

(a továbbiakban: Bíróság) gyakorlatából az vezethető le, hogy a tényleges életfogytiglan 

sérti az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. 
november 4-én kelt Egyezményt (Egyezmény), ha nem biztosított de jure és de facto is a 

felülvizsgálat lehetősége, valamint a szabadulás lehetőségét vizsgáló mechanizmus. Ha az 
az Emberi Jogok Európai Bírósága egyezménysértőnek találná a magyar szabályozását, 
akkor felmerülne a tész az Egyezménnyel való összhangja megteremtésének 
szükségessége. 

Nagy és Lévay megállapításai óta azonban az Emberi Jogok Európai Bírósága újabb 
– a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztésre vonatkozó – döntést hozott, amely elvi 

jelentősége miatt kiemelkedősen fontos lehet a tész hazai megítélése szempontjából is. A 
Nagykamara a Vinter v. Egyesült Királyság ügyben hozott ítéletében megállapította: 
önmagában véve az életfogytig tartó szabadságvesztés alkalmazása súlyos szándékos 
bűncselekmény elkövetése esetén felnőttkorú terhelttel szemben nem sérti az Egyezmény 
3. Cikkét,381

 ugyanakkor egy nem mérsékelhető büntetés felvet kérdéseket a 3. Cikkel 
kapcsolatban. Egyrészt ha de jure és de facto is van lehetőség az életfogytiglan 
mérséklésére, akkor nem sérül a 3. Cikk, még akkor sem, ha a gyakorlatban ténylegesen 
kitöltésre került az életfogytig tartó büntetés.382

 Másrészt abban a tekintetben, hogy 
mérsékelhető-e a büntetés, azt kell vizsgálni, hogy az életfogytiglanra ítélt fogvatartott 
számára rendelkezésre áll-e a szabadulás esélye, akár a büntetés megváltoztatása, 
csökkentése, megszüntetése vagy feltételes szabadság révén. Ahhoz, hogy az életfogytig 
tartó szabadságvesztés ne sértse az egyezményt, a szabadulás esélyének és a felülvizsgálat 
lehetőségének is rendelkezésre kell állnia.

383
 Ennek az egyik oka, hogy a bebörtönzést 

jelentő pönológiai indokok nem statikusak és a bebörtönzés folyamata során változnak. A 
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nemzetközi szabályok és a gyakorlat áttekintése384
 után a Bíróság megállapította, hogy az 

európai és a nemzetközi jog egyértelműen amellett az alapelv mellett foglal állást, hogy 
minden fogvatartott számára, ideértve az életfogytig tartó szabadságvesztést töltőket is, 
biztosítani kell a reszocializáció385

 lehetőségét, valamint a szabadon bocsátás lehetőségét, 
ha a reszocializáció sikeres volt.

386
 

Fentiek miatt a Bíróság elvi éllel mondta ki, hogy (1) az Egyezmény 3. Cikke 
megköveteli az életfogytig tartó szabadságvesztés mérsékelhetőségét egy olyan 
felülvizsgálaton keresztül, amely az adott állam hatóságai számára lehetővé teszi annak 

vizsgálatát, hogy az elítélt életében bekövetkezett-e olyan jelentős változás és történt-e 

reszocializációja irányába olyan fejlődés, amelyre tekintette a fogvatartás folytatása nem 
legitimálható pönológiai alapokon.387

 Bár a Bíróság nem foglalhat állást abban a 
kérdésben, hogy ez az eljárás pontosan hogyan nézzen ki, és mennyi idő után kerüljön rá 
sor, a nemzetközi gyakorlat alapján legfeljebb 25 évet követően indokoltnak tartja ezt a 
felülvizsgálatot.388

 (2) Abban a jogrendszerben, ahol a felülvizsgálat lehetősége nem 

biztosított, a tényleges életfogytiglanra vonatkozó szabály nem felel meg a Egyezmény 3. 

Cikkében meghatározott standardoknak. 
A konkrét ügyben a Bíróság a fenti elvek mentén azt állapította meg, hogy mivel az 

úgynevzett whole life tariff order vonatkozásában az Egyesült Királyság nem biztosítja a 
felülvizsgálat lehetőségét az imént vizsgált sztenderdek szerint, az Egyezmény 3. Cikke 
sérül. A Vinter-ügy nem csupán azért kiemelkedő, mert abban a Bíróság elvi alapokon 
dolgozta ki azt, hogy milyen feltételeknek kell megfelelnie az életfogytiglani 
szabadságvesztés mérséklésére vagy a felülvizsgálatára vonatkozó szabályoknak, hanem 
                                                           
384

 (The relevant Council of Europe instruments set out in paragraphs 60–64 and 76 above also demonstrate, 

first, that commitment to rehabilitation is equally applicable to life sentence prisoners; and second, that, in 

the event of their rehabilitation, life sentence prisoners should also enjoy the prospect of conditional release. 
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(see paragraph 77 above). 
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paragraph 4(a) of the recommendation and paragraph 131 of the explanatory memorandum, both set out 

paragraph 62 above). 
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Switzerland (see paragraph 64 above).) 
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azért is, mert ezt egy olyan ügyben tette, amelyből kiderül, hogy az értékelt szabályozás 
meglepően hasonlít a magyarországira. Angliában a felülvizsgálat hasonlóan szűk körben 
történhet csak meg, mint Magyarországon, ahol kizárólag a rendkívül szűk körben 
alkalmazott köztársasági elnöki kegyelem teremtheti meg ennek a lehetőségét. 
Álláspontom szerint ez nem olyan mechanizmus, amely előre látható eljárásban, előre 
rögzített szempontok alapján mérlegelné a további fogvatartás szükségességét, és – mint 

ahogy arról a fentiekben szó volt – az nem is a fogvatartás pönológiai indokoltságára 
irányul. 

Magyarországgal kapcsolatban a kutatás során a Bíróság előtt folyamatban volt egy 

tésszel kapcsolatos ügy, amely 2010 decemberében indult, és 2014. május 20-án született 
benne döntés.

389
 Az ügyben a Szegedi Fegyház és Börtönben tényleges életfogytig tartó 

szabadságvesztés büntetését töltő fogvatartott
390

 ugyanis éppen az Egyezmény 3. Cikke 

sérelme miatt fordult a Bírósághoz. A kutatás során álláspontom az volt, hogy a fenti 

szempontrendszer és standardok fényében a strasbourgi bíróság megállapítja az 
Egyezmény 3. Cikkének sérelmét, ugyanis Magyarországon csak kegyelemmel lehet 
szabadulni a tészből, amely nem jelenti sem a fent részletezett büntetésmérséklés vagy 
felülvizsgálat de facto megvalósulásának az érdemi lehetőségét, se a reszocializációban 
vagy a személyes fejlődés során elért eredmények érdemi vizsgálatát (hiszen ezt 
jogszabály a feltételesről döntő büntetés-végrehajtási bíró vonatkozásában is de jure 

kizárja, az államfői kegyelem szempontrendszere pedig a jogirodalom szerint más). A 
kegyelem érdemi felülvizsgálati jellege ellen szól az is, hogy azt a közigazgatási és 
igazságügyi miniszternek ellen kell jegyeznie, amely éppen azokban az ügyekben, ahol a 
politika és a média nyomása jelentős, komoly korlátok közé szoríthatja a miniszteri 
ellenjegyzés gyakorlatát. A fentieken túl úgy tűnik, hogy a kegyelem kivételes jellege az 
elmúlt években még kivételesebbé szűkült. A rendelkezésre álló adatok szerint a kétezres 
évek elejének évi néhány tucat pozitív kegyelmi döntése 2010–2011-re évi öt pozitív 
kegyelmi döntésre csökkent.391

 Bár ítélet szerinti bontásban nem elérhetők az adatok, 
vélhetően a tészesek esetében még a teljes fogvatartotti populációhoz képest is 
korlátozottabb a pozitív kegyelmi döntések aránya. Érveimet alátámasztja a 2014. május 
20-án az Emberi Jogok Európai Bírósága által a Magyar Laszlo v. Hungary ügyben 
(73593/10) hozott friss ítélet is. A döntés indokolása érvrenszerében döntően a Vinter –
ügyben használt érveket használja és kimondja, hogy a köztársasági elnöki kegyelem 
biztosította lehetőség nem minősül az Egyezménynek megfelelő felülvizsgálatnak. 
 

3. A büntetőpolitika további semlegesítő eszközei 

Az extrém izolációt megvalósító tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés mellett 
Magyarországon az utóbbi években, és különösen 2009 után egyre több olyan 
büntetőpolitikai eszköz került bevezetésre, amely a börtön izoláló, kirekesztő funkcióját 
helyezte előtérbe. A folyamat egyik eleme volt a visszaesőkre vonatkozó szabályok 
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átalakítása. Ennek legfontosabb eleme az erőszakos többszörös visszaeső kategóriájának a 
bevezetése volt.392

 Erőszakos többszörös visszaesőnek számít az a többszörös visszaeső, 
aki mindhárom alkalommal személy elleni erőszakos bűncselekményt követ el. Ez a 
cselekményi kör azonban meglehetősen széles volt, többek között az emberölés, a 
népirtás, a rablás és az önbíráskodás is beletartozott.

393
  

Az erőszakos többszörös visszaesői minősítés következményei többrétűek voltak. A 
Legfelsőbb Bíróság 83. BKv véleménye szerint az erőszakos többszörös visszaeső a 
többszörös visszaeső speciális esete, így az ekkénti elítélés szükségszerűen magában 
foglalja a többszörös visszaesőkénti elítélés minden elemét. Ezen túl a 2009-es 

büntetőnovella azt a megoldást választotta, hogy a terhelttel szemben az erőszakos 
többszörös visszaesőkénti minősítést megalapozó személy elleni erőszakos 
bűncselekmény elkövetése esetén a büntetési tétel alsó határát kismértékben megemelte, 
például egy évnél rövidebb tartamú szabadságvesztés esetén egyévi szabadságvesztésre, 
kétévi szabadságvesztés esetén háromévi szabadságvesztésre, vagy tízévi 
szabadságvesztés esetén tizenkét évi szabadságvesztésre.394

 Ezzel a megoldással e 
speciális többszörös visszaesői kategória vonatkozásában a jogalkotó alulról felfelé 
próbálta „tolni” a büntetési tételkeretet. Az erőszakos többszörös visszaesőkkel szembeni 
speciális elbánás további hátrányos következményekben is manifesztálódott. A törvény 
kizárta395, hogy háromévit meg nem haladó szabadságvesztés esetén más főbüntetés is 
alkalmazható legyen valamint nem volt lehetőség különös méltánylást érdemlő esetben 
sem a büntetés enyhítésére.396

 Kizárta továbbá a törvény a feltételes szabadságra bocsátás 
lehetőségéből a többszörös visszaesőt. 

2010-ben az erőszakos többszörös visszaesőkre vonatkozó jogkövetkezmények 
tovább szigorodtak. 397

 A jogalkotó új megoldást választott, és a büntetési tételkeretek 
aljának emelése helyett felfelé nyitotta ki a büntetéskiszabás lehetőségeit. A 2010-es 

novella szerint az erőszakos többszörös visszaesőkénti minősítést megalapozó, 
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súlyosabban büntetendő személy elleni erőszakos bűncselekmény büntetési tételének felső 
határa szabadságvesztés esetén a kétszeresére emelkedik. Ha a büntetési tétel így felemelt 
felső határa a húsz évet meghaladja, vagy a törvény szerint a bűncselekmény életfogytig 
tartó szabadságvesztéssel is büntethető, az elkövetővel szemben életfogytig tartó 
szabadságvesztést kell kiszabni.398

 Fenntartotta továbbá a törvény a korábban bevezetett 
hátrányos konzekvenciákat. 

Az új Btk. az erőszakos többszörös visszaeső fogalmát tovább bővítette azáltal, hogy 
nem határozta meg, mely bűncselekmények számítanak e speciális kategória 
vonatkozásában személy elleni erőszakos bűncselekménynek, hanem úgy rendelkezett, 
hogy „erőszakos többszörös visszaeső az a többszörös visszaeső, aki mindhárom 
alkalommal személy elleni erőszakos bűncselekményt követ el”.

399
 Az új Btk. fenntartotta 

a 2010-ben bevezetett, a büntetési tétel felső határának kétszeresére emelésére vonatkozó 
szabályt. Az új Btk. értelmében a határozatlan tartamú, tehát életfogytig tartó 
szabadságvesztés esetén a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségét a bíróságnak ki kell 
zárnia,400

 de nem bocsátható feltételesre az erőszakos többszörös visszaeső a határozott 
ideig tartó szabadságvesztésből sem.401

 Fenntartja az új Btk. a fent részletezett további 
hátrányos következményeket is. 

A változások fókuszában állt a halmazati és összbüntetési rendelkezések 
újraszabályozása is, amely szintén a szigorítás irányába mutat. A halmazati büntetést a 
bűnhalmazatban lévő bűncselekmények büntetési tételei közül a legsúlyosabbnak az 
alapulvételével kell kiszabni. A 2010-es novella hatására abban az esetben, ha az 

erőszakos többszörös visszaesői minőséget megalapozó személy elleni erőszakos 
cselekmények közül legalább háromra halmazati büntetést szabnak ki, akkor a büntetési 
tétel felső határa a kétszeresére emelkedik. Ha a büntetési tétel így felemelt felső határa a 
húsz évet meghaladná, vagy a törvény szerint bármelyik bűncselekmény életfogytig tartó 
szabadságvesztéssel is büntethető, az elkövetővel szemben életfogytig tartó 
szabadságvesztést kell kiszabni. Az új Btk. fenntartotta a bűnhalmazatra vonatkozó 
szigorúbb szabályokat azzal, hogy a határozott ideig tartó szabadságvesztés generális 
maximumát is a korábbi 20 évről 25 évre emelte többszörös visszaesők, vagy halmazati 
büntetés esetén.402

 A törvény – hasonlóan az erőszakos többszörös visszaeső fogalmának 
kiterjesztéséhez az összes személy elleni erőszakos cselekményre – a halmazati büntetés 
vonatkozásában is elvégezte ezt a kiterjesztést. A halmazati büntetésre, valamint az 

erőszakos többszörös visszaesőkre vonatkozó szabályokkal a jogalkotó a korábbiakhoz 
képest példátlanul szigorú büntetéskiszabási gyakorlat irányába mozdította el a 
jogalkalmazást. 

A módosítások a büntetés-végrehajtási szabályokban is leképeződtek, ugyanis az 
erőszakos többszörös visszaesőket több kedvezményből is kirekeszti a jogalkotó. Így nem 
alkalmazhatók rájuk az enyhébb végrehajtási szabályok, valamint nem jelölhető ki egyel 
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enyhébb végrehajtási fokozat számukra a végrehajtás során.403
 E korlátozásokat az új 

büntetés-végrehajtási kódex is fenntartja.
404

 

A jogalkotó a jogalkalmazás enyheségét nem csupán a személy elleni erőszakos 
elkövetőkre, hanem generálisan célozta megváltoztatni a középmértékes szabályként 
elhíresült büntetéskiszabási eszköz újbóli bevezetésével, amely a bírói mérlegelést 
korlátozza. A már a kilencvenes évek végén bevezetett, a bírói gyakorlat részévé nem vált, 
majd alkotmányossági problémák miatt a büntetőjog rendszeréből kivezetett szabály 
újbóli bevezetése azt jelenti, hogy a határozott ideig tartó szabadságvesztés kiszabásakor 
büntetési tétel középmértéke irányadó,

405
 a súlyosító és enyhítő körülményeket ehhez 

képest kell figyelembe venni és alkalmazni.  
Bár az új Btk. „parttalan szigora”406

 e dolgozat írásakor kevesebb, mint egy éve 
érvényesül, az az üzenet, amelyet a jogalkalmazás számára küld, nyilvánvaló. Bár az 
izolációs politikának még csak az első „eredményei” láthatók, és ebből nem lehet 
következtetni új trendekre, az mindenestre tény, hogy már 2013 első félévében 

ugyanannyi életfogytig tartó szabadságvesztést szabtak ki a hazai bíróságok, mint 

korábban egy évben, és 2013-ban annyi tészes ítélet született, mint semelyik évben 
korábban. A hazai börtönnépesség ugyan már 2009 folyamán olyan növekedésnek indult, 
amelyet nem indokolnak a bűnözési adatok vagy a büntető igazságszolgáltatás szerveinek 

növekvő hatékonysága, és bár a magyar bíróságok büntetéskiszabási gyakorlata 2010 előtt 
sem volt európai összehasonlításban enyhe,407

 a „fordulat évét” követően megnyílt a 
lehetősége annak, hogy a hosszú tartamú szabadságvesztés korábban példátlan mértékben 
kerüljön alkalmazásra. 
 

I. 8. Következtetések 

Értekezésem első része a semlegesítési célú bebörtönzés inflálódásával foglalkozik. Az 
inflálódás alatt nem a szabadságvesztés elértéktelenedését értem, hanem éppen fordítva, 
annak időbeli meghosszabbodását. Kriminológusok számára nehezen értelmezhető a 
közgazdaságtudományban használt ceteris paribus kifejezés, vizsgálataim mégis azt 
mutatják, hogy nem az elkövetett bűncselekmények súlyosbodnak, hanem, minden más 
tényező állandóan tartása mellett, a kiszabott vagy kiszabható szabadságvesztések 
időtartama növekszik. A dolgozat első részében arra kerestem a választ, hogy mi vezetett 
a semlegesítési célú bebörtönzés elterjedéséhez, mi jelentette ennek a folyamatnak a 
határait, és milyen faktorok járulnak hozzá, valamint hatnak az ellen, hogy 
Magyarországon egy amerikaihoz hasonló bebörtönzési hullám söpörjön végig. 

Napjainkban az Amerikai Egyesült Államokban tartják fogva a világ 
börtönnépességének negyedét, ugyanakkor a Föld lakosságának csupán 5%-a lakik az 

USA-ban. Közel 7 millió felnőtt, minden 35 amerikaiból egy a büntető igazságszolgáltatás 
                                                           
403

 Bv. tvr. 28/A. § (3) bekezdés  c) pont valamint 28/B. § (2) bekezdés d) pont 
404

 Bv. tv. 104. § (2) bekezdés, valamint 115. § (2) bekezdés 
405

 2010. évi LVI. törvény 1. § 
406

 Lásd NAGY 1193. lj.) 360. 
407

 PAPHÁZI Tibor: „A büntető ítélkezés szigorúsága” Társadalomkutatás 2010/3. 287-305. 



104 

 

felügyelete alatt áll. Mivel sem az összbűnözés, sem egyes kiemelt bűncselekményi 
kategóriákba tartozó cselekmények növekedésével nem magyarázható a bebörtönzés 
ugrásszerű növekedése, valamint a viktimizációs felmérések adatai sem indokolják az 
ilyen mértékben szigorodó büntetőpolitikát, kijelenthető, hogy az Egyesült Államok 
büntetőpolitikájának ilyen intenzív szigorodása és a bűnözéskontroll kiterjedése jórészt 
független volt a bűnözési és áldozattá válási adatoktól, abban tehát más okok játszottak 
szerepet. A kortárs társadalomelméleti és kriminológiai irodalom mértékadó képviselői 
szerint a probléma gyökere az élet számtalan területére kiterjedő alapvető változások sora, 
amelyek a nyugati civilizáció történtében precedens nélküli sebességgel történtek és 
eredményezték a hatvanas évektől kezdődően az ipari társadalom meghatározó 
intézményeinek (például a munka és a társadalombiztosítás) vagy más alapvető társadalmi 
intézmények (mint a család) meghatározó átalakulását. Ez a korábbiakhoz képest 
hihetetlen gyorsasággal lezajlott folyamat a korábbi valóság teljes felfordulása és a gyors 
társadalmi változások miatt bizonytalanságokat hozott létre és megnövekedett 
kockázatokat eredményezett a posztmodern, illetve késő modern társadalomban.  A 

szakirodalomban meghatározó narratívának tekinthető késő modernitás elmélete szerint az 
ezredforduló embere számára „elhalványulnak az abszolút igazságok”, és az alapvető 
társadalmi intézmények is szerepzavarba kerülnek, és ellentmondásos értékeket 
közvetítenek.  

A társadalmi változások komoly hatással voltak a kriminálpolitika alakulására. Ezek 

a változások a jóléti állam modernista kriminálpolitikájának bukását követően a 

bizonytalansággal karöltve a bűnözéstől való félelmet és a punitív tendenciákat 
erősítették, ez pedig a társadalmi bizonytalanság elleni szimbolikus küzdelembe torkollott, 
hiszen az állami kriminálpolitika úgy érezte, hogy a modernista program kudarcai után 
bizonyítania kell azt, hogy képes a bűnözés csökkentésére. Bár a késő modernitás elmélete 
nem szolgál abszolút és kizárólagos magyarázatként, a kortárs kriminológiai 
gondolkodásban elfoglalt kiemelkedő helyzete és szerepe miatt elemzésem első részének 
értelmezési kereteként használtam. 

A késő modernitás kulcseleme a rizikó fogalma és az erre épülő kockázati logika, 

amely egy végtelen körben önmagát termeli újra, és ez a biztonság megteremtésének 
piacosodását vonja magával. Ennek során egyre több olyan módszer, eszköz és eljárás 
jelenik meg az állami kriminálpolitika és a magánbiztonsági szektor területén, amelyek az 
elkövetőkben, sőt, a potenciális elkövetőkben rejlő veszélyességet, rizikót célozzák. A 
megoldásuk pedig kézenfekvő: a veszélyesnek tartott vagy kockázatot magukban rejlő 
személyek ártalmatlanítása. 

A fenti folyamatok nem kizárólag az állami kontroll és a büntető igény korlátok 
nélküli kiterjesztése irányában hatnak. A globalizáció folyamata ugyanis sajátos kihívás 
elé állította a nemzetállami szuverenitást, amelynek az állami büntetőhatalom és a 
büntetés-végrehajtás hagyományosan az egyik „legféltettebb kincse”. A globalizáció nem 
csak a kockázatok növekedését hozta magával (amelyre az államok egyre kiterjedtebb 
kockázatkezelő mechanizmusokkal, adatbankokkal, bűnügyi együttműködéssel 
reagálnak), de segítette a büntetés-végrehajtásra vonatkozó minimumsztenderdek 
megszületését is. A hatvanas évek előtt elképzelhetetlen lett volna, hogy külföldi állam 
polgárai végezzék egy adott állam börtönrendszerének vizsgálatát, az utóbbi három 
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évtizedben jelentős változások történtek ezen a téren. Európában az Európa Tanács Kínzás 
Elleni Bizottsága révén vált a külső ellenőrzés ezen formája elfogadottá, majd az ENSZ 
Kínzás Elleni Egyezménye Fakultatív Jegyzőkönyvének 2006. évi hatálybalépésével nyílt 
meg a lehetőség a világ számos országában arra, hogy nemzetközi sztenderdek 
érvényesítésére külföldi állampolgárok monitoring látogatásokat tegyenek.  

A globalizáció negatív kriminálpolitikai hatásait felerősíti a biztonság piacosodása. 
A bűnügyi adatbankok összekapcsolása révén az állam saját polgáraival szembeni védelmi 
kötelezettsége alárendelődhet egy másik állam büntető igénye kielégítésének. A biztonság 
piacosodása erodálja az állami büntetőhatalom határait is. A profitmaximalizációra 
törekvő cégeknek a rizikót egyre jobban menedzselni képes eszközök értékesítése révén 
egyre nagyobb szerepük lesz a bűnözéskontroll piacán. A végrehajtás kiszervezése miatt a 
fogvatartotti jogok érvényesítése, a megfelelő fogvatartási körülmények biztosítása és a 
magas színvonalú kezelési programok, de a reintegrációra való felkészítés is a piac 

logikájának és a profitmaximalizáció szempontjainak rendelődik alá. A folyamat másik 
következménye (amely elsősorban Amerikában figyelhető meg) a részben piacivá vált 

börtönt működtető szervezetek hatalmas lobbiereje, amelyek nagyszámú munkavállalójuk 

révén is érdekeltté váltak a bebörtönzést priorizáló büntetőpolitika fenntartásában és 
folyamatos növekedésében. 

Bár nem értek egyet azokkal, akik az amerikai kriminálpolitikai gondolkodás totális 
hazai kiteljesedését vizionálják, kétségtelen, hogy számos jel utal a büntető populizmus 
magyarországi térnyerésére. Az egyre jobban érvényesülő kontroll szétfeszíti a 

hagyományos büntetőjogi határokat, és a korábban még szabálysértésnek sem minősített 
magatartásokat vagy élethelyzeteket is befolyása alá vonja. Jól látható, amint a 
hajléktalanok és a romák érdemtelennek bélyegzése, veszélyesnek beállítása egy sor új 
magatartást is a bűnözéskontroll látóterébe vonz, és a büntetőpolitika eszközeivel is 
hozzájárul e csoportok társadalmi kirekesztéséhez. Dolgozatomban Grúzia példáját arra 
használtam, hogy szemléltessem, hogy egy magyarországihoz hasonló értékszerkezetű 
társadalomban, többségi politikai kultúrában a szembenálló politikai felek harcából 
milyen könnyen és gyorsan emelkedhet ki egy offenzív és exkluzív kriminálpolitikai 
gyakorlat. 

A semlegesítési célú bebörtönzés hazai gyakorlatának történeti szemléletű 
elemzésére épölő kutatásaim azt igazolják, hogy Magyarországon 1928 és 1950 között, 
illetve 1974 és a rendszerváltás között, valamint 2009 óta hasonló módszerrel próbálta és 
próbálja a büntetőpolitika kezelni a potenciális visszaesőt. A szigorított dologház, a 
szigorított őrizet, az úgynevezett három dobás és az erőszakos többszörös visszaesőkre 
vonatkozó szabályok bár különböző időszakokban és különböző jogfilozófiai és büntetési 
elvek mentén, de a gyakorlatban nagyon hasonlóan kísérelték meg a társadalomvédelmi 
célú semlegesítés megvalósítását.  

Nagyot változott tehát az elmúlt száz évben a kriminálpolitika optimizmusa! A 19. 

század végén a pozitivista kriminológia derűs optimizmusa határozta meg a gondolkodást: 
a modernista program tudományos eredményei azt sugallták, hogy a tudomány képes lesz 
„előre látni”, hogy ki válhat a jövőben visszaesővé. Az 1928. évi X. törvénycikk 
parlamenti vitája is – legalábbis kormánypárti részről – hűen tükrözi ezt az optimizmust. 
A hatvanas évek közepén kibontakozott vita során újból felmerült egy alapjaiban nagyon 
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hasonló jogintézmény bevezetésének az igénye. Az „intenzív nevelési módszereket 
alkalmazó” szigorított őrizet esetébena relatíve határozatlan tartam –elvileg- a korrekciót 

szolgálta. Talán nem véletlen, hogy a végrehajtás gyakorlatában az őrizet 
társadalomvédelmi funkciója tudott csupán kidomborodni.  

A halálbüntetés eltörlése óta büntetőjogunk egyre szélesebb körben teszi lehetővé a 
semlegesítési célú bebörtönzést, egyre nagyobb teret enged az életfogytig tartó 
szabadságvesztés esetén a feltételes szabadságra bocsátás kizárásának. Az 1993-as Btk.-

módosítás csupán az ismételten életfogytig tartó szabadságvesztést elkövetőre tartotta 
fenn az életfogytig tartó szabadságvesztésből való feltételes szabadulás kizárásának 
lehetőségét. 1998 óta a bíróságnak lehetősége van diszkréciója szerint a feltételes 
szabadságra bocsátás kizárására életfogytiglani büntetés esetén. Az erőszakos többszörös 
visszaesőre vonatkozó szabályok 2009-es bevezetésével, valamint a három dobás szabály 
2010-es megalkotásával a jogalkotó már a feltételes szabadságból való kizárás kötelező 
törvényi eseteit is meghatározta, ahol a bírói diszkréció sem befolyásolhatja az abszolút 
értelemben vett inkapacitáló büntetés kiszabását. A folyamat tetőpontjaként a jogalkotó az 
Alaptörvény részévé tette a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés intézményét.  

A joglogika jelenlegi felfogása szerint az Alkotmánybíróságnak nincs lehetősége a 
tész alkotmányosságát vizsgálni. Álláspontom szerint azonban tartalmilag megállapítható 
lenne a szabály alaptörvény-ellenessége. Érvelésem támaszkodik a korábbi jogirodalmi 
álláspontokra, melyek szerint a tényleges életfogytig tartó bebörtönzés sérti az emberi 
méltósághoz való jogot, mivel a szabadulásra való reális esély hiányában a fogvatartott 
„reményhez való joga” sérül. Nem kétséges, hogy a tész elnyújtott, úgynevezett „passzív” 
halálbüntetésként is értelmezhető, amennyiben a büntetőhatalom a fogvatartottat annak 
alanyként való kezelése helyett a végrehajtás tárgyává degradálja. Úgy vélem, hogy az 
Alkotmánybíróság 13/2001. (V. 14.), 144/2008. (XI. 26.), valamint 20/2013. (VII. 19.) 

AB határozatai abba az irányba mutatnak, hogy az elítéltek „reszocializációhoz való joga” 
is alkotmányosan elismerhető és elismerendő igénnyé váljon. Ez az igény pedig – az 

emberi méltóság részeként értelmezve – megalapozhatja a tész élethez és emberi 
méltósághoz való jog sérelme miatti alaptörvény-ellenességét.  

Álláspontom szerint ugyanakkor a tész által betölteni vélt semlegesítési igény 
jogtechnikai értelemben „megoldható” a feltételesre bocsátásból való kizárás nélkül is. A 
feltételes szabadságról döntő büntetés-végrehajtási bírónak lehetősége van az életfogytig 
tartó szabadságvesztésből való feltételes szabadon bocsátást nem elrendelni, így de facto 

az elítélt sohasem szabadul.  

A tesz az alkotmányos büntetőjogban nem felel meg az arányos, jogépségi megtorló 
büntetés követelményének. A büntetés „mértékletessége” – más szóval az állam 
büntetőhatalmának önmérséklete – sérült akkor, amikor a jogalkotó elvonta az ítélkező 
bíróság jogát és lehetőségét arra, hogy a tettel arányos jogépségi megtorló büntetést 
szabjon ki, és döntsön a feltételes szabadon bocsátás kizárásáról vagy ennek mellőzéséről. 
Különösen problémás az állami büntetőhatalom tényleges életfogytig tartó 
szabadságvesztésben testet öltő abszolutizálása az olyan bűncselekmények esetében, 
amelyek jogi tárgya az állam alkotmányos rendje (pl. rombolás vagy az alkotmányos rend 
erőszakos megváltoztatása). Alapjogi szempontból nem kérdéses, hogy az állam adott 
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pillanatban létező alkotmányos berendezkedésének a sérelme az emberélet kioltásával 
azonos büntetése önmagában aránytalan. 

Az sem lehet kétséges, hogy a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés 
kiszabásával az állami büntetőhatalom véglegesen felügyelete alá vonja az a tészre ítélt 
életét. Ugyan a büntetés-végrehajtási jogviszony mintegy az állam életvédelmi 
kötelezettségének biztosításaként is felfogható szabályrendszerként biztosítja a fizikai 
életben maradáshoz szükséges feltételeket, de a fogvatartott halálág (sőt még a temetése 
tekintetében is) teljes kontrollt gyakorol, emberi autonómiáját tehát megszünteti. 
Fentiekre tekintettel egyetértek azok álláspontjával, akik a tényleges életfogytig tartó 
szabadságvesztést egy elnyújtott halálbüntetésként értelmezik, s akár a „passzív” 
halálbüntetés megnevezés is felmerülhet. 

Szak- és jogirodalmi, valamint jogtörténeti vizsgálataim eredményei szerint a 
tényleges életfogytig tartó szabadságvesztésnek, illetve a semlegesítési célú 
bebörtönzésnek éppúgy nincs hatása a bűnözési ráta alakulására, mint ahogy a példaként 
hivatkozott Amerikai Egyesült Államokban és Szlovákiában sem volt. Mindkét országban 
a három dobás bevezetésétől függetlenül alakult az összbűnözés, valamint az érintett 
bűncselekmények is. Magyarország bűnözési adatainak 2010-et követő változásai sem 
igazolják a semlegesítési célú bebörtönzés hatékonyságát. Ez azonban szintén független 
attól, hogy a bírói gyakorlat magáévá tette-e a jogintézményt, hiszen számos esetben a 
bíró mérlegelése kizárt, csak tényleges életfogytiglant alkalmazhat. A büntetéskiszabás 
tehát a szigorodás felé mozdult. Az életfogytig tartó szabadságvesztést kiszabó ítéletek évi 
száma is magasabb lett 2009-et követően, de még dinamikusabb a növekedés a tész 

vonatkozásában: míg 2009-ben 14 fő töltötte tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés-

büntetését, 2013 végén már 46 fő (ebből 17 ügye még nem volt jogerős). A bűnözési 
adatokkal nem igazolható büntetőpolitikai változások eredménye, hogy a büntetési 
rendszer „teteje” időben egyre inkább elnyúló semlegesítő büntetéseket alkalmaz. 

A fejezetben számos egyéb olyan befolyást is azonosítottam, amelyek azt jelzik, 
hogy a kriminálpolitikai fordulat a büntetési rendszer többi részét sem hagyta érintetlenül. 
A büntetési középmérték bevezetése a túlzottan enyhének tartott büntetéskiszabási 
gyakorlat szigorítását kívánta elérni. A büntetési rendszer „alsó részében” a büntetőjog 
hagyományos határain való túlterjeszkedés és az egyre növekvő kontroll figyelhető meg. 
Ez jelentős részben a kiskriminális magatartásokat, vagy a pre-kriminálisnak minősített 
életmódokat, helyzeteket érinti. A büntetőhatalom kiterjesztése – hasonlóan a büntető 
populizmus más területeken látott mechanizmusához – a társadalmi bűnbakképzéssel 
párhuzamosan, valamint a nem igazán veszélyes cselekmények démonizálásával történik. 
Mivel vizsgálataim szerint ez a folyamat bizonyos társadalmi csoportokat tendenciózusan 
hátrányosan érint, és hozzájárul társadalmi kirekesztésükhöz, adott esetben 
elnyomásukhoz, a kérdést önállóan is megvizsgálom a dolgozat második részében.  
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II. rész: Büntető igazságszolgáltatás mint 
intézményes elnyomás 

II. 1. Bevezetés és hipotézisek 

A magyar nyelvű irodalom az elmúlt évtizedekben számtalan szempontból elemezte a 
büntető igazságszolgáltatás működését. Az alkotmányos büntetőjog koncepciójának 
kialakításával408

 előtérbe kerültek a büntetőjog, a büntetőeljárás és a büntetés-végrehajtás 
alapjogi garanciái, és nemzetközi sztenderdeknek való megfelelésük kérdése.

409
 Számos 

mű született, amely a büntető igazságszolgáltatás hatékonyságával,410
 az eljárások 

időszerűségével411
 foglalkozott, mások a nagypolitika büntetőpolitikára gyakorolt 

hatását412
 elemezték. Több kutatás foglalkozott a büntetés-végrehajtás egyes kérdéseivel 

és speciális fogvatartotti csoportok helyzetével413
 is, valamint a konfliktusrendezés, a 
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jutalmazás-büntetés kérdéseivel romák körében.414
 Készült vizsgálat a romák 

diszkriminációjáról is, azonban az elsősorban a rendőrség etnikai profilalkotásával 
foglalkozott.

415
 Ugyanakkor magyar nyelven nem készült még átfogó vizsgálat, amely 

arra fókuszált volna, hogy a büntetés-végrehajtás működése, a börtön belső rendje 
mennyiben képezi le a társadalmi struktúrákban rejtőző egyenlőtlenségeket, hogy ezek a 

viszonyok hogyan hatnak arra, hogy kik, mennyi ideig és hogyan kerülnek börtönbe és 
hogyan érvényesülnek a börtön belső világában. 

A büntetés-végrehajtással foglalkozó irodalom egyik része a vonatkozó 
jogszabályok rendelkezéseit leképezve, elsősorban jogi szempontból, „különleges 
kategóriákként” elemzi a fiatalkorúak, a nők, a katonák és a nem magyar állampolgárságú 
fogvatartottak büntetés-végrehajtásának sajátosságait.416

 Születtek olyan munkák is, 
amelyek egy-egy fogvatartotti csoport helyzete, „problémái” szempontjából vizsgálódtak, 
így fókuszálva a romák417

 és a kábítószer-használók418
 helyzetére. Jogi és szociológiai 

vizsgálatok fókuszába kerültek a hosszú időtartamú szabadságvesztésre ítéltek,
419

 a 

fiatalkorú fogvatartottak420
 és a női elítéltek is.421

 A fenti vizsgálatok jellemzően azt a 
megközelítést követték, hogy a felnőtt férfiak jelentik a börtönnépesség „tipikus tagját”, 

és a jelenség, valamint ennek következményei tudatosítása nélkül, mintegy ehhez a 
normához képest vizsgálták a többi csoportot. Ezen túl fontos szempont volt, hogy a 
hátrányos helyzetben lévő társadalmi csoportok képviselőivel szembeni egyenlő 
bánásmódot érvényesíteni kell, valamint – ha ez a csoport tagjainak speciális igényei miatt 
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szükséges, akkor – eltérő bánásmódot kell biztosítani az ilyen speciális szükségletek 
kielégítése érdekében.  

Bár ezek kétségkívül nagyon fontos, és figyelmen kívül nem hagyható szempontok, 
ezeken túl vizsgálat átfogóan még nem tette fel azt a kérdést, hogy az esetlegesen 
megvalósuló diszkriminációra, valamint az eltérő börtönélményekre okot adhatnak-e a 

különböző csoportok a társadalom struktúráiban rejlő hatalmi különbségei, és ennek 
milyen következménye van a büntetés végrehajtására. E fejezet fókuszában tehát az áll, 
hogy feltárja az egyes társadalmi csoportok börtönbeli helyzetének, kezelésének, a velük 
való bánásmódnak a speciális aspektusait. Ebben a vizsgálatban egy itthon újszerű 
szemlélet jelenik meg. Az elemzés abból indul ki, hogy az egyes csoportok korábban 
„hátrányos helyzetnek” nevezett körülményei nemcsak a szegénység, a gazdasági 
kirekesztettség vonatkozásában gyökereznek társadalmi struktúrákban, hanem ez igaz a 
társadalmi nemmel, a genderrel, a szexuális orientációval, valamint az etnikai identitással 
kapcsolatos helyzetre is. Az elemzés másik fontos kiindulópontja, hogy a vizsgált 
csoportok hátrányos, ha úgy tetszik: elnyomott helyzetével párhuzamosan a nem ezekbe a 
csoportokba tartozókat bizonyos privilégiumok illetik meg, amelyek akár kimondatlanul is 
érvényesülnek és éreztetik hatásuk a büntető igazságszolgáltatás működésében. 
Hipotézisem az, hogy mind a strukturális elnyomásnak, mint a privilégiumoknak hatásuk 
van a büntető igazságszolgáltatás és a börtön belső működésére is. 

A fejezet fókuszában a börtön és az elnyomás kapcsolatainak elemzése áll, és mint 
látni fogjuk, a börtön számtalan ponton ad példákat, amelyek alátámasztják a fenti 
hipotézist. Az elemzések színtere ugyanakkor egy folyamatnak csak a „végállomása”, és 
ebben a folyamatban is olyan speciális „szűrők” működnek, amelyek a privilégiumokkal 
rendelkezőket nem engedik eljutni a „végállomásra”. Az ilyen szűrők egy része 
szándékoltan, más része burkoltan fejti ki hatását.422

 A rendőrség és a büntető 
igazságszolgáltatás szerveinek a döntései, akár a rájuk vonatkozó szabályok, normák, akár 
az egyedi ügyben alkalmazott mérlegelésük szempontjai miatt hozzájárulhatnak az 
elnyomás fenntartásához, reprodukálásához. Hasonló jelenségek figyelhetők meg a 
kriminálpolitika alakításában is. Hol deklaráltan, hol burkoltan válik egy olyan 

cselekmény kriminalizálttá, amelynek társadalomra veszélyessége alacsonyabb, de azáltal, 
hogy bizonyos társadalmi csoportokba tartozók azt gyakrabban követik el, a cselekmény 
büntetendővé nyilvánítása ezeket a csoportokat hátrányosan érinti. Másrészt viszont 
bizonyos társadalomra veszélyes cselekmények büntetőjogi üldözése pedig – érvelésem 
szerint szintén a társadalmi struktúrák működéséből adódóan – elmarad vagy alacsonyabb 

„hőfokon” történik. Más szóval: a kriminálpolitika egy olyan pókhálóhoz hasonlítható, 
amit a privilegizáltak hatalmuknál fogva könnyebben szakítanak át és kerülnek ki belőle, 
az elnyomottak pedig fennakadnak rajta. 

Amint az értekezés bevezetőjében utaltam rá, a szándék, illetve a nem szándékolt 
hatás szempontjából alapvetően négy esetet különítek el. Értelemszerű, hogy a büntető 
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igazságszolgáltatásnak és a börtönnek is vannak olyan legitim funkciói, amelyek a 
kirekesztést szolgálják, azonban azok igazolhatok pönológiai vagy más érvek mentén. A 
kriminálpolitika, a büntető igazságszolgáltatás rendszere és a büntetés-végrehajtás terepe 
nem elsősorban az elnyomást szolgálják, bár, hipotézisem szerint, működésükben tetten 
érhetők olyan elemek, helyzetek, döntések vagy mozzanatok, amelyek ezt a – szándékolt 
vagy nem szándékolt – hatást eredményezik. A börtönnek, és tágabb értelemben egy, a 
humanitás, a racionalitás és a koherencia alapelveit szem előtt tartó jogállami 
kriminálpolitikának423

 aktívan kellene tennie az elnyomás csökkentéséért. Kétségkívül a 
megtorlás és a különböző, a generális és a speciális prevenciós céloknak megfelelő 
büntetési célok érvényesítésének legitim eszköze a börtön, ugyanakkor az elnyomás 
fenntartása, újratermelése nem számíthat ezek közé. Ha a büntetés-végrehajtás nem lép fel 
aktívan azokon a területeken, ahol hatása lehet a folyamatokra, és tétlenségével utat enged 
az elnyomás kibontakozásának, részese lesz a kirekesztésnek. A tétlenségen túl a 
hátrányokozás vagy a privilégiumok érvényesülése is, történjen az jó vagy rossz 
szándékból, mind-mind az elnyomáshoz járulnak hozzá. Ha ezekre a jelenségekre 
példákat találunk, joggal jelenthetjük ki, hogy a börtön – legitim céljai érvényesítése 
mellett – az intézményes elnyomás eszközévé is vált. 

A büntetőjog a jogrendszer szankciós zárköve,424
 ultima ratio jellegéből elvileg az 

következik, hogy csak akkor „lép be”, amikor más jogterületek kifejtették hatásukat, de az 
valamiért eredménytelennek bizonyult. Ahogy Kerezsi Klára a folyamatot részletesen 
bemutatta,

425
 például a szociális területen megoldatlan problémák könnyen és viszonylag 

gyorsan a büntetőjog területére sodródnak, ha az előtte működni várt jogágak nem 
teljesítik be feladataikat. A bűnmegelőzés így könnyen „jogágakon keresztülfekvővé”426

 

válhat, és olyan területeken kénytelen működni, ahol arra nem feltétlenül volna szükség. 
A különböző területek ilyen „egymásra hatása” felveti annak a kérdését, hogy a 
büntetőjog feladata-e az elnyomás elleni fellépés. Ebben a fejezetben úgy érvelek, hogy az 
elnyomás elleni fellépésnek alapvetően nem a büntetőjog az eszköze, azonban a 

büntetőjog sem „használható” arra, hogy az intézményes elnyomás eszközévé silányuljon. 
Ha a büntetőjog ambíciói azt tételezik, hogy a puszta megtorláson túl preventív célok 
érdekében is kifejti hatását, különösen nagy figyelemmel kell lennie arra, hogy társadalmi 
funkciója betöltésébe nem fér bele az igazságtalan kirekesztés, valamint az elnyomás 
fenntartásához való hozzájárulás. 
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II. 2. A vizsgálat fogalmi keretei: diszkrimináció, kirekesztettség, elnyomás és 
privilégium 

A társadalmi struktúrákban számtalan egyenlőtlenség érvényesül, amelyeknek lenyomata, 
hatása van a kriminálpolitikára, vagy a büntető igazságszolgáltatás szervezetének 
működésére is. Ezen mechanizmusok megértéséhez szükséges ezek feltárása, valamint a 
látszólag maguktól értetődő szempontok tudatosítása és megfogalmazása is. Ezeken a 
lépéseken keresztül képzelhető el a viszonylag egyértelműeken túli további tényezők 
feltárása és tudatosítása is, valamint a rendszer diszfunkcióinak ismeretében megoldási 
javaslatok megfogalmazása. Ahogy látni fogjuk, az egyenlőtlenségek nem pusztán egy 

csoport hátrányos élettapasztalatain keresztül jelenhetnek meg, hanem egy csoportot érő 
előnyökben is manifesztálódhatnak. 
 

1. A hátrányos megkülönböztetés tilalma és alkalmazhatósága 

A hátrányos megkülönböztetés tilalma abból az arisztotelészi egyenlőségelvből 
eredeztethető, hogy „ok nélkül senkinek nincs többje, mint ami megilleti”, ugyanakkor a 
hasonló helyzeteket hasonlóan, a különbözőket pedig különbözően kell kezelni aszerint, 
ahogy a különbség mutatkozik.

427
 A hátrányos megkülönböztetés (tehát a diszkrimináció) 

tilalma mint „speciális helyzetű, különleges jog […], az állami védelmet garantálja a 
hátrányos megkülönböztetéssel szemben. A jogalkotó általában hosszú mérlegelés után 
dönt arról, hogy melyek azok a jogalanyok közötti osztályozások, amelyek tilosak, ezek a 
tilalmak tehát a jogalkotó, bizonyos személyi adottságokon alapuló döntései.”428

 A 

diszkrimináció az alapjogi megközelítések szerint három különböző módon nyilvánulhat 
meg. Közvetlen a diszkrimináció, ha bizonyos tulajdonsága alapján valakivel 
kedvezőtlenebbül bánnak, mint a hasonló helyzetben lévő más személlyel. Közvetett a 
diszkrimináció akkor, ha egyes „rendelkezések, intézkedések végrehajtásakor kiderül, 
hogy bár a felszínen semlegesnek mutatkoznak, egy jól azonosítható csoporthoz tartozó 
személyek többségben vannak azok között, akiknek az egyébként semleges jogszabály 

vagy intézkedés hátrányt okoz”.
429

 A diszkrimináció harmadik fajtája pedig az áldozattá 
tétel, a viktimizáció, a gyötrelemokozás, amely a diszkrimináció ellen fellépő, arról 
információt szolgáltató személyt érheti. Ezeken a helyzeteken túl az alkotmányjog ismeri 
a köznyelvben pozitív diszkriminációként elterjedt jelenséget is, amely a társadalomban 
valamilyen szempontból hátrányos helyzetben lévő személy „olyan szintre juttatásáról” 

szól, amelyen az adott személy képes egyébként mindenkit megillető alapjogaival élni –
vagyis nem többletjogok osztogatását jelenti.430
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A diszkrimináció és a hátrányos megkülönböztetés „alapjoga” tehát bizonyos tiltott 

klasszifikációk alapján illeti meg az egyéneket. Például „Magyarország az alapvető 
jogokat mindenkinek bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, 
fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi 
származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül 
biztosítja”.

431
 Az Alkotmánybíróság gyakorlata alapján például egyéb helyzetnek minősül 

a szexuális orientáció.432
 Ezek a szempontok azt mutatják, hogy tipikusan e tulajdonságok 

mentén fordul elő hátrányos megkülönböztetés. Bár a hátrányos megkülönböztetés tilalma 
alkalmas arra, hogy egy adott szituációban értékelje, hogy e szempontok alapján érte-e 

hátrány az adott csoporthoz tartozó személyt, nem alkalmas (hiszen nem is ez a célja) arra, 

hogy azokra a társadalmi okokra legyen hatással, amelyek „talaján” a megkülönböztetés 
kialakul. A fentieken túl pedig arra is láthatunk példát, hogy a hátrányos 
megkülönböztetés tilalmát olyan csoport védelmében alkalmazta a joggyakorlat, amely 

csoport „tipikusan” nem a védendők, hanem a diszkriminálók közül „szokott” kikerülni. 
2013 őszén hozott döntést az Egyenlő Bánásmód Hatóság abban a kérdésben, hogy 

sérti-e a férfiak vonatkozásában a hátrányos megkülönböztetés tilalmát az a gyakorlat, 
hogy az egyik budapesti szórakozóhelyen a férfiaknak belépőt kell fizetniük, míg a nőket 
belépődíj nélkül engedik be. A kérelmező férfi elmondása szerint azért indította ez 
eljárást, mert zavarta, ahogy a „budapesti klubok a nőkről gondolkodnak, […] hogy a 

szórakozóhelyek azt üzenik a nőknek, hogy passzív nyeremények, akiket a cselekvő és 
fizetőképes férfiaknak meg kell szerezniük”. Nyilvánvaló, hogy a kérelmező nem a saját 
hátrányos megkülönböztetése miatt indította az eljárást, hanem azért, hogy a nők 
egyenlőtlen helyzetére és a társadalomban uralkodó patriarchátusra felhívja a figyelmet. 
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság ugyanakkor – alkalmazva a vonatkozó hazai 
jogszabályokat – ennek az érvnek az értékelésére nem lehetett képes: végül a férfi 
hátrányos megkülönböztetését állapította meg és kötelezte a szórakozóhelyet a jogsértő 
gyakorlat abbahagyására. Ebben az esetben a joggyakorlat közvetett módon ugyan, de 
elérte azt a célját, hogy üzenetet küldött a nők „nyereményként” való kezeléséről.433

 

A Magyar Helsinki Bizottság egy másik ügyben született esetleírása szerint „2009. 
március 15-én, a romák elleni sorozatgyilkosság idején, pár héttel a tatárszentgyörgyi 
kettősgyilkosság után, Miskolc egyes részein olyan hírek terjedtek el, hogy szélsőséges, 
cigányellenes személyek támadása várható. A romák félelmét megerősítette a fokozott 
rendőri készültség. Hajnali fél kettőkor egy főleg romák lakta településrészen […] a 

családjaik megvédésére készülődő férfiak rátámadtak egy több alkalommal arra haladó és 
gyanúsan lassan közlekedő autóra, az abban ülők könnyebb sérüléseket szenvedtek.” Az 
elsőfokú bíróság az elkövetők magatartását a korábbi Btk. 174/B. §-a szerinti közösség 
tagja elleni erőszaknak értékelte, és ezért példátlanul súlyos szabadságvesztés-

büntetéseket szabott ki. A tényállás szerint az valósítja meg a bűncselekményt, aki mást 
valamely nemzeti, etnikai, faji, vallási csoporthoz vagy a lakosság egyes csoportjaihoz 
tartozása vagy vélt tartozása miatt bántalmaz, illetőleg erőszakkal vagy fenyegetéssel arra 
kényszerít, hogy valamit tegyen, ne tegyen vagy eltűrjön. Rendszertani és logikai 
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értelmezéssel megállapítható, hogy a bűncselekmény jogi tárgya a fenti csoportokhoz való 
tartozás joga, illetve a diszkriminációmenetes együttéléshez fűződő társadalmi érdek. 
Álláspontom szerint a szabályt kifejezetten a tényállásban nevezett kisebbségi csoportok 
fokozott büntetőjogi védelmére alkották.434

 Ehhez képest 2010-ben a miskolci bíróság 
elsőfokon úgy foglalt állást, hogy a fenti történeti tényállás szerint a romák 
megvalósították a közösség tagja elleni erőszak bűntettét. Ezt az értelmezést a 
megismételt elsőfokú eljárásban is osztotta a bíróság, ugyanakkor a másodfokon fordulat 
következett be amiatt, hogy az ügyészség nem tudta bizonyítani az elkövetők motívumát, 
ezért garázdaságnak minősítette a bíróság a cselekményt. Végül nem elvi okokból, hanem 
a bizonyítás hiányosságai miatt nem szabott ki a bíróság többéves szabadságvesztés-

büntetéseket a romákra a bíróság azon szakasz alapján, amelyet fokozott védelmükre 
hozott a jogalkotó.435

  

Nem érvényesült ez a szempont a Miskolci Törvényszéken elbírált egy másik 
ügyben sem. 2009 őszén Sajóbábony településen „fórumot” tartott a Jobbik és a Magyar 

Gárda, és a romagyilkosságok közvetlen hatása alatt a helyi cigány közösség több tagja 
felkerekedett, hogy vasvillákkal, botokkal elkergessék a gárdistákat. Végül ez utóbbiak –
látva a jelentős létszámúra duzzadt falusi csoportot – menekülni kezdtek, azonban egy 
autó lemaradt, és azt botokkal, szerszámokkal a helyiek szétverték úgy, hogy az autóban 
tartózkodóknak nyolc napon belül gyógyuló, orvosi kezelést nem igénylő sérülésük 
keletkezett. A sértettek a támadás közben hallották, hogy a romák azt kiabálják, hogy 
„megdöglötök magyarok”, valamint a bíróság megállapította azt is, hogy a fórumon 
elhangzó cigányellenes kijelentések miatt „gyűlölet alakult ki a cigányokban a 
magyarsággal szemben”. Ezek pedig megalapozták azt, hogy a bíróság jogerősen 
közösség tagja elleni erőszakért ítélje szabadságvesztésre a cigány kisebbség 
képviselőit.436

 

 

2. A társadalmi kirekesztődéstől az elnyomásig 

Látható tehát, hogy a diszkrimináció tilalma, illetve az ennek biztosítására is megalkotott 
jogszabály nem képes betölteni a feladatát, illetve „kifordítva” – szándéktól függetlenül – 

a hátrányos helyzetben lévő csoport vagy annak tagjai ellen léphet működésbe. Ennél 
ígéretesebbnek tűnik tehát az egyes csoportok társadalmi integrációjának a mértékét 
vizsgálni, amin keresztül eljutunk a társadalmi kirekesztődés fogalmához. Ferge Zsuzsa 
szerint ugyanis a kirekesztés „tulajdonképpen a társadalmi integráció, az együvé tartozás 
sérülése, a dezintegrálódás következménye és jelzése, végső soron a társadalom 
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működésének zavara”.
437

 Ahogy Lévay Miklós fogalmaz: a kirekesztés „dinamikus, 
sokrétű folyamat, amelynek során az érintettek teljesen vagy részben kirekesztődnek 
azokból a társadalmi, gazdasági, politikai vagy kulturális lehetőségekből, szervezetekből, 
intézményekből, amelyek a társadalmi integrációt szolgálják”.

438
 Gönczöl szerint ez a 

megállapítás az érintettek marginalizációjára, elszegényedésére, társadalmi 
elszigetelődésére, sebezhetőségére és a teljes jogú társadalmi tagság hiányára utal: „A 
kirekesztésen alapuló elmélet a posztmodern civilizáció esélyegyenlőtlenségét és 
dezintegrációját a biztonsághiánnyal mint új kockázati tényezővel gazdagította.”439

 

Gönczöl meggyőzően bizonyítja, hogy a kirekesztődés markáns formái, a szegénység, és 
különösen a gyermekszegénység hogyan függ össze a bűnözéssel és hogyan válik a 
posztmodern társadalomban, így Magyarországon is a devianciát és a bűnözést termelő 
társadalmi tényezők között kiemelkedővé.440

 

A társadalmi kirekesztődés fogalmát elsőként használó René Lenoir kirekesztettek 
alatt az „értelmi és testi fogyatékosok, öngyilkossági kísérletet elkövetők, idős rokkantak, 
bántalmazott gyermekek, szenvedélybetegek, bűnelkövetők, egyedülálló szülők, sok-

problémás háztartások, marginális, aszociális személyek” és más társadalmi „nem-

illeszkedők” csoportjait értette.441
 Ugyanakkor a fogalom policy dokumentumokban

442
 is a 

szegénységhez kapcsolódik, és ahogy Sen rámutat, a fogalomnak „jól körülírható 
kapcsolódásai vannak a szegénységről és a megfosztottságról szóló irodalom elméletileg 
megalapozott fogalmaihoz” is.443

  Sen megkülönbözteti a kirekesztés aktív és passzív 
formáit: „Amikor például a menekültek nem kapnak használható politikai státuszt, akkor 
az aktív kirekesztés, és ez érvényes sokféle deprivációra, amitől kisebbségi közösségek 
szenvednek.” A passzív kirekesztés alatt Sen azt érti, amikor tudatos kísérlet nem történik 
a kirekesztésre, hanem a depriváció társadalmi folyamatok következménye.444

 Ennek a 

megkülönböztetésnek annyiban van jelentősége, hogy lehet-e a kirekesztést aktív és 
tudatos cselekvésként szemlélni. Szalai Júlia álláspontja szerint az angol „exclusion”-nek 

lehet egy ilyen magyar fordítása, amely nem kirekesztődést, hanem kirekesztésként 
cselekvést ír le. Ez ugyanakkor „konkrét személyekhez, illetve azok adott csoportjaihoz 
köthető cselekvést implikál: valakik fejükbe vették és hatalmuk meg eszközeik is voltak 
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hozzá, hogy valaki másokat leszorítsanak a pályáról”.445
 E szerint a kirekesztés (amely az 

angol exclusion fogalomnál jóval aktívabb tartalmú lenne a magyarul) az előítéletes 
gondolkodás miatt a „mi” és az „ők” másságát feltételezi, és aktív, tudatos és 
személyközelibb szándékot tételez.446

 Bár Szalai szerint valószínűtlen ez az aktív 
magatartás, álláspontom szerint több közelmúltbeli példa is bizonyítja e szempont 
létjogosultságát. Dolgozatom semlegesítő bebörtönzésről szóló fejezetében részletesen 
foglalkoztam azzal a folyamattal, amely marginalizált társadalmi csoportok értékalapú 
„érdemtelennek” bélyegzéséhez vezetett a hetvenes-nyolcvanas évek Amerikájában. 
Magyarországon a közelmúlt közéleti diskurzusai szolgáltatnak példát arra, hogy hogyan 
minősítheti át rövid idő alatt a politikai elit a vagyon elleni bűnözést „megélhetési 
bűnözéssé”, és hogyan stigmatizálhatja ezzel a szegények teljes csoportját társadalomra 
veszélyes bűnözőknek. Álláspontom szerint a „Segély helyett munkát!” a közelmúltban 
elterjedt jelszava hasonló célokat szolgál: elsősorban alapot ad a jóléti transzferek 

csökkentésére.
447

 

Kétségkívül egyetértünk azokkal a megközelítésekkel, amelyekkel a társadalmi 
kirekesztődés kutatói a kirekesztődéshez vezető folyamatokat és azok hatását vizsgálják a 
bűnözésre. Ahogy Gönczöl Katalin „Bűnös szegények” című munkájában kiemelte: „a 
bűnös viselkedési minta családi átörökítése rendkívül hátrányos létfeltételek között 
valósul meg. Ezeken lett volna hivatott enyhíteni a társadalom- és szociálpolitika. A 
vizsgálati adatok szerint azonban a kérdéses családok az alanyi jogon járó juttatásokon és 
szolgáltatásokon kívül alig kaptak támogatást.”448

 Gönczöl vizsgálatai szerint 
„[r]endszeres támogatásban egyetlen család sem részesült. A passzivitás mind a 
segélyező, mind az elvileg rászoruló szempontjából szembeötlő. Nagy valószínűséggel 
mindkét felet a deviancia tudata vagy ismerete motiválta. A hivatali álláspont szerint nem 

a rászorultság, hanem az »érdemesség« az elsődleges szempont, aki viszont deviáns, az 
nem érdemel igazán támogatást. A deviáns környezetben élő személy viszont általában 
felismeri a tágabb környezet punitatív, megbélyegző, de legalábbis elutasító reakcióját, 
ezért nem kér segítséget; fél az elutasítás okozta újabb stigmától.” Tágabb kontextusba 
helyezve vizsgálataimat, a következő fejezetben ezt a jelenséget vizsgálom. A fenti példa 
jól szemlélteti, hogy a szociális ellátásokkal, az iskolarendszerrel, illetve tágabb 
értelemben a társadalompolitikával és a szociálpolitikával kapcsolatban él bennünk egy 
„elvárás”, hogy az hozzájárul a társadalmi integrációhoz, a kirekesztés csökkentéséhez. 
Látható, hogy ennek az elvárásnak a szociálpolitika már a rendszerváltás idején sem volt 
képes megfelelni, a növekvő egyenlőtlenségek pedig azt mutatják, hogy azóta a helyzet 
nem javult. Alapvető kérdés, hogy miért? Álláspontom szerint a fenti példa jól mutatja, 
hogy a társadalompolitika szereplői (és alakítói) is rendelkeznek azokkal a 
sztereotípiákkal, előítéltetekkel, amelyek „mi” és „ők” csoportokat hoznak létre. A 
szegények vagy kirekesztettek stigmától való félelme pedig korábbi tapasztalataikból, 
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vagy még inkább szocializációjukból fakad. A kirekesztettek tehát mintegy „magukba 
szívnak” egy értékelést a tágabb környezetről, amely megbélyegzi őket. 

Álláspontom szerint a fenti példa kiválóan mutatja, hogy ha ennek az okait keressük, 
aktív magatartást, cselekvést kell keresnünk. Nyilvánvaló, hogy ha a magatartás 
kirekesztő szabályok vagy gyakorlat létrehozására, működtetésére irányul, aktív 
cselekvésről van szó. Úgy gondolom azonban, hogy ha egy állami szerv nem képes (vagy 
nem akar) megfelelni a vele szemben támasztott elvárásoknak – szándékától függetlenül, 
tehát akár negligencia miatt is – és nem tesz tevőlegesen a kirekesztődés csökkentéséért, 
akkor ugyanúgy aktív részese lesz a fenntartásának. Fentiekre tekintettel tehát indokoltnak 
tartom, hogy az elemzés során egy olyan fogalommal dolgozzunk, amely aktív 
magatartást tételez. 

Joggal merül fel a kérdés, hogy a kriminálpolitikával szemben lehetnek-e a 

szociálpolitikához hasonló elvárásaink. Ha a válaszunk igen, akkor tovább kell 
elemeznünk azt, hogy megfelel-e  a kriminálpolitika ennek az elvárásnak, tehát annak, 
hogy járuljon hozzá a társadalmi integráció növekedéséhez. Ha a válaszunk nem, abban az 
esetben alapelvi szinten fogadhatjuk el azt, hogy a büntető igazságszolgáltatás úgy 
működjön, hogy az adott esetben a társadalmi dezintegráció növekedésével jár. 
Abszurdnak ítélve a második megközelítést, az alábbi elemzésben akár azt a kérdést is 
feltehetnénk, hogy mely pontokon nem felel meg a börtönbüntetés (valamint tágabban 
szemlélve: a kriminálpolitika és a büntető igazságszolgáltatás működése) ennek az 
elvárásnak. 

További kérdésként merül fel, hogy ha minden ember biológiailag egyenlőként 
születik, akkor mi vezet mégis ahhoz, hogy egyeseket jobban érint a kirekesztődés, mint 
másokat. Számos, a hazai irodalomban részletesebben feltárt ok mellett eddig kevesebb 

szó esett arról, hogy bizonyos előítéletek, gondolati konstrukciók, stb. miatt a társadalom 
egyes csoportjai hogyan gondolkoznak egymásról, illetve, ha erre lehetőségük van, 
hogyan kísérlik meg saját csoportjuktól az előítéltek, konstrukciók alapján a más 
csoportokat eltávolítani és/vagy felügyeletük, hatalmuk alatt tartani. Az elmúlt 
évszázadokat megfigyelve kijelenthető: a nyugati társadalmakban a nők a férfiakhoz 
képest, a bevándorlók, valamint az etnikai kisebbséghez tartozók a többségi társadalom 
tagjaihoz képest, a szegények a gazdagokhoz képest, vagy az LMBTQ emberek a 
heteroszexuálisokhoz képest felügyelt vagy alárendelt helyzetben vannak. Ez az 
alárendeltség pedig a társadalmi struktúrákban gyökerezik. Álláspontom szerint a férfiak, 
a jómódúak, a többségi társadalom képviselői, a heteroszexuálisok449

 aktívan járulnak 
hozzá fölérendelt státuszuk fenntartásához, illetve nem tesznek semmit azért, hogy 
fölérendelt helyzetük változzon, a társadalmi integráció erősödjön. Ezt a magatartást, 
illetve a fölérendelt státusz fenntartását elnyomásnak nevezhetjük. Az elnyomás fontos 
eszköze, hogy rajta keresztül olyan konstrukciók termelődjenek úja, amelyek fenntartják a 
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status quót – például a rasszizmus, a szexizmus, a heteronormativitás, az 
„osztálytagozódás”450

 és a fogyatékossággal élőkkel kapcsolatos előítéletek. 
A mainstream megközelítések szerint a rendészet feladata a közrend és a 

közbiztonság, illetve az állampolgárok személyi biztonságának megóvása. A kritikai 
hagyomány ugyanakkor a rendőrséget a kezdetektől fogva a belső elnyomás eszközének 
tartotta, amelyet az állam, illetve az államot irányítók a belső rend fenntartására 
használtak fel.451

 Kritikai kriminológiai megközelítésben tehát a büntető 
igazságszolgáltatás szervei, a büntetések, vagy akár a bűncselekmények meghatározása is 
összefüggésben van a társadalmi egyenlőtlenségekkel, és az az elnyomók szándéka szerint 
felhasználható a többi társadalmi csoport elnyomására. Ezt a jelenséget intézményesített 
elnyomásnak is nevezhetjük. 

Ahogy a dolgozat bevezetőjében említtettem, az elnyomás nem feltétlenül 
szándékos, akkor is megvalósulhat, ha a cselekvés az elnyomottban ezt a hatást váltja ki. 
A kritikai hagyományokból építkező kulturális kriminológia részben éppen ezért helyezte 
multidiszciplináris kutatásai középpontjába az érzelmek és tapasztalatok vizsgálatát.452

 

Bár első ránézésre a racionalitást, a tények vizsgálatát és a kvantitatív eredményekre építő 
megállapításokat előtérbe helyező hagyományos, pozitivista kriminológiai (és általában 
véve társadalomtudományi) megközelítés szempontjából ez az irányzat 
„tudománytalannak” tűnhet, álláspontom szerint inkább annak a radikálisan újszerű 
megközelítésnek a manifesztálódása, amelyik megkísérli a korábban lényegesen kevesebb 
„felületet”, teret kapó csoportok élettapasztalatait is becsatornázni a tudományos 
gondolkodásba. A szemlélet fontos eleme, hogy ez a becsatornázás nem a hatalmi 
helyzetben lévő szempontjából, annak témaválasztása szerint (a fennálló struktúráknak 
megfelelően) történik, hanem azt döntően meghatározzák az elnyomottak élettapasztalatai.  

Ahogy Zygmunt Bauman fogalmazott, a kultúra értelmezésének két gyökeresen 
eltérő lehetősége alakult ki az elmúlt évszázadok diskurzusaiban. A kultúra egyrészt a 
társadalmi rend szolgálójának is tekinthető, amely a folyamatosság és a rutinizáció 
eszköze. Ugyanakkor a kultúrának lehetséges egy másik megközelítése is. E szerint a 

„kultúra, mint a szabadban kóborló lélek, a kreativitás, a feltalálások, az önkritika és az 
önkívület terepe”, ahol megszületik a bátorság „vastagon meghúzott határok áttörésére, 
nagy erőkkel védett határvonalak átlépésére”.

453
 „A kulturális kriminológia aktívan keresi 

a hagyományos megközelítések megkérdőjelezését, az általánosan elfogadott határok 
felbontását.”454

 Ebből a kritikai és kulturális kriminológiai megközelítésből pedig 
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 Az osztálytagozódás vagy osztályhelyzet a magyarországi, de általában véve a kelet-európai 
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 Szilágyi Péter szerint a rendőrség a polgári forradalmak és a restauráció korában vált a belső 
elnyomásnak, a nemkívánatos politikai törekvések féken tartásának a fő szervévé. Lásd: SZILÁGYI Péter: 
Jogi Alaptan (Budapest: Osiris 2003) 189. 
452

 Dina SIEGEL: Doing Criminological Research in Dangerous Fields (előadás, Internationalization in 
Sociology and Criminology Studies, Vilnius, Lithuania) 

http://www.fsf.vu.lt/dokumentai/Projektai/ESF/Tarptautiskumo_didinimas_Sociologai/D._Siegel_-

_Doing_research_in_dangerous_fields.ppt  
453

 Zygmunt BAUMAN: Culture as Praxis (London: Sage 1999) 16. 
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egyenesen következik, hogy az igazságszolgáltatás elnyomó jellegének megállapításához 
nem kizárólag az azt létrehozók, alakítók szándékát kell értékelni, hanem azokét is, akikre 
az hatást gyakorol, az ő tapasztalataiknak, érzéseiknek is hangsúlyt kell adni az 
elemzésben. Nyilvánvaló, hogy a büntető igazságszolgáltatás működését a jogszabályok, 
az egyéb írott és íratlan normák döntően – bár nem kizárólagosan – meghatározzák. Mivel 

az elnyomás részben az írott szabályokból, részben az általuk kialakított gyakorlatból 
táplálkozik, megállapítható azok intézményesülése is. 

3. A láthatatlan előnyök: a privilégium 

A tudományos vizsgálat azonban nem fókuszálhat kizárólagosan az elnyomottak 
tapasztalataira, érzelmeire. Az elnyomás különböző formái, amelyeket például a jog a 
diszkrimináció tilalmával próbál önkorlátozásnak vetni, nem írják le teljes mértékben az 
egyes csoportok közötti különbségeket, hiszen a megközelítés alapvetően az 
elnyomottakra koncentrál. Peggy McIntosh455

 ugyanakkor felismerte azokat az előnyöket, 
kiváltságokat – ekkor még csak a nemre és a fajra vonatkoztatva –, amelyekkel a fehér 
férfiak rendelkeznek, és amelyek az egyenlőtlenségeket is okozzák, de amelyek 
felismerése és kimondása elmarad. A szerző kiinduló felismerése az volt, hogy „a férfiak 
tagadják annak felismerését, hogy a nőkhöz képest privilegizáltak, még akkor is, ha 
elismerik, hogy a nőket hátrányok érik. Ennek a tagadása védi a férfiak privilégiumait 
azok felismerésétől, csökkentésétől vagy megszüntetésétől.”456

 Természetesen ez a 
megállapítás nem csak férfiakra igaz. Társadalomtudománnyal foglalkozóként is, de a 
hétköznapi életben is sokszor hallunk arról, hogy miért hátrányos helyzetűek például a 
romák, de ritkán beszélünk arról, hogy mitől privilegizáltak a nem romák. A 
privilegizáltak szocializációja azt segíti elő, hogy ez utóbbi szempontot ne is tudatosítsák 
magukban. „A fehér privilégium olyan, mint egy láthatatlan csomagnyi meg nem érdemelt 
előny, amelyet nap mint nap készpénzre válthatunk, de amelyet »szándékosan« 

homályban hagyunk.”457
 McIntosh felismerte, hogy a férfiak és a fehérek tevékenysége fel 

nem ismert privilégiumokra épül, és ezért az általuk gyakorolt elnyomás is öntudatlanul 
történik. A privilégiumokat a privilegizáltak a szocializáció során sajátítják el. Például az 
iskolában senkit sem tanítanak arra, hogy elnyomóvá váljon, vagy annak lássa magát: 
„sokkal inkább tartjuk magunkat átlagosnak, morális értelemben semlegesnek és 
normatívnak”.458

 

McIntosh a hétköznapi életéből merített példákkal illusztrálja a privilégiumokat, 
mint például, hogy közel biztos lehet benne fehérként, hogy ha vásárolni indul egyedül, 
akkor nem fogják követni vagy zaklatni a boltban, vagy ha el akar költözni, akkor bárhol 
választhat magának lakást, a szomszédok valószínűleg neutrálisak vagy éppen kedvesek 
lesznek vele. Ezeket a példákat a magyar büntető igazságszolgáltatás nyelvére lefordítva 
bőven találunk mind férfi, mind nem roma privilégiumokat. Egy nem roma például szinte 
biztos lehet benne, hogy ügyében a vádképviseletet olyan személy fogja ellátni, aki 
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szintén nem roma, és ezért nem lesznek hatással a döntéseire az előítéletek. Ha valaki egy 
nem romával találkozik, akkor azt feltételezi róla, hogy van erkölcsi bizonyítványa, illetve 

nem volt még büntetve. Ha ügyvédként valaki bemegy egy bíróságra, akkor szinte biztos 
lehet benne, hogy nem fogják egyből azt feltételezni, hogy valójában a gyanúsított, vagy a 
takarító. Egy férfi pedig szinte biztos lehet abban, hogy ha egy tárgyalásra drága ruhában 

vagy drága autóval érkezik, senki sem fogja azt gondolni, hogy ezeket azért szerezte, mert 
szexuális kapcsolata van gazdag partnerével. Hasonlóképpen, szexuális erőszak férfi 
áldozataként a rendőr valószínűleg nem az áldozati közrehatást sugallva, őt hibáztatva 
fogja kezdeni a sértetti kihallgatást.459

 

A privilégiumok tehát – láthatatlanul – úgy működnek, hogy elfedjék az 

egyenlőtlenségeket, és úgy tüntessék fel azokat, mintha természetes helyzet volna. 
Természetesen a privilégiumok sem működnek mechanikusan: a férfiaknak tudatában kell 
lenniük annak, hogy milyen privilégiumokkal rendelkeznek a nőkkel szemben, de egy 
fehér/nem roma nőnek is tudatában kell lennie egy fekete vagy egy roma nővel szembeni 
privilégiumainak. Összefoglalva elmondható, hogy a társadalmi kapcsolatok a dominancia 

és az elnyomás összetett mátrixaként írhatók le, amelyben csak kevesen tartoznak 
„tisztán” az elnyomók vagy az áldozatok közé, mert az összetett identitásunk szerint 
különböző helyzetekben kisebb vagy nagyobb mértékben vagyunk privilegizáltak.460

 

McIntosh érvelése szerint azonban az előnyök nem csupán egyes helyzetekben 
érzékelhetők, hanem rendszerszinten is működésbe lépnek: például a fehér bőrszín az 
USA-ban egy sor olyan támadástól, fájdalomokozástól vagy erőszaktól védi meg a 
fehéreket, amiktől másokat nem, így ezek az előnyök meg nem érdemelt hatalommá 
válnak, amelyek strukturálisan fejtik ki hatásukat.461

 A privilégiumok tehát a strukturális 
elnyomás „elkendőzésén” túl is szerepet kapnak a strukturális elnyomás fenntartásában. 

Ami a fenti példában a fehér bőrszín vagy a férfi nem, az más tulajdonság is lehet. A 
fehér és a férfi privilégiumon kívül tehát további privilégiumok felismerése szükséges. 
Ezek között is elsősorban a társadalmi osztályhoz kapcsolódó privilégium, a 
heteroszexuális privilégium, a cisznemű privilégium,

462
 valamint a neurotipikus

463
 és 

éptestű464
 privilégiumok. 
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II. 3. A kriminálpolitika kiterjesztése, diszkriminált csoportok kriminalizálása – A 

kriminálpolitika célkeresztjébe került csoportok 

A kriminálpolitika célkeresztjében hagyományosan bűnelkövetők állnak. A bűnelkövetők 
körének a meghatározása azonban az emberek által elkövetett cselekményeken túl függ 
attól is, hogy a kriminálpolitika (vagy a kriminálpolitika alakítói) milyen magatartásokat 
tartanak olyan cselekménynek, amelyeket büntetendővé kell nyilvánítani, illetve üldözni 
kell büntetőjogi eszközökkel, és ha igen, akkor milyen mértékben. Ezek a kérdések 
kölcsönhatásban vannak az uralkodó társadalompolitikai paradigmával. A jóléti 
paradigma modernista programja az élethosszig tartó gondoskodás jegyében korrekcióra 
szoruló kezeltként tekintett az elkövetőre, amely döntő hatással volt arra, hogy milyen 
magatartásokat és milyen elkövetőket ítélt zárt intézeti elhelyezésre. A késő modernitás 
rizikóra fókuszáló menedzserszemlélete, mint ahogy erről a dolgozat első részében szó 
volt, a politika által veszélyesnek minősített személyek semlegesítésén keresztül kívánja 
elérni a bűnözés csökkentését. Az azonban, hogy ki számít veszélyesnek, és vele szemben 
milyen szankciót alkalmaznak, szintén kriminálpolitikai döntés eredménye. A dolgozat 
jelen fejezete a kriminálpolitikai döntések „devianciáit”, valamint gyakorlati 
megvalósulásuk kérdéseit vizsgálja. Értekezésemben nem önmagában vitatom a 
bűnelkövetőkkel szembeni fellépés szükségességét. Arra teszek azonban kísérletet, hogy a 
(1) bűncselekménnyé nyilvánítás, (2) a büntetőeljárás anomáliái, vagy „devianciái” 
feltárásával közelebb kerüljek azon folyamatok megértéséhez, amelyek a bebörtönzést a 
késő modernitás logikájában eredményezik. Az ezekre a kérdésekre adott válaszok 
előfeltételei a dolgozat jelen fejezete főkérdésének vizsgálatához, annak feltáráshoz, hogy 
(3) a társadalmi struktúrákban gyökerező különbségek, az elnyomás és a privilégiumok 
milyen hatással vannak a bebörtönzés gyakorlatára, a börtön belső világára. 
 

1. A szegénység kriminalizációja  

1.1. Szegénység és „osztályhelyzet” mint elnyomás 

 

Magyarországon a politikai-közéleti diskurzusban is és kriminológiai kutatásokban is 
szerepet kap a szegénység szempontja. Az utóbbi időben egyre nagyobb közéleti figyelem 
övezte a hajléktalanság kriminalizációját, vagy az úgynevezett megélhetési bűnözést és az 
azzal kapcsolatos kormányzati reakciókat.465

 Kutatások sora bizonyítja, hogy a relatív 
depriváltság, a relatív jövedelmi szegénység és a társadalmi kirekesztettség 
összefüggésben van a kriminálpolitika alakulásával és a büntető igazságszolgáltatás 
működésével.466
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A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint Magyarországon 2011-ben 3,2 

millió embert, a teljes népesség 32,4%-át érintette a relatív jövedelmi szegénység vagy 
társadalmi kirekesztettség.467

 A legveszélyeztetettebbek a munkanélküliek voltak, akiknek 
77,3%-a, az egyszülős háztartások, amelyeknek 57,5%-a, és a három vagy több gyermeket 
nevelő családok, amelyeknek közel fele élt a relatív szegénységi küszöb alatt. A KSH 
adatai szerint 481 ezer fő élt mélyszegénységben, rájuk a három feltétel mindegyike igaz. 
Az adatok alapján a lakosság 14%-a tekinthető relatív jövedelmi szegénynek, az adatok 
azonban életkori korcsoport és nem szerint jelentős eltérést mutatnak. A 17 év alatti 
korcsoportban ez a mutató 23%, a fiatal felnőtt korcsoportban 20%, ugyanakkor a nyugdíj 
viszonylagos biztonságot jelent: a 60 év feletti korcsoportban a mutató 6%, ami azt jelenti, 
hogy a szegénység az életkor előrehaladtával folyamatosan csökken. A szegénységi arány 
gazdasági aktivitás szerint is jelentős eltéréseket mutat. A foglalkoztatottak 5%-a számít 
szegénynek, míg a nem foglalkoztatottak 23,4%-a, ezen belül is a munkanélküliek közel 
fele. A teljes népességhez képest több mint kétszeres, és 2010-ről 2012-re 5%-os 

növekedést mutat a három- vagy többgyermekes családok szegénységi aránya (32,4%). 
Külön figyelemreméltók a jövedelmi egyenlőtlenségek növekedésére vonatkozó 

mutatók. Magyarországon a leggazdagabb jövedelmi ötöd átlagos jövedelme négyszerese 
a legszegényebb ötödének. „Az egyenlőtlenség másik gyakran használt mutatója a relatív 
szegénységi rés, amely a szegénységben élők távolságát mutatja a nem szegényektől. 
2011-ben a szegénységi rés 18,3%-ról 21,0%-ra nőtt, a szegények medián jövedelme 
tovább távolodott az országos szegénységi küszöb értékétől, vagyis a relatív jövedelmi 
szegénységben élők jövedelme egyre jobban elmarad az országos átlagtól.” 2011-ben a 

súlyos anyagi nélkülözés a lakosság több mint egynegyedét érintette. Az anyagi 

nélkülözés szoros kapcsolatban áll a jövedelmi szegénységgel: 2011-ben a legalsó 
jövedelmi ötödbe tartozók csoportjának 60,8%-át, míg a legfelső ötödbe tartozók 4,8%-át 
érintette a súlyos anyagi nélkülözés. A vizsgált évben a hatvan év alattiak 12,7%-a élt 
nagyon alacsony munkaintenzitású háztartásban, jellemzően egyszülős vagy egyedülálló 
férfiak háztartása. Az ilyen háztartások szegénységi kockázata az országos átlag több mint 
négyszerese, 61,6%.468

 

 

1.2. A hajléktalanság kriminalizációja 

 

Az elmúlt évek kriminálpolitikai diskurzusában előfordultak közül több példát is találunk 
arra, hogy milyen mechanizmusokon keresztül kerültek a szegények a kriminálpolitika 
célkeresztjébe. Ezek közül talán a legtöbb figyelmet a hajléktalanság kriminalizációja 
kapta.  
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A kirekesztettség talán legextrémebb formájának kriminalizációja történhet 
közvetetten, tehát magát a hajléktalanság életmódját vagy állapotát minősítve 
bűncselekménnyé vagy szabálysértéssé, de történhet közvetett formában is: olyan 
magatartások szabálysértéssé minősítésével, amelyet sokszor hajléktalan emberek, de 
minden esetben szegények valósítanak meg. 

Kronológiailag a kétezres évek közepétől kezdődött meg a rendőrség hajléktalan 
embereket zaklató gyakorlatának legalizálása azzal, hogy a helyi szabálysértési 
rendetekbe

469
 került a koldulás olyan formájának a tilalma is, ahol az nem agresszíven, 

nem a járókelőket megszólítva, vagy nem gyerekkel történt. Ez utóbbi formát ugyanis a 
szabálysértési törvény egyébként is szabálysértésnek minősítette, viszont több városi 
önkormányzat, így Eger, Hajdúszoboszló, Kaposvár,470

 Nagykanizsa, Pécs, Szeged és 
Budapest XIII. kerülete is úgy érezte, hogy az országos tilalmon túl helyi tiltást is be kell 
vezetnie. Misetics Bálint471

 álláspontja szerint ez kimondottan azért történt, hogy a 
hajléktalan embereket kiszoríthassák bizonyos közterületekről.  Ezt követően a V. kerület 
polgármestere, majd a XI. kerületé tett olyan kijelentéseket, hogy „zéró tolerancia” lesz a 
hajléktalanokkal szemben és hajléktalanmentes területek kerülnek kialakításra.472

 Ezeket a 

kijelentéseket azonban nem követte jogalkotási lépés. Álláspontom szerint azonban ezek a 
kijelentések alkalmasak arra, hogy a közvéleményben az „érdemtelenség” érzetét 
alakítsák ki a hajléktalan emberekkel szemben, elősegítve azt, hogy a saját 
hajléktalanságukért való hibáztatás miatti kirekesztettségük fokozódjon, amely előszobája 
lehetett a további szigorításoknak.  

A hajléktalansággal kapcsolatos zéró tolerancia Budapesten már a 2010-es 

önkormányzati választási kampányban is szerepet kapott. Tarlós István a 

„jogosítványaiban megerősített, újjászervezett, hatékony, a rendőrséggel együttműködő, 
és annak dominanciája mellett dolgozó közterület-felügyelet[től]” várta, hogy azokat, 

„akik nem hajlandók bemenni a szállóra, de a munkát is visszautasítják, New York-i 

mintára hatóságilag” eltávolítsák a város különböző funkcionális pontjairól. Érvelése 
szerint „nem arra találták ki sem a nemzet fővárosát, sem a pályaudvarokat, sem az 
aluljárókat, sem a köztereket, hogy bizonytalan helyzetbe sodródott, olykor vesztenivaló 
nélküli emberek folyamatosan molesztálják a többieket, és használhatatlanná tegyék 
Budapestet”.

473
 Látható tehát, hogy a kampány során egyszerre jelent meg a hajléktalanok 

démonizálása és a morális pánik okozta félelemben a rend eszközeivel, New York-i 

mintára hatékonyan fellépő politikus képe.  
2010 novemberében született meg az a jogszabály, amely felhatalmazást adott a 

helyi önkormányzatok számára olyan helyi rendeletek megalkotására, amelyekben a 
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 Budapest Főváros XIII. kerület Önkormányzati rendelete  
470

 Kaposvár esetében például az alábbi normaszöveg volt hatályban: „(1) Aki kolduló, kéregető 
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Megyei Jogú Város Önkormányzatának 27/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 7. § 
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 MISETICS Bálint: „Criminalization of Homelessness in Hungary” in Samara JONES: Mean Streets – A 

report on the Criminalization of Homelessness in Europe (Brussels: European Federation of National 
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közterületek használatát a hajléktalanokra nézve hátrányosan szabályozhatták. E szerint 
„.önkormányzati rendelet a település belterületi közterületének az [e törvény] (4) 
bekezdésben vagy jogszabályban meghatározott rendeltetésétől eltérő engedély vagy 
megállapodás nélküli használatát szabálysértéssé nyilváníthatja”.

474
 A főváros hat 

hónappal később fogadott el egy rendeletet, amellyel illegálissá tette a közterületen való 
életvitelszerű tartózkodást, úgy, hogy az 50 000 Ft-ig terjedő bírsággal vált büntethetővé. 
Ezt Tatabánya és Budapest VI. és VIII. kerülete is rendeletalkotással követte.475

 

Józsefváros közrendvédelmi akciót indított,476
 amelynek első három hete alatt 535 esetben 

tettek feljelentést szabálysértőkkel szemben, ezek közül 271 alkalommal477
 közterület 

életvitelszerű használata miatt. 
A szabálysértési törvény 2011. novemberi módosítása szerint, ha valaki a közterület 

használatára vonatkozó önkormányzati rendeletben foglaltakat fél éven belül kétszer 
megszegte, akkor 150 000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal vagy 60 nap elzárással lett 
büntethető.478

 A 2012-ben elfogadott új szabálysértési törvény szerint pedig már nem az 
önkormányzatok szabályozták rendeletben a közterületen életvitelszerű tartózkodás 
tilalmát – ehelyett az új szabálysértési törvény479

 az egész országra kiterjedő területi 
hatállyal tette szabálysértéssé a közterületen életvitelszerűen tartózkodást,480

 és azt 60 000 

Ft-ig terjedő pénzbírsággal tette büntethetővé, másodszori elkövetés esetén pedig 60 nap 

elzárással. A szabály hatálybaléptetésével a szegénység „végállomása” – tehát az az 
extrém formája, amikor sok esetben a biológiai lét fenntartása is kérdéses – mint állapot 
került a büntetőpolitika célkeresztjébe. Az állam ezzel nyilvánvalóvá tette, hogy a 
szegénység e formáját mint állapotot kriminalizálja. 

A jogszabályt az Alkotmánybíróság 2012. november 12-én kelt határozatában481
 

alkotmányellenesnek mondta ki és megsemmisítette. Ekkorra azonban a hajléktalanság 
rendészeti kezelése már fontos politikai kérdéssé vált. A kérdés kapcsán Józsefvárosban 
eredménytelen helyi népszavazást is tartottak, valamint a kormány a hajléktalanság 
hatósági üldözését előtérbe helyező józsefvárosi polgármestert hajléktalanügyi 
referensnek nevezte ki. A folyamat eredményeképpen a parlamenti többség alkotmányos 
szintre emelte a hajléktalanság kriminalizációját. Az Alaptörvény 2013. április 1-től 
hatályos negyedik módosítása ugyanis alaptörvényi szinten adott felhatalmazást az 
Országgyűlésnek, illetve a helyi önkormányzatoknak arra, hogy a közrend, a 
közbiztonság, a közegészség és a kulturális értékek védelme érdekében, a közterület 
meghatározott részére vonatkozóan jogellenessé minősíthesse az életvitelszerűen 
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 A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény, valamint az épített környezet 
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megvalósuló közterületi tartózkodást.482
 Azzal, hogy az alkotmányozó ezt az Alaptörvény 

részévé tette, megakadályozta azt, hogy a korábbi szabállyal tartalmában jelentős részben 

megegyező jövőbeli szabályokat az Alkotmánybíróság megvizsgálhassa. Miután a 
szabályozás „alkotmányos lábát” megteremtették, egyből módosították a szabálysértési 
törvényt is, amely az életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése 
tényállás alatt szabályozza a büntetendő magatartást.483

 A törvény a világörökségi 
területeket olyan területként jelölte ki, ahol a tartózkodás tilos, valamint felhatalmazást 
adott a helyi önkormányzatok számára, hogy rendeltében kijelölhessék a közrend, a 
közbiztonság, a közegészség és a kulturális értékek védelme érdekében a közterület 
meghatározott azon részeit, ahol az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás 
jogellenesnek minősül, ha a területet a rendőrség, a közterület-felügyelet vagy más 
meghatározott hatóság felkérésére az ott tartózkodó ember nem hagyja el. A szabálysértés 
elkövetése miatt közérdekű munka, ha pedig az elkövető ezt nem vállalja, pénzbírság 
szabható ki, amelynek legmagasabb összege 150 000 Ft lehet, és meg nem fizetése esetén 
átváltoztatható elzárásra. Ha hat hónapon belül kétszer követ el az elkövető ilyen 
szabálysértést, akkor hatvan napig terjedő elzárás szabható rá ki.

484
 A törvényjavaslat 

indokolása szerint az új rendelkezés kiemelten érvényesíti a fokozatosság elvét: csak 
akkor kerülhet sor feljelentésre, ha a hatóság felkérésére az eljárás alá vont személy nem 
hagyja el a közterületet, valamint helyszíni bírság nem szabható ki és a büntetések 
tekintetében is a fokozatosság elvét kell érvényesíteni. 

A törvényi felhatalmazás alapján Budapest önkormányzata 2013. november 14-i 

ülésén elfogadta a 77/2013. számú rendeletet, amelyben meghatározza, hogy Budapesten 
mely területeket jelölik ki a törvény végrehajtására. Bár az eredetei javaslatból kikerültek 
a főváros kezelésében lévő járdák, a jogszabály melléklete meglehetősen tágan határozza 
meg az olyan közterületeket, ahol a tartózkodás tilos. Ezek közé tartoznak például a 
közösségi közlekedési megállók és környezetük, a kiemelt aluljárók, játszóterek, temetők, 
valamint a gyermekjóléti, gyermekvédelmi, köznevelési, felsőoktatási intézmények és 
környezetük, valamint a hidak, felüljárók és ezek lépcsői is. Ezen túl a budapesti kerületek 
többsége jelölt ki további „tiltott” területeket, amiket szintén az említett rendelet 
melléklete tartalmaz. A Város Mindenkié hajléktalan jogvédő szervezet szerint a 
rendelettel a fővárosi önkormányzat Budapest szinte egész területén büntethetővé tette a 
hajléktalanságot.485

 

 

1.3. A guberálás kriminalizálása 

 

A szegények, és közvetve a hajléktalanok kriminalizációjához járul hozzá a guberálás 
tilalma is önkormányzati rendeletekben. A pénzbírsággal büntethető guberálás tilalma 
Budapest VIII. kerülete kapcsán vált országosan is ismertté, azonban nemcsak itt, hanem 
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483

 Szabs. tv. (új) 179/A. § 
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országosan 43 településen volt érvényben hasonló szabály.
486

 Elsőként 2005-ben 

Kaposvár vezette be a tilalmat,487
 „hulladékgyűjtő edényzettel kapcsolatos 

szabálysértések” cím alatt. E szerint „aki a közterületre kihelyezett gyűjtőedényzetből 
szemetet önt ki, vesz ki vagy abban guberál, szabálysértést követ el és harmincezer 
forintig terjedő pénzbírsággal sújtható”. E szabállyal kapcsolatban az alapvető jogok 
biztosa fordult az Alkotmánybírósághoz, többek között azzal érvelve a szabály 
alkotmányellenessége mellett, hogy az sérti az emberi méltósághoz való jogot és az 
egyenlő bánásmód követelményét, „valójában közvetett módon, kifejezetten és 
szándékoltan egy meghatározott társadalmi csoport (a hajléktalanok, illetve a létminimum 
határán élők) ellen irányul, e személyek kirekesztését, stigmatizálását, egyfajta kriminális 
térbe szorítását szolgálja”.

488
 Ez utóbbi álláspontot osztotta az Alkotmánybíróság is, 

amikor kimondta, hogy a kaposvári szabály „egy látszólag általános, semleges, 
mindenkire vonatkozó rendelkezés, valójában azonban a guberálási tevékenység tiltása 
egyértelműen egy bizonyos élethelyzetben lévő társadalmi csoport, a kilátástalan anyagi 
helyzetű, a társadalom legszegényebb és legkiszolgáltatottabb rétegéhez tartozó 
személyek ellen irányul, a hajléktalan vagy az egzisztenciálisan más módon kiszolgáltatott 
helyzetben lévő személyeket stigmatizálja”.

489
 A guberálás tilalma Kaposváron tehát 

viszonylag rövid életű volt: 2011 decemberében meghozott határozatában az 

Alkotmánybíróság490
 alkotmányellenesnek minősítette a fenti szabályokat.491492

 Bár a 
döntést követő hetekben úgy tűnt, hogy a guberálás szabálysértéssé minősítése egyelőre 
kikerült a büntetőpolitika fókuszából, Kaposvár mégis új jogi megoldásokat keresett.493

 

2012 tavaszán a „hulladékgyűjtő edényzettel kapcsolatos magatartások” körében 
szabályozta újra a guberálást a következők szerint: „Aki a közterületre kihelyezett, 
valamint az ingatlanok közös használatú területeire elhelyezett hulladékgyűjtőket – ide 

tartoznak az utcai szemétgyűjtő edények, szelektív hulladékgyűjtő szigetek, társasházak 
kukái – rendeltetéstől eltérően használja, felhatalmazás nélkül elmozdítja, azokból 
kommunális hulladékot kivesz, tiltott, közösségellenes magatartást követ el.”494

 A tiltott 

közösségellenes magatartások szabályai 2012 áprilisát követően szaporodtak el 
országosan, hiszen ekkortól az önkormányzatok495

 a szabálysértések helyett 
közösségellenes magatartásokról alkothattak helyi rendeleteket. Ezt a jogalkotási 
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hatáskört azonban az Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek minősítette,
496

 így az 

önkormányzatoknak hatályon kívül kellett helyezni a kirívóan közösségellenes 
magatartásról szóló rendeleteiket, így Kaposvár guberálást tiltó rendeletét is.497

 

 

1.4. A lomizás lopássá minősítése 

 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény is a szegényeket vette célba akkor, 
amikor a lomtalanítás során a közterületre helyezett hulladék tulajdonjogáról úgy 
rendelkezett, hogy az a közterületre helyezéssel a közszolgáltató tulajdonát képezi.498

 A 

lomizás esetén ugyanakkor nehezen különíthető el élesen a szegények csoportja a 

romákétól, sőt, úgy tűnik, hogy a szabályozás egy olyan diskurzusban született, amelyben 
a lomizókat a média összekapcsolta a romákkal, és a lomtalanítás során természetszerűleg 
keletkező szemét okozta zűrzavarról készült képeket használta fel arra, hogy a szegények 
és a romák elleni fellépést legitimálja. A bulvármédia kifejezetten agresszív képekkel 
ábrázolta a lomtalanítás résztvevőit, de még a mértéktartó hvg.hu is az alábbi címmel 
jelentett meg egy írást a jogszabályi változásokról: „»Meg fognak halni a cigányok«: a 

lomisoknak se könnyű”.
499

 Az alább elemzett folyamat példaszerű a tekintetben, hogy a 

média és a közvélemény egy része által gerjesztett morális pánikban hogyan alakul ki a 
rendetlenség érzete, és ez az öngerjesztő folyamat hogyan alakítja ki a politikusokban a 
szigorú fellépés kényszerének az érzetét. A lomtalanítással együtt járó rendetlenség pedig 
a késő modernitásban tapasztalt általános rendetlenség képévé válik. A jelenséghez 

kapcsolódó többlet, hogy a „tisztaság” és a „szervezett bűnözés elleni fellépés” álcája alatt 
az uralkodó politikai elit nem pusztán a szegények megregulázását és kriminalizációját éri 
el, hanem – csakúgy, mint a koldulás tilalma, vagy a fémgyűjtésre vonatkozó 
rendelkezések szigorítása révén – megélhetésük fontos gazdasági alapjának elvonásával 
teljesíti ki a hatalmi elnyomást. 

A változások indoka a politikai elit részéről az volt, hogy a hulladékgazdálkodásról 
szóló 2000. évi XLIII. törvény nem szabályozta a lomtalanítást, a jogalkotó szerint tehát a 
„kérdés rendezetlen volt”. A törvény módosítását követően nem mulasztott el közleményt 
kiadni a főváros önkormányzatának rendészeti igazgatósága, hogy felhívja a figyelmet 
arra, hogy a „kihelyezett tárgyak a kihelyezés pillanatában a Közterület-fenntartó (FKF) 
Zrt. tulajdonába kerülnek. Aki ezekből eltulajdonít, az lopást követ el. Ha a jogtalan 

eltulajdonítás miatt az FKF Zrt.-t ért kár meghaladja az 50 ezer forintot, és a lopást 
üzletszerűen – vagyis rendszeres haszonszerzésre törekedve – követik el, az elkövető akár 
2 évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető. A kisebb értékre (50 és 500 ezer forint 
között) elkövetett lopás vétségnek számít, 50 ezer forint alatti értéknél pedig 
szabálysértésnek.” Ebben az esetben pedig elzárás, vagy 300 000 Ft-tig terjedő pénzbírság 
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szabható ki.500
 A sajtóban egyből felmerült, hogy az intézkedés célzottan romákra és/vagy 

szegényekre fókuszál.501
 

Különösen a guberálást büntetős szabály alkotmánybírósági megsemmisítése után 
merül fel a kérdés, hogy az új hulladéktörvény miért rendezi úgy az utcán kidobott szemét 
tulajdonjogát, hogy „ha a gyűjtőedényt a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának 
biztosítása céljából közterületen helyezték el, a hulladék a gyűjtőedényben történő 
elhelyezéssel a közszolgáltató tulajdonába kerül.” Úgy tűnik, hogy hasonló lehet a 
jogalkotó szándéka: megteremteni a jogszabályi alapját annak, hogy a guberálás esetén is 
lopás vagy tulajdon elleni szabálysértés miatt lehessen eljárást indítani. 

 

1.5. A kriminalizáció elmulasztása, a büntetőjog „szemhunyása” 

 

A szegénység kriminalizációja nem csupán a fenti eszközökön keresztül történhet, hanem 

indirekt módon azáltal is megvalósul a megkülönböztetés, hogy a jogalkotó milyen 
magatartásokat nem minősít bűncselekménynek, ezáltal biztosítva bizonyos magatartások 
mentességét a büntetőjogi fenyegetettségtől. Ez a jelenség nagyon összetett, így vizsgálata 
is speciális szempontokat kíván. Alapvetően különbözik a fejezetben korábban elemzett 

privilégiumoktól, ugyanakkor abban az esetben, ha egy magatartás büntetendővé 
nyilvánítása azért marad el, mert a jogalkotás folyamatában részt vevőknek társadalmi 
helyzetük miatt kerüli el a figyelmét, akkor felmerülhet az is, hogy privilégiumokról van 
szó. A jelenség vizsgálatához azonban elsősorban azokat a lehetséges magatartásokat kell 
meghatározni, amelyek nem számítanak bűncselekménynek, de társadalomra 
veszélyességük egyáltalán felmerülhet, és mérlegelni kell, hogy mely társadalmi 
csoportok követik el ezeket a magatartásokat, illetve hogy miért nem nyilvánítja azokat 
büntetendővé a jogalkotó. A probléma megvilágításához két közelmúltbeli példa 
mutatkozik kézenfekvőnek: egyrészt az uzsora bűncselekménnyé nyilvánítása, másrészt 
az adócsalás és adóoptimalizálás kérdésköre. Ezen túl a környezetvédelmi 
bűncselekmények szabályozása is felvet kapcsolódó kérdéseket. 

 Az uzsorabűncselekmény ugyan nem előzmények nélküli a jogtörténetben,
502

 a 

2008. évi CXV. törvénnyel megalkotott uzsorafogalom tette büntetendővé 2009. március 
1-től az uzsorát. A Btk. 2008. év végi kiegészítése előtt az az elkövető, aki „a sértett 
rászorult helyzetét kihasználva üzletszerűen olyan különösen aránytalan mértékű 
ellenszolgáltatást tartalmazó megállapodást köt, amelynek teljesítése a sértettet, illetve 
annak hozzátartozóját súlyos vagy további nélkülözésnek teszi ki”, nem számított 
bűnelkövetőnek. A törvény 2011. évi módosítása tágította az elkövetési magatartások 
körét, illetve bizonyos esetekben növelte a büntetési tételt. Ezt a szabályt emelte a 

hatályos Btk.-ba is a jogalkotó.503
 

                                                           
500

 2012. évi CLXXXV. törvény  43. § (1) bekezdés és 

http://budapest.hu/Lapok/A-t%C3%B6rv%C3%A9ny-szerint-lop%C3%A1snak-sz%C3%A1m%C3%ADt-a-

lomiz%C3%A1s.aspx 
501

 http://cink.hu/senki-se-tudja-de-9-honapja-tilos-a-lomtalanitas-1398591126 
502

 Az uzsoráról és a káros hitelügyletekről szóló 1883. évi XXV. Törvénycikk például 
503

 Btk. (régi) 381. § 
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A 2008-as törvénymódosítás is kiemeli, hogy az uzsoratevékenység „a társadalom 
legszegényebb rétegeit, a leginkább rászorulókat érinti. Akik »meg vannak szorulva«, 

szinte bármilyen feltételt elfogadnak azért, hogy a pénzügyi intézmény által nyújtott 
kölcsönnél gyorsabban – akár »magánuzsorázóktól« – jussanak pénzhez. Ezt a 
kiszolgáltatott, rossz anyagi helyzetet használják ki az uzsorások.”504

 Bár ez a szöveg azt 
sugallja, hogy az elkövetők köre is a „társadalom legszegényebb rétegeiből” kerül ki, 
értelemszerű, hogy az uzsorások, még ha az adott, akár szegregált település lakói közül 
kerülnek is ki, pusztán amiatt, hogy „kamatos pénzként” befektetni képesek, a település 
lakóihoz képest sokkal több a jövedelmük. Egy 2008-as kutatás szerint átlagos, 20 fős 
ügyfélkörrel számolva egy-egy uzsorás bevétele milliós nagyságrendű lehet, havi haszna 
pedig több százezer forintos.505

 A kutatás készítői is kiemelték, hogy 2008-ban nem 

számított tiltott tevékenységnek az uzsora, illetve hogy a büntetőjogi tiltás és a büntetés 
valószínűleg nem oldaná meg a problémát, csak tüneti kezelés lehetne. 2009 márciusa 
előtt tehát az uzsora egy olyan cselekmény volt, amely kifejezetten a 
legkiszolgáltatottabbak további kihasználását, nélkülözésük fokozódását eredményezte, és 
a jogalkotó évekig nem tartotta fontosnak büntetendővé nyilvánítását. A büntetőjogi 
üldözés elmaradása pedig felveti azt a kérdést, hogy e mulasztás mennyiben járult hozzá a 
legkiszolgáltatottabbakkal szembeni elnyomás fenntartásához.506

 

Talán az uzsorabűncselekményeknél is kézenfekvőbb, ha az adócsalás és más 
úgynevezett adóoptimalizálási módszerek közötti határvonalat, az egyes környezetkárosító 
magatartásokra vonatkozó büntetőjogi szabályokat keressük, vagy ha a közszféra és a 
magánszféra találkozási pontjainál keresünk olyan magatartásokat, amelyeket nem ér 
büntetőjogi fenyegetettség. 

A környezetkárosítást a Btk. is büntetni rendeli,507
 a cselekmény elkövetési tárgyai a 

föld, a levegő, a víz, az élővilág, valamint azok összetevői508
 lehetnek. A cselekmény 

elkövetési magatartásai a fentiek jelentős mértékű szennyezéssel vagy más módon történő 
veszélyeztetése, valamint károsítása. A károsítás bekövetkezhet olyan eredménnyel, hogy 
az csak beavatkozással állítható helyre, valamint olyan eredménnyel is, hogy az nem 
állítható helyre. Az értelmező rendelkezés szerint a szennyezés a föld, a levegő, a víz, az 
élővilág, valamint azok összetevői jogszabályban vagy hatósági határozatban 
megállapított kibocsátási határértéket meghaladó terhelése, tehát a tényállás egy 
keretdiszpozíció, amelyet egyes környezetvédelmi jogszabályok töltenek ki 
tartalommal.

509
 A határértéket meghaladó szennyező kibocsátás azonban önmagában nem 

                                                           
504

 Indokolás a T/6854. számú törvényjavaslat egyes törvényeknek az uzsoratevékenységgel szembeni 
fellépést elősegítő módosításáról, 3. 
505

 BÉRES Tibor – LUKÁCS György: „Kamatos pénz a Csereháton” Esély 2008/5. 71-97. 
506

 Felveti azonban ez a kérdés azt az e fejezetben már korábban vizsgált problémakört, hogy milyen 
esetekben merülhet fel a büntetőjog társadalmi „felelőssége”. Ha ugyanis a társadalmi kirekesztődést 
szociális problémaként kezeljük, akkor nem a büntetőjog felelősségéről, hanem a szociálpolitika 

felelősségéről kell beszélni, amely akár a segélyezés elmaradásával, akár más módszerek elmaradásával 
képtelen volt megakadályozni azt, hogy a kirekesztődésnek az a foka létrejöjjön, ahol valakinek uzsoráért 
kell folyamodnia. 
507

 Btk. 241.§  
508

 Anyagi, kémiai összetétel, valamint növényi és állati populáció. 
509

 Ezek határozzák meg az említett határértékeket is. Ilyenek a környezet védelmének általános szabályairól 
szóló 1995. évi LIII.törvény, a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) 
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bűncselekmény akkor sem, ha az olyan folyamatot indít el, amely a környezet egyensúlyi 
folyamatának a megbomlásával jár, amelyből a regenerációra önállóan a környezet nem 
képes. A bűncselekmény megállapításához a szennyezésnek „jelentősnek” kell lennie, 
amit azonban a törvény nem határoz meg, és nem köti például a határértékek 
többszöröséhez, hanem szakértői feladattá teszi, mert – ahogy a törvény indokolása 
fogalmaz – az egyes vegyi anyagok mérgező hatása nagyon eltérő lehet. Kimondja 
továbbá az indokolás azt is, hogy a szennyezés önmagában nem veszélyes olyan fokban a 
társadalomra, hogy az bűncselekménynek minősüljön. 

Joggal merülhet fel bennünk a kérdés, hogy miért. Az ipari termelés fejlődésével 
egyre több környezetre ártalmas anyag kerül a gyártás melléktermékeként a környezetbe, 
ugyanakkor a folyamatos technikai fejlődés, az innováció előrehaladtával egyre több 
olyan eljárás válik ismertté, amely hozzájárulhat a szennyezés mérsékléséhez. Ezek az 
eljárások ugyanakkor befektetéseket igényelhetnek, vagy sok esetben drágák, így 
mérséklik a cégek által elérhető közvetlen profitot. Ha egy cég a magasabb profit 
érdekében szándékosan a környezetvédelmi jogszabályokban meghatározott határérték 
feletti kibocsátással szennyezi a környezetet, annak álláspontom szerint elég nagy a 
társadalomra veszélyessége ahhoz, hogy ez a tevékenység a büntetőjog látókörébe 
kerüljön.  

További kérdés, hogy milyen hatása van az iparági szereplőknek a jogszabályok 
megalkotására.510

 Itt egyrészt felmerülhet, hogy lobbitevékenység révén már a 
határértékek megállapítására is hatással vannak a cégek, de hatással lehetnek az egyes 
szakértői területek protokolljai kiadására is. Magyarország esetében nem áll rendelkezésre 
közvetlen bizonyíték arra, hogy ezen határértékek meghatározása az iparági lobbik 
nyomására született volna, ugyanakkor beszédes egy néhány évvel ezelőtti példa a 
gyógyszeripari szektorból, ahol a kodifikációért felelős minisztérium „szakmai 

kompetenciák” miatt egy ügyvédi irodát bízott meg a jogszabály tervezetének 
kidolgozásával, amely ügyvédi iroda megbízói között szerepeltek a legnagyobb 
gyógyszergyártó cégek is.511

 

Hasonló szempontokat figyelhetünk meg az adócsalás és az adóoptimalizálás 
különböző formái közötti határmezsgyén is. Ahogy Földes Gábor fogalmaz, „az 

adókikerülés és adókijátszás közös eleme, hogy az adófizetőre kedvezőtlen adópolitikai 
döntés hatásainak semlegesítésére irányul. Az adózók legális (adókikerülés) vagy illegális 
(adókijátszás) eszközöket vesznek igénybe az adóminimalizálásra.”512

 Az adókijátszás 
történhet büntetőjogi norma vagy más jogszabály megsértésével vagy szabálysértés 
megvalósításával is. A legális adókikerülés jellegzetes elemei Földes szerint, hogy az 
adózó adójogi vagy polgári jogi normák kihasználásával adómegtakarításra tesz szert, ami 
a törvény betűje szerint nem számít jogellenesnek, az ügyletben az adózási cél a 
domináns, tehát nem mutatható ki jelentős üzleti cél, és az adófizető magatartása eltér a 
                                                                                                                                                                              
Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a felszíni vizek 
minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, valamint a fák védelméről 
szóló 21/1970. (VI. 21.) Korm. rendelet. 
510

 http://levego.hu/sites/default/files/vegyianyag/hirlevel0807.pdf  4. 

http://www.healthybuilding.net/news/130718-follow-the-leader-skanska.html 
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 Igazságügyi Hivatal lobbiszabályozásért felelős vezetőjének szóbeli közlése 
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jogalkotó céljától. Az adókikerülés során tehát „az adózó kihasználja a meglévő 
joghézagokat, konzisztencia-zavarokat az adórendszerben […] és ezáltal csökkenti 
adóterhét”.513

 A határ elég bizonytalannak tűnik a jogszerűség határait súroló adókikerülés 
és az adókijátszás között, az a folyamatosan változó gazdasági és jogalkotási viszonyok 
között akár rövid időn belül is változhat. Bármelyik esetről is legyen szó, a magatartás 
kevesebb adó befizetésével jár, amely nyilvánvalóan eltér a jogalkotó céljától. 

Földes szerint az adókikerülési „lehetőségek kihasználása” a nagyobb gazdasági 
társaságoknál és a magas jövedelmű magánszemélyeknél jellemző, míg az adókijátszás 
inkább a kisebb jövedelműeknél szignifikáns magatartási forma a fejlett országokban.514

 

Joggal merül fel a kérdés, hogy miért. Egy lehetséges válasz lehetne, hogy a cégek és a 
magas jövedelműek tudatosabban jogkövetők, így nagyobb figyelmet fordítanak a 
jogszabályok betartására. Ez azonban nem magyarázhatja a magatartásukat, hiszen az 
adókikerülés esetében is az adójogi norma céljával ellentétes magatartásról van szó, 
csupán a magatartás marad az adott időben érvényes jogszabályok keretei között. 
Valószínűbb magyarázatot nyújt, ha a cégek és a magasabb jövedelműek eltérő 
lehetőségeire gondolunk: például számukra elérhetők olyan naprakész adójogi tanácsok, 
amelyek révén minimalizálni tudják az adóterhet és akár rendszeresen újra tudják tervezni 
az adójukat. Ha például az adókikerülés nemzetközi vetületére, az adómenekülésre 

gondolunk, amely a különböző adórendszerek különbözőségeiből, valamint az egyes 
országok eltérő adóterheléseiből adódó előnyt „aknázza ki”, látható, hogy speciális 
ismeretek és lehetőségek (például tőke) szükségesek ahhoz, hogy valaki 
adóparadicsomokban vagy off-shore cégeken keresztül minimalizálja az adóterheit. 
Értelemszerű, hogy a vállalatoknak és a magasabb jövedelmű magánszemélyeknek van 
csak lehetőségük arra, hogy adott esetben lakóhelyük vagy székhelyük áthelyezése révén 
vagy vállalatcsoporton belüli átcsoportosítással, különböző könyvelési technikákkal 
minimalizálják az adót. Ezek a lehetőségek kisebb jövedelműeknél kevésbé állnak 
rendelkezésre. 

Egy másik jelentős szempont az is, hogy a cégek és a magasabb jövedelműek 
jelentősebb befolyást gyakorolnak a jogalkotásra, így egy gyorsan változó gazdasági 
környezetben, mint a rendszerváltást követő évtized időszaka, az adókikerülés elleni 
jogszabályok megalkotása vagy ezek elmaradása során jelentősebb lobbierővel 
rendelkeznek, így adott esetben a gazdasági érdekek előtérbe kerülésével egy state capture 

helyzetben lévő államszervezetet jogalkotási tevékenységét sikerrel befolyásolhatják.515
 

A kormányzatok adókikerüléssel és adókijátszással kapcsolatos fellépése is 
sajátosan differenciált: „a húsz közép- és kelet-európai országban alig vannak 
adókikerülés elleni jogi normák, míg adókijátszás (árnyékgazdaság, feketegazdaság) 
korlátozásában a törvényalkotók igen aktívak voltak”.

516
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 SIMON István (szerk): Pénzügyi Jog (Budapest: Osiris 2007) 404. 
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 Lásd SIMON (512. lj.) 405. 
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515
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2. Társadalmi nem és büntetőjog 

2.1. Gender mint elnyomás 

 

A nőket az élet számos területén éri strukturális elnyomás, amely elsősorban a 
patriarchátusból származik. Mivel a patriarchális elnyomás kialakulásának bemutatása 

vagy témámhoz nem kapcsolódó elemzése meghaladná jelen dolgozat kereteit, az 
alábbiakban néhány adattal csupán azt szeretném érzékeltetni, hogy a nők a társadalmi 
élet számos terültén hátrányban vannak a férfiakhoz képest. Az Eurostat adatai szerint a 
nők részvétele a munkaerőpiacon 2012-ben 12%-kal volt alacsonyabb a férfiakénál,517

 és 
a KSH adatai szerint a nők átlagosan 17,6%-kal kevesebbet keresnek, mint a férfiak.518

 Az 

Eurostat adatai szerint a nők esetében a depriváció és a kirekesztés veszélye magasabb, 

mint a férfiaknál.519
 Magyarországon az Európai Unió országai közül a második 

legalacsonyabb a nők részvétele cégek igazgatóságában (mindössze 8%), és a 

legalacsonyabb a parlamenti képviselők között (9%).520
 

 

2.2. Gender és kriminálpolitika: feminista megközelítések 

 

Az olasz biológiai determinista iskola megszületése óta sokféle megközelítés látott 
napvilágot arra vonatkozóan, hogy miért tér el a férfiak és a nők részvétele a bűnözésben, 
illetve miért alulreprezentáltak a nők vagy felülreprezentáltak a férfiak a büntetés-

végrehajtási intézetekben. Számos korai elmélet kísérelte meg a jelenséget azzal 
magyarázni, hogy a férfiakhoz képest a nő visszamaradott a fejlődésben (Lombroso, 
Ferrero), vagy a szexuális frusztrációjuk, a férfiakhoz képesti testi befejezetlenségük 
(„péniszirigység”) miatti kompenzáció okán követnek el bűncselekményeket (Freud), 
ezek a megközelítések azonban nem jelentenek többet a korabeli férfidominanciából 
táplálkozó sztereotip általánosításoknál. Már a korai szociológiai elméletek is – amelyek 

teljes mértékben megszabadulnak a biológiai meghatározottságtól – a nők társadalmi 
környezetében keresik a magyarázatot az alacsonyabb bűnözésre, és kezdetben a nők 
társadalmi helyzetében, apjuktól vagy férjüktől való, jellemzően gazdasági függőségükben 
találják meg a magyarázatot (lásd például: Irk Albert). Ezzel párhuzamosan már a 19. 
század végén megjelent az a megközelítés, hogy a nők társadalmi helyzetének 
változásával, az egyenjogúság előrehaladtával a női bűnözés is növekedni fog (Hacker 
Ervin és a társadalmi kapillaritás elmélete, Pike, Callojanni). 

A 20. század második felében a feminista kriminológia volt az, amelyik teljesen új 
alapokra helyezte a nemek kérdésének vizsgálatát és a társadalomban jelen lévő 
férfidominancia és a nők elnyomásán keresztül vizsgálta a kérdést. A feminista 
megközelítések között a számtalan különbség és létező irányzat ellenére egy dolog 
biztosan közös: a nők elnyomásának és kirekesztettségének elítélése, és az, hogy a nők 
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tapasztalatait az elemzések központi szempontjává teszik. Abból a szempontból azonban, 
hogy az elnyomás gyökerét miben találják meg, melyek a legégetőbb vizsgálati kérdések, 
valamint a feltárt problémákra milyen válaszokat kell adni, nagy különbségek 
mutatkoznak a különböző feminista megközelítések között, ezért ez a fejezet csak arra 
tesz kísérletet, hogy a különböző vizsgálati szempontokon keresztül vizsgálja a hazai 
kriminálpolitika változásait.  

A liberális feministák a nőket érő, különböző formájú diszkrimináció szempontjából 
közelítik meg a kérdést és célként azt fogalmazzák meg – politikai, gazdasági és egyéb 
területen egyaránt –, hogy a nőknek a férfiakéval azonos jogaik, illetve lehetőségeik 
legyenek a társadalmi élet összes terültén. A büntető igazságszolgáltatásra vonatkozó 
megközelítések fókusza a nőket elkövetőként és fogvatartottként esetlegesen érő 
diszkrimináció, és az olyan cselekmények kriminalizációja, amelyek elsősorban a nőket 
érintik. Ehhez képest az úgynevezett kritikai feministák alapvetően helyezkednek szembe 
ezzel a megközelítésmóddal, hiszen megkérdőjelezik a fennálló politikai, gazdasági 
rendszert és jogintézményeket, valamint a liberális feministák a fennálló rendszerben 
egyenlőséget követelő megközelítésmódját is. A kritikai feministák közé tartozó nyugati 
marxista feministák például úgy látják, hogy a munkásosztály elnyomásának egyenes 
következménye a nők elnyomása, és ezért a büntető igazságszolgáltatás működését is ezen 
a lencsén keresztül szemlélve, mint az uralkodó osztály elnyomásának az eszköze, látták. 
A radikális feministák megközelítésében a férfiak a társadalmi élet minden területén 
gazdasági, fizikai vagy szexuális uralmuk alatt tartják a nőket, és a társadalmi 
intézmények – így a büntetőjog is – ezen patriarchális uralom fenntartásának az eszköze. 
A cél tehát az összes politikai, jogi, gazdasági vagy éppen kulturális intézmény olyan 
irányú átalakítása, hogy az ne a férfidominanciát és az elnyomást szolgálja. A radikális 
megközelítés szerint a jelenleg működő ilyen intézményekben (például a család) a nők 
elnyomott helyzetben vannak, férfidominancia érvényesül, így például a nők 
gyerekszülésre, a családi élet szervezésére vagy főzésre vannak kényszerítve, amely 
társadalmi szerepet a férfiak akár erőszakkal is a nőkre kényszerítik. Így a radikális 
feministák szerint a nők elnyomása megszüntetésének egyik útja például az lehet, hogy a 
nő önmaga döntsön szexuális vagy akár szülői szerepéről, így maga hozza meg a döntést 
arról, hogy kíván-e igénybe venni fogamzásgátló vagy terhességmegszakító eszközöket. 
Hasonló okokból kerültek a női áldozatok, különösen a családon belüli erőszak áldozatai a 
radikális feministák vizsgálatai célkeresztjébe, hiszen az ilyen erőszakot is a férfiuralom 
fenntartása, valamint az elnyomó intézmények (pl. házasság és abban elkövetett erőszakos 
közösülés mint privilegizált vagy nem büntetett cselekmény) fenntartása eszközének 
tekintették. A posztmodern feministák megkérdőjelezik a fenti elméleti irányzatok 
kizárólagos és abszolút magyarázatait és több szempontú megközelítést alkalmaznak. 
Ebben a megközelítésben például alternatív narratívákon keresztül mutatják be azt, hogy a 
privilégiumok mélyen beágyazottak a társadalmi konstrukciókba. A vizsgálatok egy 
fontos iránya a diskurzusok elemzése, a nyelvi és szimbolikus reprezentáció vizsgálata, 
hogy tehát mennyiben a büntetőjogi és kriminológiai diskurzus konstruálja a létező 
különböző „nőképeket”, például a prostituáltakat, vagy a nők elleni erőszak áldozatait. 
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2.3. A férfidominancia maradványai a büntetőjogban 

 

Álláspontom szerint a büntetőpolitika területén a közelmúltban számos olyan változás 
zajlott Magyarországon, amelyek értelmezéséhez a fenti feminista megközelítések 
szolgálhatnak segítséggel. A változások iránya egyértelmű: egyre inkább háttérbe 
szorulnak vagy kerülnek ki a büntető jogszabályok köréből azok a normák, amelyek 
kifejezetten a férfidominancia termékei. Álláspontom szerint ugyanakkor jelenleg is több 
olyan kriminalizáló szabály található a büntetőjogunkban, amely az elnyomás fenntartását 
szolgálja, más esetekben ugyanakkor éppen a kriminalizáció, vagy a hatékony büntetőjogi 
fellépés elmaradása vagy megkésettsége járul hozzá a férfidominancia érvényesüléséhez, 
fenntartásához. Ezek azonban nem írhatók le kizárólagosan egyik elméleti keretben sem, 
ezért ebben az elemzésben ezeket a változásokat összességükben, és abból a szempontból 
fogom elemezni, hogy mennyiben járultak hozzá az elnyomás csökkentéséhez vagy 
felszámolásához 

A férfidominancia felszámolására tett egyik legnyilvánvalóbb lépés volt a Btk. 
1997-es módosítása, amely eltörölte azt a feltételt, hogy erőszakos közösülés csak a 
házassági életközösségen kívül volt elkövethető.521

 A törvényjavaslat indokolása szerint 
„a nemi erőszakot büntetni rendeli mind a házassági életközösségen kívül, mind azon 
belül. A házastársak a házasságkötéssel nem mondanak le teljesen szexuális 
önrendelkezési jogukról, a házasságkötés ténye nem jogosítja fel egyik felet sem arra, 
hogy a szexuális érintkezést a másik fél akarata ellenére, a házastársnak lelki és sokszor 
fizikai gyötrelmet előidéző módon gyakorolja. Az, hogy ez a cselekmény csak 
magánindítványra üldözendő, biztosítja azt, hogy a hatóság a házastársak intim szférájába 
csak akkor avatkozik be, ha ez a kapcsolat az egyik fél számára elfogadhatatlan.” Az 
indokolás tehát elkerülhetetlenül kimondja, hogy 1997 előtt büntetőjogunkban az a 
felfogás érvényesült, hogy a házastársak szexuális önrendelkezéshez való joga 
korlátozottan érvényesült, és a házasság jogintézménye kvázi „feljogosította” a férfi 
elkövetőt arra, hogy házastársa akarata ellenére közösüljön vele. Ugyanakkor sajátos 
helyzetet teremt az, hogy a cselekmény csak magánindítványra büntethető, amelynek oka 
a házastársak intim szférájába való beavatkozás korlátozása, valamint az a felismerés, 
hogy „hogy az ilyen cselekményeknél a sértett kíméletéhez fontosabb érdek fűződik, mint 
az állam büntetőigényének érvényesítéséhez”.

522
 Az állam büntető igényének ilyen 

önkorlátozása kétségkívül helyénvaló, ugyanakkor nem szabad figyelmen kívül hagyni azt 
sem, hogy a sértett – különösen párkapcsolaton belül elkövetett erőszakos közösülés 
esetén – rendkívüli módon, az érzelmin túl gazdasági, egzisztenciális szempontból is 
sokszor kiszolgáltatott az elkövetőnek, így jellemzően strukturális okokból eredő 
kiszolgáltatottsága következményeként nem terjeszt elő magánindítványt. 

Hasonló változásokon ment keresztül a közelmúltban a prostitúcióra vonatkozó jogi 
szabályozás is. Az üzletszerű kéjelgés büntetőjogi tényállását 1993-ban hatályon kívül 
helyezték,523

 megtartották ugyanakkor az üzletszerű kéjelgés szabálysértési alakzatát. A 
miniszteri indokolás nem azt az érvet választja, hogy a dekriminalizációtól mintegy a 
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 JAKUCS Tamás (szerk): Büntető Törvénykönyv magyarázata (Budapest: KJK 2004) 758. 
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prostitúcióhoz kapcsolódó, a nőket nagymértékben sújtó ártalmak csökkentése várható, 
hanem úgy érvel, a büntetlenül hagyástól várható a prostitúcióhoz kapcsolódó 
bűncselekmények hatásosabb üldözése. Az indokolás rámutat, „hogy az üzletszerű 
kéjelgéshez társuló, azt elősegítő, kihasználó, az abból hasznot húzó személyek fokozott 
büntetőjogi felelősségre vonásához nagyobb társadalmi érdek fűződik, mint a prostituált 
büntethetőségéhez”. Ez kétségkívül helyes meglátás, ugyanakkor kérdés, hogy a 
prostituált megbüntetéséhez fűződik-e egyáltalán társadalmi érdek. A liberális feminista 
megközelítés szerint a prostitúció dekriminalizációja lenne kívánatos, feltételezve egy 
olyan társadalmat, ahol a nők szabadon dönthetnek arról, hogy prostituáltként kívánnak-e 

dolgozni vagy sem. Ehhez a koncepcióhoz kapcsolódik a „sex worker” terminológia, 
amely az olyan személyekre vonatkozik, akik az úgynevezett szexiparban 
tevékenykednek. Radikális feministák szerint ez a megközelítés elfogadhatatlan lenne, 
hiszen a prostitúció (és a pornográfia is) a nők férfiak általi kizsákmányolásának és 
elnyomásának eszköze, és mint ilyen, elfogadhatatlan legális tevékenységként. Ebben a 
megközelítésben is azonban a büntetőjog célkeresztjébe a prostitúcióból hasznot húzó, 
annak keresletet támasztó személyeknek, jellemzően férfiaknak kell kerülnie. 

Alapvetően az elnyomás csökkenésének irányába mutatnak azok a változások is a 
büntetőjogi és kriminológiai diskurzusban, amelyek egyes bűncselekmények elnevezését 
érintik. Ezek közül kiemelkedik a „nemi erkölcs elleni” bűncselekmények cím átnevezése 
„nemi élet szabadsága és nemi erkölcs elleni bűncselekmények” fejezetcímmé, amellyel a 
jogalkotó fokozottabban kifejezésre juttatja a „fejezetben foglalt tényállások által védett 
jogi tárgyakat, hiszen nem a nemi erkölcs védelme az elsődleges és egyetlen védett jogi 
tárgy, hanem a nemi integritás, nemi önrendelkezés, nemi szabadság védelme is. Előbbi 
ugyanis a »köz« érdekét tartja elsődlegesen szem előtt, utóbbi a »magánszférára« 

koncentrál. Az új címmel a jogalkotó reagál továbbá a női szervezetek ilyen irányú 
ajánlásaira is.”524

 Előremutatók azok a változások is, amelyek egyes bűncselekmények 
elnevezéseiben is inkább az erőszakot, kényszerítést hangsúlyozzák a cselekmények 
korábbi archaikus megnevezése helyett (pl.: szemérem elleni erőszak). Hasonló irányba 
mutat az kéjelgésát nevezése prostitúcióra mind a büntető, mind a szabálysértési 
jogszabályokban.  A korábbi elnevezések ugyanis pontosan azokat a társadalmi 
sztereotípiákat erősítették, amelyekkel a korai biológiai deterministák a női bűnözést 
magyarázták. Ezek közül is kiemelkedő az üzletszerű kéjelgés, amely elnevezés üzletszerű 
„hosszan tartó élvezést”525

 jelent, és a prostituáltak vélt felfokozott nemi vágyának 
kielégítését sugallja ahelyett, hogy kiszolgáltatott helyzetükre tenne utalást. 
Hasonlóképpen a „megrontás”, a „szemérem” vagy a „fajtalanság” fogalmak a szexuális 
önrendelkezés erőszakos megsértése helyett valamilyen bizonytalan erkölcsi mérce 
mentén utaltak bűncselekmények elnevezésére. Mivel az áldozatok jelentős része nő, ezek 

a hagyományos nőkép sérelmét fejezik ki az őket ért erőszakos sérelem helyett. 
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2.4. A magzat büntetőjogi védelme kontra a nők önrendelkezési joga 

 

A magzatelhajtás büntetőjogi tilalma nyilvánvalóan nem vezet jelenleg a börtönnépesség 
jelentős növekedéséhez, hiszen jelenleg az abortuszra vonatkozó jogi szabályozás 
liberálisnak mondható.  A második világháború előtti időszakban azonban 

Magyarországon a terhességmegszakítás bűncselekménynek minősült, és ugyan 1945-ben 

átmenetileg felfüggesztették a tilalmat, a jogszabályi liberalizációra 1956 nyaráig várni 
kellett. 

526
 Ez a szabályozás teljes mértékben figyelmen kívül hagyta a nő önrendelkezési 

jogát és az elvárt társadalmi szerepének megfelelően kezelte. Álláspontom szerint bár a 
szabályozás jelenleg nagyobb mértékben veszi figyelembe a nők önrendelkezési jogát, 
még mindig tartalmaz olyan elemeket, amelyben ez a cél jelenik meg. Ilyen például a régi 
Btk. 169. § (4) bekezdésében, illetve az új Btk. 163. § (4) bekezdésében meghatározott 
azon magatartás büntetni rendelése, amely szerint a nő a magzatát elhajtja, vagy elhajtatja, 

amely álláspontom szerint korlátozza a nő önrendelkezését saját teste, valamint a 
reprodukció felett. A bűncselekmény jogi tárgya a magzati „életnek” és a nő 
egészségének, testi épségének védelméhez fűződő társadalmi érdek.527

 A magzatelhajtás 
alatt a jogellenes és mesterséges terhességmegszakítást kell érteni.528

 A (4) bekezdés 
vonatkozásában nyilvánvalóan nem lehet a nő egészségének, testi épségének a 
védelméhez fűződő társadalmi érdek a jogi tárgy, erre a más által jogellenesen és 
mesterségesen elvégzett terhességmegszakításra vonatkozó szabályok vonatkoznak.  
Kérdés tehát, hogy a magzati „élet” védelmére alkotott büntetőjogi norma milyen 
viszonyban van a hagyományos női szereppel és azzal a társadalmi konstrukcióval, hogy a 
nő feladata a gyermeknemzés. 

A hazai jog szerint a magzat nem jogalany, az úgynevezett második 
abortuszhatározat529

 szerint a magzatvédelmi törvény elfogadásával a jogalkotó azt juttatta 
kifejezésre, hogy a magzat jogi értelemben véve nem ember, így nem illeti meg jogok 
sem. A terhességmegszakítás korlátozását, így az abortusz jogellenessé tételét a terhesség 
12., 18, illetve 24. hete után az állam intézményvédelmi kötelezettségéből vezették le, 

tehát abból, hogy bár a magzat nem jogalany, az államnak az „emberi életet mint értéket” 
általában védenie kell, és ennek a nő önrendelkezési jogával szemben is érvényesülnie 
kell. A hazai alkotmányjog szerint tehát azáltal, hogy a magzatnak „élete”, illetve 

jogalanyisága nincsen, a terhességmegszakításra van lehetőség, viszont a szabályozásnak 
biztosítania kell, hogy a nő önrendelkezési joga egyensúlyban legyen az állam életvédelmi 
kötelezettségével.530

 A radikális feminista megközelítés szerint, ha a magzatnak „élete” 
nincsen, akkor az a nő testének a részét képezi, és mint ilyen, a nő önrendelkezési joga 
keretében a szülésig rendelkezhet róla. Az a megoldás, hogy a terhesség bizonyos ideje 
után erre a rendelkezésre már nincs lehetőség, egy olyan konstrukció része, amelyben az 
                                                           
526

 HALMAI Gábor – TÓTH Gábor Attila: Emberi jogok (Budapest: Osiris 2003) 339. 
527
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állam döntést hoz a terhes nő helyett a magzat „megtartásáról”, és ezt a döntését 
büntetőjogi normával érvényesíti.  

 

2.5. A párkapcsolati erőszak áldozatai és az emberölés 

 

Álláspontom szerint a párkapcsolaton belüli erőszak áldozataiként személy elleni 
bűncselekményt elkövető nők magatartásának büntetőjogi megítélése is a fentiekhez 

hasonló kérdéseket vet fel. A vizsgált kérdés szempontjából azért jelentős ez a 
problémakör, mert ugyan a női fogvatartottak száma a teljes börtönnépességhez képest 
alacsony,

531
 a szabadságvesztésre ítélt nők között a személy elleni erőszakos 

bűncselekmények elkövetőinek száma viszonylag magas. Magyarországon a női 
bűnözéssel kapcsolatban Raskó Gabriella tollából születetett az első átfogó munka. Raskó 

a nemzetközi szakirodalom elemzése során ugyan ismertet olyan munkát, amely arra utal, 
hogy a női gyilkosok szokatlanul nagy számával rendszeresen „rosszul bántak,” 532

 és 
hazai mintán végzett empirikus kutatásában is azt tapasztalta, hogy az áldozatok zöme 

férj, illetve szerető volt, valamint köztük „igen feszült volt a viszony,”533
 a 

cselekményeket azonban azzal magyarázta, hogy a növekvő agressziót a nő évekig 
magába fojtotta, majd egy mindennapos esemény kapcsán robbanás formájában 
„vezetődik le a felgyülemlett agresszió vagy a pusztítási szándék”.

534
 Fehér Lenke és Parti 

Katalin 2000-ben végzett empirikus kutatása szerint is a leggyakrabban elkövetett 
cselekmény az emberölés és kísérlete volt, ezt a vagyon elleni, illetve vagyon elleni 
erőszakos bűncselekmények követték, majd a súlyos testi sértés és a kiskorú 
veszélyeztetése. 535

 Tóth Herta adatai szerint a bebörtönzött nők közel 20%-a (kutatása 
időpontjában 190 fő) volt elítélve emberölés miatt. Kvalitatív kutatásában a mintába 
került, emberölésért elítélt négy nő közül három partnere sérelmére elkövetett emberölés 
miatt töltötte büntetését.536

 A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának (BVOP) 

2013-as adatai szerint Kalocsán a fogvatartottak negyede (96 fő) töltötte büntetését 
emberölés miatt.537

 
538

 Elsőként Tari Ferenc és Huszár László kutatása jutott arra a 
megállapításra, hogy a nők által elkövetett súlyos cselekmény mögött sokszor éveken 
keresztül húzódó családi konfliktus, erőszak rejlik, amelynek áldozata éppen a nő, aki 
                                                           
531

 BVOP évkönyv 2012. szerint 1 241 fő, a börtönnépeség 7%-a. A regisztrált elkövetőknek az elmúlt 
években kb. 17 %-a volt nő. 
532

 RASKÓ Gabriella: A női bűnözés (Budapest: KJK 1978) 537. 
533

 Lásd RASKÓ (532. lj.)547. 
534

 Lásd RASKÓ (532. lj.)548. 
535

 PARTI Katalin: „A női elítéltek helyzete – a 2000. évi kutatás eredményei” in GÖNCZÖL Katalin-LÉVAY 

Miklós (szerk.): A bűnözés új tendenciái, a kriminálpolitika változásai Közép és Kelet-Európában (Miskolc: 

Bíbor 2004) 163-169. valamint FEHÉR Lenke-PARTI Katalin: „Nők a börtönben”Kriminológiai tanulmányok 
39. (Budapest: OKRI 2002) 212-238. 
536

 ZENTAI Violetta – TÓTH Herta – KRIZSÁN Andrea: „National Report Hungary” in Marta CRUELLS-Noelia 

IGAREDA (szerk): Women Integration and Prison (Aurea Editores, Barcelona 2005) 135-158. 
537

 TANÁCS Eszter Tímea: A nők fogvatartásának speciális aspektusai Előadás a Magyar Tudomány 
Ünnepén, 2013. 11.05.) http://www.bm-tt.hu/mtuun2013.html 
538

 Furcsa jelenség ugyanakkor, hogy a bebörtönzött nőknek csupán 2%-át ítélték el kábítószerrel való 
visszaélés miatt, holott ez az arány a különböző kontextusban működő börtönrendszerekben is lényegesen 
magasabb (USA, Grúzia). 



138 

 

„csak brutális cselekményével tud véget vetni a lehetetlen helyzetnek”.539
 Fehér és Parti, 

majd Tóth kutatása is a családon belüli erőszak nagyon komoly szerepét tárta fel egyrészt 
az elkövetett bűncselekményben, másrészt a női fogvatartottak börtönélményeiben. Fehér 
és Parti kiemelik, hogy míg az országos adatok szerint az emberölések 21,7%-a történt 
hozzátartozó sérelmére, a súlyos testi sértéseknek pedig a 17,4%-a, ez az arány a 
vizsgálati mintájukba került női elkövetők esetében közel 60% volt. Az eredmények 
szerint a válaszadók felének partnere „nemcsak megalázó bánásmódban, hanem 
rendszeresen fizikai bántalmazásban is részesítette, csaknem 50%-ukat a bűncselekményt 
megelőző több éven, illetve több évtizeden át”. A válaszadók egyhatoda nyilatkozott úgy, 
hogy lelki vagy fizikai terror nem előzte meg a bűncselekménye elkövetését.540

 Tóth 
Herta és munkatársai kutatása szerint a bebörtönzött nők által elszenvedett családon belüli 
erőszak – már jóval a bebörtönzésük előtt – hozzájárul társadalmi kirekesztettségükhöz, 
amely munkavállalásukban, lakhatásukban, baráti és/vagy családi kapcsolataikban is 
megjelent.

541
 A nők ezen „csoportja börtönbe kerülése előtt egyáltalán nem folytatott 

bűnözői életformát, sőt, jellemzően nem tapasztalta meg a társadalmi kirekesztést, életük 
legalább részben illeszkedett a társadalom elvárásaihoz és intézményeihez. Ez különösen 
igaz azokra a nőkre, akik évekig tartó családon belüli erőszak következtében gyilkolták 
meg partnerüket: ezek a nők gyakran »integrált« életet éltek, amelyet megszakított a 
rendszeres erőszak, a végső erőszakos tett és a börtön.”542

 Ezért a jelenséget a kutatók az 

„erőszak által megszakítva” kifejezéssel írták le.  
Egy 2005-ben készült, a családon belüli erőszak és a bűnelkövetés összefüggéseit 

vizsgáló hazai kutatás megállapításai szerint a 49 női interjúalany közül „26-an a partner 

ellen elkövetett emberellenes bűncselekmény miatt kerültek börtönbe. Mindegyikük 
partnerbántalmazás áldozata volt, és egy kivételével, 25-en bántalmazójuk ellen követték 
el bűncselekményüket. Ez a 26 nő rendszeres fizikai, lelki, érzelmi és gazdasági 
erőszakot, valamint gyakran szexuális erőszakot is elszenvedett egy vagy több partnerétől. 
Nagy többségükben kértek segítséget közvetlen környezetüktől és a hatóságoktól, de ez 
gyakran elmaradt vagy nem bizonyult hathatós segítségnek. Ugyancsak többségük 
megpróbálta megszakítani a kapcsolatot a bántalmazóval, de a kísérletek többsége nem 
sikerült. A kevés sikeres kísérlet esetén sem szabadultak meg ezek a nők a bántalmazó 
zaklatásától. Elmondásuk szerint ezek a nők számukra veszélyes helyzetben – újabb 
bántalmazás során vagy attól tartva – követték el bűncselekményüket.”543

 

A fenti eredmények felvetik a kérdést, hogy miért felülreprezentáltak az emberölést 
elkövetett nők a szabadságvesztésüket töltő nők között és ez milyen viszonyban van a 

korábban megvalósult/sérelmükre elkövetett párkapcsolaton belüli erőszakkal. Arra 
tekintettel, hogy az emberölés büntetési tétele általában magas, kérdés, hogy miként 
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értékeli a büntetőjog a családon belüli erőszakot, amely közvetlenül megelőzte az 
emberölést. Kutatásom során 140 darab 2006 és 2013 között születetett olyan ítéletet 
vizsgáltam meg, ahol hozzátartozók egymás sérelmére követtek el élet elleni vagy testi 
épség elleni bűncselekményt. A 140 ügy közül 13 elkövetője volt nő, és minden esetben 
érte valamilyen bántalmazás a személy elleni erőszakos bűncselekmény elkövetése előtt. 
Ebből a szempontból az ügyek két csoportba sorolhatók. Az egyik esetben az emberölést 
közvetlenül megelőzte a férfi bántalmazása, a másik esetben attól időben elvált, de ez 
utóbbi esetekben is jellemzően rendszeres volt. 

Virág György felosztása544
 szerint a családon belüli erőszakot magyarázó 

szociológiai elméletek alapvetően négy csoportba oszthatók: erőforrás-elmélet, 
kontrollelmélet, patriarchátuselmélet és szociális tanuláselmélet. A vizsgált esetek alapján 
a magam részéről azt az elméleti keretet tartom a legpontosabbnak

545
 az esetek 

magyarázatára, amely abból indul ki, hogy a családtagok között strukturális 
egyenlőtlenség van, és a családon belüli erőszak a hagyományos férfiuralom, a 
patriarchátus fenntartatásának az eszköze (patriarchátuselmélet). Nem alkalmazható 
ugyanakkor ez az elméleti keret sem a vizsgált összes esetre.546

 Az elméleti megközelítés 
logikus következménye, hogy a nők által elkövetett emberölés a patriarchális elnyomás 
elleni fellépés eszköze.  

Az esetek döntő részében a nők a „hagyományos” nemi szerepnek megfelelően 
otthoni, vagy konyhai munkákban vettek részt és kiszolgálták férjüket: annak kívánsága 
szerint bevásároltak,

547
 vagy készítették rendszeresen a vacsorájukat.548

 Ez jellemzően a 
rendszeresen nagy mennyiségű alkoholt fogyasztó férjek sértegetése közepette történt, 
akik például feleségüket „kurvának” nevezték,549

 illetve rendszeresen bántalmazták 
feleségüket fizikailag is.550

 A nők különböző stratégiákat próbáltak ki a bántalmazó 
kapcsolatokból való menekülésre, de a rendőri segítség több esetben elmaradt,551

 és más 
hatóságok közreműködése, vagy a sértett elköltözése sem bizonyult tartós 
megoldásnak.552

 Több eset szolgáltat bizonyítékot arra, hogy a nőkkel szemben a 
gazdasági és társadalmi élet területein megnyilvánuló elnyomás növeli a 
kiszolgáltatottságukat elnyomó férjükkel szemben, és csökkenti annak az esélyét, hogy 
menekülni tudnak a bántalmazás elől.553

 Egy tipikus esetben tehát a bántalmazás több éve 
zajlott, az szóbeli, lelki, fizikai formában is megnyilvánult, és erőteljesen hozzájárult az 
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áldozat társadalmi kirekesztettségéhez, patriarchális elnyomásához, amellyel szemben a 
korábbi fellépési kísérletek sikertelennek bizonyultak.  

Az emberölések egyik csoportja közvetlenül elvált ugyan egy konkrét bántalmazási 
eseménytől, de az elkövetők szándéka szerint megállapítható volt, hogy arra reagált.554

 

Ebben az esetben a bíróság az előre kiterveltség miatt minősített emberölés miatt ítélte el 

az elnyomóan viselkedő, bántalmazó apát megölő anyát és lányukat, valamint a 
megvalósításban részt vevő többi személyt, és kiemelte, hogy további súlyosító 
körülmény, hogy „szülőként és a vádlottak közül legidősebb személyként őt terheli 
leginkább a felelősség azért, hogy a terv megszületésétől eljutott a megvalósításig, hiszen 
erkölcsileg súlyosan elvetendő az, ha egy anya, saját apjának megölésére buzdítja a 
lányát, vagy nem fojtja el még kezdeti szakában a lánya erre irányuló terveit, sőt a terv 
megvalósítása során további fiatalkorúak segítségét veszi igénybe”. 

Az emberölések másik csoportjában555
 a bántalmazó férfi az emberölést közvetlenül 

megelőzően is bántalmazta az emberölés elkövetőjét és az emberölés a dulakodás 
hevében, vagy közvetlenül azzal összefüggésben történt. Különösen ebben a helyzetben 
merül fel, hogy milyen szabályok vonatkoznak az ilyen helyzetben emberölést elkövető 
bántalmazott büntetésére, mennyiben veszi figyelembe a büntetőpolitika és a 
büntetéskiszabás az elkövetett cselekmény speciális körülményeit. Ebből a szempontból 
két irányt kell vizsgálni: azt, hogy mennyiben értékelhető jogos védelemnek ez a 
magatartás, másrészt pedig az enyhítő és súlyosító körülmények mérlegelését. 

2013 nyara előtt büntetőjogunk556
 a jogos védelmet úgy értelmezte, amely ha 

megállapítható, akkor a társadalomra veszélyesség kizárása miatt kizárja a bűncselekmény 
létrejöttét, így a büntethetőséget.557

 A jogos védelem megállapításának feltétele, hogy a 
bűncselekmény elkövetőjét közvetlen és jogtalan támadás érje és a jogos védelemben 
cselekvő tevékenysége a támadás elhárításához szükséges legyen. A Legfelsőbb Bíróság 
(LB) 15. sz. irányelvében azonban a házastárs részéről történő, illetőleg fenyegető 
támadás esetén kitérési kötelezettséget írt elő, amellyel adott esetben a bántalmazó 
kötelezettségévé teszi, hogy „semleges” védekezési módot válasszon. Feltétele volt 
továbbá a jogos védelem megállapíthatóságának, hogy az elhárító magatartás a jogtalan 
támadással vagy annak közvetlen veszélyével időben egybeessék, ennek hiányában 
időbeli túllépésről lehet beszélni. Ez a helyzet, ha például a támadás miatti heves indulat 
hatása alatt az elkövető nem hagy fel az elhárítással akkor sem, amikor már elmúlt a 
támadás. A 2005-ös Btk. kommentár álláspontja szerint az LB elvi éllel mondta ki, hogy 
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„az emberölés erős felindulásban elkövetettként minősül, ha a sértettnek a vádlottal 
szemben tanúsított provokatív magatartása, majd a testi épsége ellen intézett jogtalan 
támadása miatt kialakult nagyfokú indulatának hatása folytán a jogos védelmi helyzet 
megszűnése után is tovább folytatja a sértett bántalmazását, ami annak halálát 
eredményezi”.

558
 A jogos védelemben tanúsított magatartásnak időszerűnek és 

szükségszerűnek kell lennie.559
 Ha valaki aránytalanul súlyosabb sérelmet okoz, mint 

amilyen sérelemmel az elhárítani szándékolt támadás fenyegetett, akkor a jogos védelem 
túllépéséről van szó. Nem állapította meg az LB a túllépést a BH1994. 231 döntésben, 

amelyben a hosszú évek óta bántalmazott női terheltet megtámadta és egy kilinccsel 
fenyegette a sértett, majd a sértett további támadását a terhelt úgy hárította el, hogy 
kétszer hasba szúrta, aminek következtében életveszélyes állapot alakult ki. A tények 

komplex vizsgálata során megállapítást nyert, hogy a kilincs alkalmas lett volna testi 

sérülés okozására, kitérésre nem volt lehetőség, és a szúrások közül az egyik kis erejű 
volt, így az nem jelentette a jogos védelem túllépését.560

 

Ugyanakkor a vizsgált esetek közül – bár több esetében felmerült – egy esetben sem 

állapította meg a bíróság a jogos védelmi helyzetet. Időbeli túllépés miatt nem állapította 
meg például abban az ügyben,561

 amelynek terheltje a közel tíz éve tartó bántalmazások 
ellen más országba menekült, majd a sértett oda is követte és újbóli életközösségük során 
egy alkalommal újólag bántalmazta, fojtogatta és a tarkóján ütötte. A fojtó szorításból a 
vádlottnak – gyermeke segítségével – sikerült kiszabadulnia, és a partnere nyakában 
található mágneskártyatartó szalaggal a vádlott a sértettet kezdte fojtogatni, mire az 
eszméletét vesztette. Ezt követően a vádlott kiment egy másik szobába cipőfűzőkért, és – 

mivel „a hosszabb ideje tartó konfliktushelyzetet megelégelte és attól tartott, hogy a sértett 
magához térését követően újból bántalmazni fogja őt és gyermeküket – ezután a 
cipőfűzőket a sértett nyakára hurkolta, és azokat szorosan a sértett nyakán tartva, azokkal 
sértettet megfojtotta”. A bíróság álláspontja szerint a férj eszméletének elvesztésével a 
jogtalan támadás befejeződött és a jogos védelem lehetősége megszűnt, mert „az 

eszméletlenül fekvő sértettre tekintettel a vádlott már nem tarthatott férjének a közvetlenül 
fenyegető, jogtalan támadásától. A vádlott mégis ezután ment a konyhába a cipőfűzőért, 
majd azzal fojtotta a védekezésre képtelen férjét. Ebből következően jelen esetben, az 
időbeli túllépés miatt nem állt fenn a jogos védelmi helyzet.” A bíróság jelen értékelése 
mintegy tipikus, több másik ítéletben is visszaköszönt, álláspontom szerint azonban 

annyiban téves, hogy bár megfelel a jogos védelem túllépésével kapcsolatban kialakult 
bírói gyakorlatnak, nem képes arra, hogy megfelelően értékelje egy bántalmazott nő 
élethelyzetét és a cselekménye elkövetésekor benne végbemenő folyamatokat. 

Az új Btk. jogos védelemre vonatkozó szabályainak kodifikálásakor kiterjesztették a 

jogos védelemként értékelt magatartások körét a „súlyos, erőszakos bűncselekmények 
elleni hatékonyabb fellépés biztosítására”.

562
 A törvény indokolása általánosságban úgy 
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fogalmaz, hogy „a jogellenes cselekmények elhárítására az állami szervek jogosultak és 
kötelesek. Minden olyan esetben, amikor az állami szervek e kötelezettségüknek nem 
tesznek eleget, a megtámadott részére biztosítani kell a védekezés jogát. A jogos 

védelemmel a törvény ennek a védekezésnek a jogát biztosítja. A jogszerűen védekező 
ezért valójában nemcsak a saját, hanem a társadalom érdekében is cselekszik.”563

 A 

szöveg kriminálpolitikai kiindulópontja tehát az, hogy a jogtalan támadás kockázatát a 
támadónak kell viselnie. A családon belüli bántalmazás vonatkozásában ez annyiban 
releváns, hogy a terheltté váló bántalmazott tevékenysége sok esetben saját védekezésére 
irányul, azonban az esetek egyik típusában időben jelentősen, másik típusában kevésbé 
válik el a támadástól. Kérdés tehát, mennyiben érvényesül a támadás közvetlen 
fenyegetettsége. 

Korábbi büntetőjogunk és annak bírói gyakorlata következetes volt abban, hogy a 
jogtalan támadás közvetlenségét kívánta meg a jogos védelemhez. Ezt az „elvárást” 
azonban jelentős mértékben fellazították a 2009-ben bevezetett úgynevezett megelőző 
jogos védelem szabályai,564

 amelyek jövőbeli jogtalan támadás elhárítására biztosítottak 
lehetőséget bizonyos keretek között, például, hogy az nem lehet alkalmas az élet 
kioltására. Ezt a megoldást alkalmazza az új Btk. is, ezzel fenntartva azt, hogy a támadás 
és a védekezés időben elválhat egymástól. 

Az új Btk. nem változtat azon a megközelítésen, hogy jogos védelem 
megállapításához mérlegelni kell a védekezés szükségességét és arányosságát is, azonban 
a konkrét szempontok kimunkálását a joggyakorlatra bízza. Két ponton azonban jelentős 
változtatást hajt végre az új törvény. Egyrészt törvényi vélelmet állít fel arra, hogy 
bizonyos helyzetekben a megtámadott joggal feltételezheti, hogy a támadás az élete ellen 

irányul, és már a jogtalan támadás körülményei megteremtik a lehetőségét a védekezés 
szükséges mértékű túllépésre. Ilyen körülmény az, ha valakit éjjel támadnak meg, vagy a 

lakásába behatolással, vagy fegyverrel.
565

 A másik fontos változás a kitérési 
kötelezettséggel kapcsolatos:

566
 a törvény kimondja, hogy a megtámadottnak nincs 

kitérési kötelezettsége, amely változás az LB 15. sz. irányelvében567
 meghatározott, a 

hozzátartozókra, így házastársakra is vonatkozó kitérési kötelezettség a törvénykezés 
változásai miatti feloldása. A szabály értelmezéséhez további támpontot ad a törvény 
indokolása, hiszen kimondja, hogy a „mai társadalmi viszonyok között – különös 
tekintettel a családon belül elkövetett erőszakos cselekmények megváltozott megítélésére 
– már nem állja meg a helyét a korábbi, a megtámadott védekezési jogát szűkítő ítélkezési 
gyakorlat”.  

Látható tehát, hogy a büntetőjog-dogmatika (bizonyos körben) elmozdul arról az 
álláspontról, hogy a támadásnak közvetlennek kell lennie, a házastársnak adott esetben ki 
kell térnie a jogtalan támadás elől, valamint „szűkíti” a bíróság mérlegelésének kereteit, 
amikor vélelmet állít fel arra, hogy mikor számít élet elleninek a jogtalan támadás. Bár 
álláspontom szerint az új Btk. sem ad arra lehetőséget, hogy a párkapcsolati bántalmazás 
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miatt a bántalmazott részéről megvalósuló személy elleni erőszakot a bíróság a jogos 
védelem keretén belül, a korábbi gyakorlattól eltérően büntethetőséget kizáró okként 
értelmezze, a változások iránya egyértelmű. A Btk. 1997-es változása előtt a házasságon 
belül az erőszakos közösülés még nem is számított jogtalan támadásnak, hiszen az nem 
volt bűncselekmény, így az ezzel szembeni védekezés nem lehetett a jogos védelem 
keretében értékelhető. 2013 nyara óta – ugyan más tekintetben, de – a dogmatika 

elmozdul a közvetlenség megkövetelésétől minden védelmi helyzetben, a kriminálpolitika 
pedig megfogalmazza, hogy a családon belüli erőszak visszaszorítása miatt a kitérési 
kötelezettség megszűnik, illetve a jogos védelem körében értékelt magatartások körét 
szélesíteni kell. Osztom az egyik bírósági ítéletben megfogalmazott álláspontot, amely 
szerint „a vádlott által elkövetett bűncselekmény nem jelenthet követendő mintát a 
családon belüli erőszak visszaszorítására, a feleségbántalmazásnak nem szabad ilyen 
módon véget vetni. A családon belüli erőszaknak, a feleségbántalmazásnak nem lehet 
megoldása a bántalmazó életének a kioltása.”568

 Ugyanakkor, az eset összes 
körülményeinek figyelembevételével, ha például a bántalmazott a több évtizedes 
bántalmazás során rendszeresen folyamodik segítségért állami szervekhez, de az 
eredménytelen, vagy új lakóhelyre menekül, de a bántalmazó továbbra is zaklatja, és a 
többéves zaklatás elől korábban „kitérni” vagy menekülni próbált, felmerülhet egy olyan 

jog konstrukció kialakítása, amely felismeri a bántalmazott strukturális elnyomását és a 
jogos védelem keretei között kísérel meg választ adni „védekezése” büntetőjogi 
értékelésére. Éppen amiatt, hogy az ilyen személy elleni erőszakos cselekmények 
társadalomra veszélyessége alacsony, lenne indokolt ennek kimunkálása. 

Az ítéletek alapján a büntetőpolitika az enyhítő, illetve súlyosító körülmények 
között, a büntetéskiszabás alkalmával is figyelembe veheti azt, ha a terhelt párkapcsolati 
bántalmazás áldozata. A büntetéskiszabás során értékelendő szempontokról jelenleg az 
56. számú BK vélemény569

 ad tájékoztatást, amely jelen vonatkozásban jellemzően átveszi 
a BK. 154. számú állásfoglalás iránymutatásait. A vélemény kimondja, hogy súlyosító 
körülmény, ha a sértett az elkövető közeli hozzátartozója, ugyanakkor enyhítő körülmény 
a sértett felróható közrehatása. Ilyenként értékelhető a sértett részéről tanúsított durva, 
erőszakos, kihívó vagy súlyosan sértő viselkedés.570

 Több megyei bíróság, illetve 
törvényszék ítéletében megjelent súlyosító körülményként, hogy a családon belüli 
erőszakos cselekmények elszaporodtak a megyében, illetve országosan.

571
 Volt olyan 

ítélet is, amelyben súlyosító körülményként szerepelt, hogy a cselekményt „családon 
belüli erőszak formájában, nő sérelmére” követték el.572

 Álláspontom szerint ezen 
szempontok értékelésével a következő problémák merülnek fel. Egyrészt nem áll 
rendelkezésre olyan adat, amely igazolná, hogy a nők által férfi bántalmazóik sérelmére 
elkövetett bűncselekmények száma elszaporodott volna valamelyik régióban, vagy 
országosan, ugyanakkor olyan adatok rendelkezésre állnak, amelyek a párkapcsolati 
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erőszak általában vett elszaporodottságáról szólnak. Figyelemmel arra, hogy az erőszak 
nem kizárólag férfijelenség, és lemenői-felmenői vonatkozásban is előfordulhat, akár női 
elkövető részéről fiúgyerek sérelmére, helyes lenne a családon belüli erőszak országos 
elszaporodottságát általában véve súlyosító körülményként értékelni, hiszen az 
igazságszolgáltatásnak ekkor határozottabb üzenetet kell küldenie az állampolgárok 
számára. Ugyanakkor arra tekintettel, hogy a vizsgált ítéletek kevesebb, mint 10%-ában 
volt az elkövető nő, és korábbi kutatási eredmények is a férfidominanciát igazolják az 

elkövetői oldalon,573
 indokolt megkülönböztetést tenni és a családon belüli erőszak 

elszaporodottságát csak olyan esetben figyelembe venni, ahol az elkövető férfi. 
Továbbá – álláspontom szerint – ha a bíróság a hozzátartozó sérelmére 

elkövetettséget és a családon belüli erőszakos cselekmények elszaporodottságát is értékeli 
súlyosító körülményként, akkor felmerülhet a kétszeres értékelés tilalma, hiszen utóbbi 
körülmény magában foglalja az elsőt is, így kétszer figyelembe venni indokolatlan. Ezt az 

álláspontot képviselte a Pécsi Ítélőtábla574
 is, ugyanakkor a többi érintett ügyben a 

másodfokú bíróság helyesnek fogadta el a két szempont együttes értékelését. Kérdés, 
hogy milyen viszonyban van egymással a hozzátartozó sérelmére elkövetettség, valamint 
a sértett közrehatása. Véleményem szerint a sértetti közrehatásról általánosabban 
rendelkezik a kollégiumi vélemény, így az családon belüli erőszaktól különböző 
helyzetekben is értékelési szempont. Ugyanakkor, ha a családon belüli bántalmazást mint 
a férfidominancia érvényesülését figyeljük meg, akkor az ez elleni fellépésnél súlyosító 
körülményként értékelni a hozzátartozó sérelmére elkövetettséget ugyan dogmatikailag 
helyes megoldás, nyilvánvalóan ellenkezik azonban a kollégiumi vélemény céljával. 
Abban ugyanis ez a szempont egy mondatban szerepel más olyan körülményekkel, 
amelyek arra utalnak, hogy a kollégium szerint a kiszolgáltatottság, a sértett „gyengesége” 
ad okot a súlyosító körülményként értékelésre.575

 A szabály olyan alkalmazása tehát, 
amelynek során a női elkövető terhére értékeli a bíróság súlyosítóként a hozzátartozó 
sérelmére elkövetést, ellenkezik a kollégiumi véleményben foglalt büntetéskiszabási 
szempont céljával, így álláspontom szerint alkalmazása nem helyes bántalmazott női 
elkövetők esetén. 

A bírói gyakorlat mindezeken felül szinte mindegyik vizsgált esetben enyhítő 
körülményként vette figyelembe a sértettek korábbi, vagy a cselekményt közvetlenül 
megelőző bántalmazását, és a büntetési tételkeret középmértékénél jóval alacsonyabb 
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szabadságvesztést szabtak ki, olykor próbaidőre felfüggesztve. Helyesnek tartom azt az 

alábbi – ugyan csak egy ítéletben szereplő, de általános érvényű – megállapítást is, 
amelyik szerint a „vádlott korábban nem követett el a bűncselekményt, szándéka az őt 
bántalmazó férje megölésére terjedt ki. Cselekményének speciális motivációja volt. 
Mindezek alapján a bíróság úgy véli, hogy a vádlott valószínűleg nem fog újabb 
bűncselekményt elkövetni, ezért a speciális prevenció kérdése másodrendű.”576

 

II. 4. Diszkrimináció, elnyomás és privilégiumok a büntetőeljárás folyamán 

A kirminálpolitikán túl a büntető igazságszolgáltatás szerveinek működése (tevékenysége, 
gyakorlata, döntései) is hatással vannak arra, hogy kikkel szemben és milyen eredménnyel 
folytatnak le eredményes büntetőeljárásokat, ezáltal arra, hogy kik kerülnek börtönbe. 
Ugyan jelen disszertációnak nem feladata a rendőrség, az ügyészség, valamint a bíróság 
működésének elemzése, a börtönnépesség összetételére gyakorolt jelentős hatása miatt az 
alábbiakban néhány példán keresztül szemléltetem a releváns működési 

mechanizmusokat. 

 

1. Kutatási előzmények a vagyoni helyzet, az etnikai hovatartozás, a nem, a szexuális 
orientáció és a fogyatékosság szerepéről a büntetőeljárásban 

Az amerikai szakirodalom már régóta foglalkozik a fenti kérdésekkel. Többek között 
Martin Gold 1966-ban végzett kutatást 522 michigani fiatalkorú körében, és arra jutott, 
hogy az alacsonyabb társadalmi státuszú fiatalkorúak ötször akkora arányban kerülnek a 

hivatalos statisztikákba, mint magasabb társadalmi státuszú társaik. A jelenség oka az 
utóbbiak által elkövetett, fel nem derített cselekményekben rejlik. Ha ezek is 

szerepelnének a statisztikában, az arány 1,5:1 volna. A következtetése az volt, hogy 
ugyanazért a cselekményért egy szegényebb elkövetőt valószínűbb, hogy őrizetbe 
vesznek, vele szemben a vádemelés és az elítélés is valószínűbb.577

 Az eredményeket az 
újabb kutatások is igazolták, így többek között Loic Wacquant,

578
 Herbert J. Gans

579
 vagy 

Nils Christie
580

 írásai. 
Hasonlóképpen, a nemzetközi szakirodalomban viszonylag nagy teret kaptak az 

etnikai kisebbségek, valamint a bevándorlók büntető igazságszolgáltatásbeli „kezelésére” 
vonatkozó kutatási eredmények is. A gondolkodást az utóbbi évtizedekben az a felismerés 
is mozgatta, hogy a különböző kisebbségi csoportok részvétele a bűnözésben is jelentősen 
eltérhet, valamint különböző a büntető igazságszolgáltatás szerveinek velük kapcsolatos 
reakciója is. Ehhez képest megállapítást nyert, hogy az Egyesült Királyságban az ázsiaiak 
részvétele a bűnözésben a fehérekénél alacsonyabb,581

 és a középosztálybeli feketék 
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bűnözésben való részvétele megegyezik a középosztálybeli fehérekével.582
 Matthews a 

kétezres évek végének adatait felhasználva azt állítja, hogy a feketék felülreprezentáltak 
az igazoltatottak között, kisebb arányban kapnak figyelmeztetést, mint a fehérek, viszont 
nagyobb arányban emelnek ellenük vádat, és a börtönben is felülreprezentáltak.583

 Tóth 
Balázs PhD-dolgozatában összehasonlító kutatást végzett az etnikai profilalkotásról 
(Nagy-Britannia, Franciaország, Spanyolország, Oroszország és Bulgária gyakorlatát 
vizsgálva), és megállapította, hogy az etnikai profilalkotás mindegyik vizsgált ország 
gyakorlatában jelen van, illetve egyik ország rendőrségi gyakorlatában sem bizonyult 
hatékonynak.584

 Az elmúlt évtizedek amerikai kutatásai szerint az úgynevezett kábítószer 
elleni háború kifejezetten az amerikai fekete népességre fókuszált (lásd: Michael Tonry,

585
 

Jerome Miller, Nils Christie), és Marc Mauer becslése szerint a kriminálpolitika 
változásainak és a rendvédelmi szervek fellépésének eredményeképpen jelenleg 12 fiatal 
fekete amerikai közül egy börtönben van, és minden negyedik a büntető 
igazságszolgáltatási rendszer közvetlen felügyelete alatt áll.586

 

Látszólag úgy tűnhet, hogy a nőket nem éri diszkrimináció a rendőrség vagy a 
bíróság részéről, sőt Otto Pollak „maszkírozott bűnözésről” és az „igazságszolgáltatás 
lovagiasságáról” szóló elmélete szerint az igazságszolgáltatás a női szerepek miatt még 
enyhébben is bánik a női elkövetőkkel.587

 A nyolcvanas évekre azonban a kutatók 
megkérdőjelezték ezt az álláspontot, azzal érvelve, hogy ha létezik ilyen „lovagiasság”, az 

minden bizonnyal egyenlőtlenül oszlik meg például a fekete és a fehér nők között.588
 

Amerikai kutatók arra is találtak példát, hogy szigorúbb rendészeti megoldásokat 
alkalmaztak terhes kábítószer-fogyasztó nők, mint férfiak esetén a nyolcvanas évek végén, 
ezzel azt eredményezve, hogy ugyanazért a magatartásért több nőt vontak büntetőeljárás 
alá.589

 
590

 

Egyelőre kevésbé kutatott, de a téma szempontjából érdekes csoportot jelentenek az 

LMBTQ emberek is, egyrészt a sérelmükre elkövetett gyűlölet-bűncselekmények, 
másrészt az általuk elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatos eljárások és az itt 
tapasztalható rendőri és bírósági attitűdök miatt. Az USA-ban több olyan emberölési 
esetet rögzítettek, amelyben a rendőrség a különösen kegyetlen elkövetési mód miatt 
azonnal arra következetett, hogy az elkövető az áldozat azonos nemű partnere lehetett, 
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hiszen melegekkel kapcsolatos előítéleteik – különösen a szexuális életüket meghatározó 
vélt erőszakkultúra – logikus következménye ez volt. Az egyik ügyben 11 évvel a téves 
elítélés után derült ki, hogy az áldozat nem párkapcsolati erőszak, hanem gyűlölet-
bűncselekmény áldozata volt.591

 A legújabb kutatások olyan eseteket is feldolgoztak, ahol 
a vád képviselője is a sztereotípiáknak megfelelő vádat választotta, mert arról adott 
esetben könnyebb az esküdteket meggyőzni, és az erkölcsi elítélés miatt kiszabott magas 
büntetések miatt az ügyész eredményesnek tűnhet. Az előítéletek játszhatnak szerepet 
abban is, hogy gyanúsítottként is, de akár tanúként is problémás lehet a gyakorlatban 
LMBTQ emberek, különösen transzneműek meghallgatása a szavahihetőség 
megkérdőjelezése miatt.592

 A bírósági alkalmazottak sértegetései miatt is az LMBTQ 
terheltek gyakrabban fogadják el a vádalkut az USA-ban azért, mert tartanak a nyílt 
tárgyaláson történő esetleges megszégyenítéstől.593

 

Hasonlóan viszonylag újak azok a kutatások, amelyek a fogyatékossággal élők 
helyzetét vizsgálják a büntetőeljárás során. Úgy tűnik, hogy a verbalitásnak a 
büntetőeljárás minden szakaszában különös jelentősége van. Nyilvánvaló, hogy ez az 
indoka annak, hogy a nemzetközi egyezmények, valamint a büntetőeljárási kódexek a 
jogok katalógusában előkelő helyen szerepeltetik az anyanyelvhasználathoz való jogot, és 
a tolmács biztosításának kialakult gyakorlata van. A kutatások szerint azonban, ha valaki 

siket, magas a valószínűsége annak, hogy a büntetőeljárás valamely szakaszában valamely 
joga sérülni fog. Ezek az eljárási jogsértések pedig ahhoz vezetnek, hogy igazoltatáskor, 
vagy az eljárás későbbi szakaszában a siket terheltet börtönbüntetésre ítélik. Az idézett 
példa szerint a siket terheltek az igazoltatáskor képtelenek egyből „tisztázni magukat” 
vagy előadni az eset körülményeit, így nagyobb eséllyel veszik őket őrizetbe. Az 
őrizetben ugyan a legtöbb esetben jelnyelvi tolmács segítségével kommunikálnak, de a 
kihallgatások ideje egy átlagos kihallgatás hosszának többszöröse, és ez hátrányosan érinti 
a siketeket az eljárásban (pl. hamarabb ismerik be a bűnösséget, vagy a zavartság miatt 
ismernek el olyan cselekményeket, amiket nem követtek el).594

 

 

2. Diszkrimináció, elnyomás és privilégium a magyar büntetőeljárásban 

A fenti kérdések egy részében Magyarországon is születtek kutatások, ugyanakkor a 
kutatási eredmények nem fedik le a fent ismertetett összes csoportot, valamint nem 
foglalkoznak az eljárás összes szakaszával. 1995–1996-ban végzett kutatást Huszár László 
egy ezerfős fogvatartotti mintán, amely több eredménnyel szolgált a büntetőeljárással 
kapcsolatban.  E szerint a romák közül 12%-kal kevesebben tudtak fizetett ügyvédet 
fogadni, mint a nem romák, és ennek megfelelően alakul annak percepciója is, hogy 
elégszer találkozott e a terhelt a védőjével, illetve mennyire volt elégedett a 
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tevékenységével. Értelemszerű, hogy az elégedettség és a találkozások száma is 
összefügg, és mindkettő jelentős hatással lehet a büntetőeljárási jogok érvényesülésére.  
Bár a kutatás szerint nem mutatkozott szignifikáns különbség a kiszabott aktuális ítélet 
hosszában, az élet során összesen börtönben töltött idő tekintetében igen: „a romák 
alacsonyabb átlagéletkora ellenére szignifikánsan több időt töltöttek börtönben. Ráadásul 
a letöltött évek számával a romák relatív aránya majdnem monoton nő. Így, ha az egyszeri 
ítéletek nem hosszabbak is, a börtönben lévő romák nagyobb börtöntapasztalattal 
rendelkeznek, mint nem-roma társaik.” A legsúlyosabb fokozatban, a fegyházban a romák 
enyhén felülreprezentáltak voltak.595

 Ugyanebben az évben jelent meg Póczik Szilveszter 
kutatása,

596
 amely szerint a romák a nem romáknál hátrányosabb helyzetbe kerülnek a 

büntetőeljárás és annak előkészítése során. A romákat a nem romáknál gyakrabban 
bántalmazták a „rendőri és a vizsgálati eljárás” során és nagyobb arányban tapasztaltak 
kényszervallatást. Póczik szerint a „kollektív intézményi mentalitás” inkább 
megengedhetőnek tartja a romákkal szemben ezt a fellépést, mint a nem romákkal 
szemben. Adatai szerint a romáknál háromszor nagyobb arányban akadályozták a 
kapcsolattartást a védővel, mint a nem romák esetében. A bírák viselkedésében 
ugyanakkor nem találtak etnikai mozzanatokra utaló tendenciákat.597

 

A Magyar Helsinki Bizottság598
 2007–2008 folyamán vizsgálta599

 a hazai 

igazoltatási gyakorlat hatékonyságát és etnikai aspektusait. A kutatás során vizsgált 
igazoltatások 22%-ában romát igazoltattak, amely 3,54-szerese a hazai roma lakosság 
arányának. Bár a roma népesség korfája eltér a nem romákétól, figyelemre méltó, hogy a 

14–16 éves korosztályban az igazoltatottak több mint 30%-a volt roma, Budapesten pedig 

a teljes minta egyharmada. Fontos eredménye a kutatásnak, hogy kimutatta, hogy az 

igazoltatási okok szerinti bontásban a romákat az átlagosnál nagyobb arányban 
igazoltatják olyan esetekben, amikor az igazoltatások oka kevéssé meghatározott, 
bizonytalan, „egyéb”.600

 Az igazoltatások hatékonyságában nem volt különbség a roma és 
a nem roma csoportok között, egyik esetben sem követte arányosan több további 
intézkedés az igazoltatást. A Magyar Helsinki Bizottság következtetése az volt, hogy bár a 
romákat a lakosságon belüli arányuknál jóval nagyobb mértékben igazoltatják, 
jogsértésben való részvételük nem nagyobb, tehát ezzel az indokkal nem igazolható az 
igazoltatás nagyobb esélye.601

 További érdekes szempont, hogy a közúti ellenőrzések 
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során megvalósuló igazoltatások során, valamint fokozott ellenőrzés esetén az átlagosnál 
jóval kevesebb személy volt roma. Jogos lehet tehát a következtetés, hogy abban az 
esetben, ahol az intézkedés megkezdésekor nem állapítható meg az igazoltatott személy 
etnikai hovatartozása, vagy előre meghatározott területen kell fokozott ellenőrzést 
lefolytatni mindenkivel szemben és a rendőrnek nincs mérlegelési jogköre arról, hogy kit 
von igazoltatás alá, a romák felülreprezentáltsága lényegesen alacsonyabb.602

 Ez a kutatás 
erre nem terjedt ugyan ki, de amerikai kutatási adatok azt támasztják alá, hogy az 

igazoltatást követően – amikor a rendőrnek már van mérlegelési joga – a feketéket és a 
spanyol ajkúakat nagyobb arányban vonják további intézkedés alá.603

 

Azzal kapcsolatban, hogy a büntetőeljárás gyakorlata mennyiben érinti hátrányosan 
az alacsony szocioökonómiai státuszú terhelteket, közvetve vannak információink: a 
kutatási érdeklődés a kirendelt védői rendszer működésével kapcsolatban meglehetősen 
nagy volt, és én magam is osztom azt az álláspontot, amely szerint annak működése egyik 
fokmérője lehet annak, hogy mennyire érvényesülnek a tisztességes eljáráshoz való jog 
garanciális biztosítékai a büntetőeljárásban.604

 Már 1996-ban megállapította az 
állampolgári jogok országgyűlési biztosa, hogy „a kirendelt védő eljárása nem véd 
hatósági túlkapásokkal és tévedésekkel szemben”, Fenyvesi Csaba 1998–1999-ben 

lefolytatott kutatása szerint pedig mind az ügyvédek, mind az ügyészek és a bírók úgy 
vélték, hogy a meghatalmazott védő tevékenysége magasabb színvonalú, mint a 

kirendelté. Az Országos Rendőr-főkapitányság 2006-os kutatása is hasonló megállapításra 
jutott a hatékonyság tekintetében, illetve kimutatta, hogy a kirendelt védői aktivitás 
(indítványtétel, stb.) jóval visszafogottabb a kirendelt védők esetében. A Magyar Helsinki 

Bizottság 2003-ban átfogó kutatást végzett a témában, amely kimutatta, hogy a kirendelt 
védők negyede lép csak kapcsolatba a terhelttel az első kihallgatás előtt, és a válaszadók 
70%-a szerint kirendelt védője egy nyomozati cselekményen sem vett részt. A Magyar 

Helsinki Bizottság egy további, 2008-as kutatása605
 a kirendelt védői tevékenység 
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vizsgálatára fókuszálva azt állapította meg, hogy a kirendelt védők 16%-a vett részt az 
első kihallgatáson (míg a meghatalmazott védők 63%-a) és 93%-uknak nem volt 

indítványa a nyomozati szakban, 63%-uknak pedig a bírósági szakban sem 
(meghatalmazott védők esetében ez az arány 31%). Az adatok szerint tehát „a kirendelt 
védői rendszer mind jelenlét, mind aktivitás szempontjából jelentős deficittel küzd”.

606
 

A fentiekben csupán példálózó jelleggel szerettem volna alátámasztani, hogy a 
büntető igazságszolgáltatás szerveinek a gyakorlata komoly hatással lehet arra, hogy kik 

kerülnek a hatóságok látókörébe, és azokkal szemben milyen „hőfokon” érvényesülnek a 
gyakorlatban az eljárási garanciák, illetve ezek formális betartása mennyiben járulhat 
hozzá a számukra indokolatlanul hátrányos eljáráshoz. A példák sorát még folytathatnánk. 
Álláspontom szerint az etnicitás szempontként megjelenik a rendőrség igazoltatási 
gyakorlatában, mint ahogy ezt közelmúltbeli esetek Kelet-Magyarországon a 
kerékpárosok közúti ellenőrzésével kapcsolatban bizonyították.607

 Empirikus adatok 

bizonyítják azt is, hogy az úgynevezett falopások kapcsán a rendőrség és az erdész 
fellépése nem az iparszerű nagyvállalkozó fatolvajokra,

608
 hanem az egyszerű, gyakran 

roma és/vagy szegény elkövetőkre összpontosul. A hagyományos nemi szerepek 
érvényesítésének az igénye megjelenik a rendőrség prostituáltakkal szembeni 
fellépésében, és a rendőrség nyilatkozata például a Budapest Pride felvonulást követő 
gyűlölet-bűncselekmények kapcsán is azt mutatja, hogy a rendőrség gondolkodása nem 
mentes az előítéletektől.609

 

II. 5. Hatalom, elnyomás, diszkrimináció és privilégiumok a börtönben 

1. A börtön hatalma, hatalom a börtönben: a deprivációs és import modellek jelentősége 

A börtön – egyrészt mint színtér, másrészt mint eszköz – régi terepe a hatalmi viszonyok 

tanulmányozásának. Foucault például a társadalom szintjén lejátszódó fegyelmezés 
eszközeként tekintett rá, amelynek célja a hasznossá tétel,610

 újabban pedig Hörnqvist 
mutatta ki a börtönbeli rehabilitáció példáján keresztül azt, hogy hogyan válik az elnyomó 
produktivitás eszközévé a börtön reszocializációs programjain keresztül.611

 A börtönön 
belüli hatalmi viszonyok kutatása a 20. század közepén vett lendületet. Gofmann abból a 
szempontból vizsgálta, hogy a felügyelet milyen eszközökön keresztül gyakorol hatalmat 

a bentlakók mint a hatalom tárgyai felett egy totális intézményben,612
 Sykes viszont 

megkérdőjelezte, hogy tényleg a bentlakó minden mozzanatát és lépését ellenőrizné-e a 

felügyelet, vagy pedig az elnyomással szemben a rabok egy informális börtöntársadalmat 
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építenek ki, elnyomóikkal szembeni védekezésként.613
 E börtöntársadalom szabályaira, 

„felépítésére” vonatkozó, elsősorban angol nyelvű irodalom lenyűgözően gazdag, a 
felállított tipológiák szerteágazó alkalmazkodási vagy „coping” stratégiákról számolnak 
be. A korai megközelítések alapvetően két csoportba sorolhatók abból a szempontból, 
hogy intézményi tényezőkkel, a bebörtönzés okozta deprivációkkal,614

 vagy a börtönélet 
megkezdése előtti, úgynevezett importált tényezőkkel615

 magyarázták a bebörtönzés 
okozta hatásokra adott válaszokat.616

  

Papp Gábor szerint Wheeler volt az, aki elsőként számolt be a rabkultúra kialakulásának 
okaival kapcsolatban két elkülönő modellről. Az importációs, más néven „negatív 
szelekciós modell” lényege szerint „…minden elítéltnek van egy közös jellemzője, a 
kriminalitásban való részvétel. Bűncselekményeik jelzik azt, hogy bizonyos szinten 

szemben állnak a konvencionális normákkal. Ebből az következik, hogy a rabkultúra 
azoknak az értékeit fejezik (sic!) ki leginkább, akik leginkább elkötelezettek a kriminális 
értékek iránt … ha a kultúrát az elítéltek kriminogén karakterének eredményeképpen 

kezeljük, ésszerű azt várni, hogy az ezt megerősítő folyamat megy végbe a bebörtönzés 
alatt is.”617

 Wheeler a deprivációs modellt, amely szerint a bebörtönzés fájdalami 
magyarázzák elsősorban a rabkultúra kialakulását, így ragadta meg: „A másik 
megközelítés a szubkultúrák problémamegoldó jellemzőjére helyezik a hangsúlyt és a 
rabkultúra tartalmát egy válasznak tekinti a bebörtönzéssel járó problémákhoz való 
alkalmazkodással összefüggésben”.618

 

 Későbbi kutatások elmozdultak abba az irányba, hogy többfaktorú megközelítéssel 
magyarázzák a mind az alkalmazkodást, mind a szubkultúra létrejöttét. A legfrissebb 
munkák közül kiemelkedik Crewe, aki Wellingbourgh börtönének részletese elemzésével 
vizsgálja mind a fogvatartottak előéletét, identitását, mind az intézmény irányításának, 
vezetésének kontextusát és a rabok ezekhez való adaptációját. Eredményei szerint az 
adaptálódás a börtönkörnyezethez a büntető hatalom különböző formái interakcióinak és a 
fogvatartottak eltérő értékeinek, várakozásainak és ambícióinak a következménye.619

 

A hazai kutatások közül kiemelkedik Huszár László úttörő kutatása 1995-ből, 
valamint Boros János vonatkozó kutatásai. Legújabban Papp Gábor foglalkozott a 
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prizonizációval és Fliegauf Gergely tette közzé kritikai megközelítésű gondolatait a totális 
intézmény koncepciójáról.620

 Fliegauf
621

 és Fiáth Titanilla is tett a fogvatartotti típusokra 
és szerepviselkedésekre vonatkozó megállapításokat. Fiáth antropológiai kutatásai szerint 
a hierarchiát meghatározó egyik legfontosabb szempont a tekintély, amelyet leginkább a 
fizikai adottságok, a kapcsolati tőke, a vagyon, tehát az anyagi javakkal való rendelkezés 
és a félelmet nem ismerés határoznak meg.622

 A tekintély kialakítása ugyanakkor 
álláspontom szerint más és más lehet strukturális szempontból eltérő helyzetben lévő 
társadalmi csoportok esetében, illetve ezen túl, a börtönélet megélése más-más 
tapasztalatot jelenthet a más-más társadalmi csoportba tartozók számára. Ezért fontos a 
fentiek mellett annak vizsgálata is, hogy az egyes csoportba tartozó fogvatartottak hogyan 

élik meg fogvatartásukat, milyen börtöntapasztalatokkal, börtönélményekkel 
rendelkeznek.  

Kutatásomban alapvetően amellett érvelek, hogy az intézeten kívüli, kinti társadalmi 
egyenlőtlenségek meghatározók a fogvatartottak börtönélményeire, ezért úgy tűnhet, hogy 
az importációs modell megközelítését fogadom el. Elemzésem azonban nem elsősorban a 
rabkultúra kialakulásának magyarázatával foglalkozik, ezért nem feladata az állásfoglalás 
abban a kérdésben, hogy az importációs vagy a deprivációs modell írja-e le jobban a 

valóságot. Egyetértek a deprivációs modell azon megközelítésével, hogy a bebörtönzés 
megfosztásokkal, fájdalmakkal jár, amelyek hatással vannak a fogvatartottak 
börtönélményeire. A dolgozat a börtönt olyan intézményként vizsgálja, amely bár totális, 
nem teljesen elszigetelt a külvilág folyamataitól. A bentlakók összetételére, a köztük lévő 
hatalmi viszonyokra hatással vannak a kinti társadalom hatalmi viszonyai is. Goffmann az 

elmegyógyintézetet vagy a börtönt olyan totális intézményként határozta meg, amelyben a 
bentlakó minden élettevékenységét irányítják, ellenőrzik egy meghatározott cél érdekében 
és amely így a közösségtől izoláltan működik.623

 Ahogy erre a magyar szakirodalomban 

Fliegauf Gergely felhívta a figyelmet, a börtön társadalmi funkciója rendkívül sokat 
változott az elmúlt évtizedek során, és nem tartható már az a megállapítás sem, hogy a 
börtön a külvilágtól teljesen elzártan működik. Guenther megállapításaira hivatkozva úgy 
érvel, hogy a börtönben gyakran előtalált tiltott tárgyak „valamilyen szinten és módon a 
tágabb, azaz a kinti társadalommal való kapcsolatot segítik elő.”624

 Flieagauf Keith 

Farrington egy 1992-ben megjelent cikke alapján úgy érvel, hogy a társdadalmi 
változások jelentős hatást gyakoroltak a börtön társadalomban élő fogalmára. Farrington 
szerint a totális intézmények egyáltalán nincsenek is elvágva a társadalomtól. Farrington 
elsősorban a bebörtönzés társadalmi költségeinek a növekedésével, a totalitás érveinek 
logikai hibáival (pl.: személyzet a szabadidejét az intézeten kívül tölti), külső, civil 
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szervezetek monitoringja, és akapcsolattartás kiteljesedése változásaival indokolja, miért 
nem lehet már a börtönről mint totális intézményről beszélni. Messzemenően egyetértek 
Fliegauf Gergellyel, hogy a börtön nem abban az értelemben van elzárva a külvilágtól, 
hogy annak folyamataitól függetlenül működik. Nyilvánvaló, hogy az elmúlt évtizedek 
változásai, a normalizáció  és a felelősség elvének a kiteljesedése, a családi kapcsolatok 
fenntartásának bővülése mind-mind abba az irányba mutatnak, hogy a börtön totalitása 
csökkenjen. Ez azonban –álláspontom szerint- módosítja, de nem alapvetően kérdőjelezi 
meg azt, hogy akik egy adott pillanatban az intézetben vannak, azoknak sajátos rend 
szerint, sajátos cél érdekében kell egy bizonyos tevékenységet végezniük egy szervezet 
irányítása alatt. 

 

2. A férfi(as)ság mint norma 

Az elemzés eddigi alapállásából furcsának tűnhet a férfiakkal kezdeni az egyes 

fogvatartotti csoportok elemzését. Kézenfekvőnek tűnik azonban, hiszen ők jelentik a 
legnépesebb fogvatartotti csoportot, valamint a maga a börtön is egy olyan intézmény, 
amit férfiak hoztak létre elsősorban férfi fogvatartottak számára. A csoportba tartozás 
közös halmazait, metszeteit később vizsgálom, ebben a részben elsősorban a többségi 
társadalomba tartozó, középosztálybeli, heteroszexuális, cisznemű és éptestű férfiakra 
vonatkozó elemzési szempontokra térek ki. 

A börtön mint intézmény úgy él a társadalmi tudatban, mint egy olyan hely, ahova 

erős/erőszakos és kemény férfiakat zárnak be évekre. A tömegkultúrában megjelenő 
börtönkép pedig nem oldja ezt az évtizedek vagy évszázadok óta velünk élő képet, 
elegendő, ha például a „Szökés” („Prison Break”) című sorozatra vagy Stohl András 
„Magyar börtönpokol” című könyvére gondolunk. A helyzet, amelyben csak elvétve 
(pszichológus vagy esetleg a női nevelő személyében) fordul elő nő, első ránézésre 
emlékeztet arra a helyzetre, amelyet Törpilla-effektusnak nevezünk: egy férfiak által 
dominált (rajz)filmben általában csak egy, sztereotipikusan ábrázolt női szereplő jelenik 
meg, megteremtve ezzel a férfiak „idealizált” kommunáját.625

 Alapvető különbség 
ugyanakkor, hogy ebben a világban a mindennapok korántsem idilliek, hiszen arra 
erőteljesen nyomja rá bélyegét az erőszak. A férfi fogvatartottak mindennapi élményeit, 
tapasztalatait más férfi fogvatartottakhoz és a szintén férfi felügyelőkhöz kapcsolódó 
viszonyuk, elvárásaik közvetítik, illetve határozzák meg. A dinamika kulcseleme az 

erőszak, amelynek nagyon fontos szerep jut a belső hierarchia létrejöttében és 
fenntartásában. Ezen állítás bizonyításához elegendő, ha a „Bebukottak” című 
dokumentumfilm

626
 azon jelenetére gondolunk, amikor új fogvatartottat visznek a zárkára 

és az első pár pofon után a fogvatartottak egyből „lerendezik” a hierarchiában elfoglalt 
helyet is. Az erőszak mint szempont megjelenik a Fiáth által ismertetett négy szempont627

 

mindegyikében, amely a tekintélyhez járul hozzá: ez a fizikai adottság tekintetében 
                                                           
625

 A fogalmat Katha POLLITT vezette be 1991-ben. http://www.nytimes.com/1991/04/07/magazine/hers-the-

smurfette-principle.html 
626

 MONORY MÉSZ András: Bebukottak (1985) http://www.youtube.com/watch?v=I7g6qfdQ6cI 
627

 Lásd FIÁTH (622. lj.)  



154 

 

evidencia, a kapcsolati tőke szempontjából pedig a kinti maffiakapcsolatokat, vagy az 

ismertebb bűnözőkkel való kapcsolatokat jelentheti. A „vagyon” létrehozása történhet más 
fogvatartottak tárgyainak elvételével, illetve takarító „csicskák” alkalmazásával, a 
félelmet nem ismerés pedig a „rettenthetetlenség” mint tulajdonság kialakítása miatt lehet 
fontos. Egyszóval: a vizsgálat során nem tekinthetjük magától értetődőnek minden 

további magyarázat és elemzés nélkül, hogy a börtön „férfiintézmény” – el kell kerülni a 
gendervakságot, és fel kell tárni azt is, hogy hogyan élik meg a férfiak a bebörtönzést. 

Régóta meghaladott az a megközelítés, amely elsősorban az agresszív vagy 
személyiségzavaros fogvatartottak egyéni viselkedése alapján próbál magyarázatot találni 
a börtönbeli erőszak jelenségére. A rendelkezésre álló értelmezési keretek közül 
álláspontom szerint a Connell628

 által bevezetett hegemón maszkulinitás fogalma vezethet 
közelebb a jelenség megértéséhez. A megközelítés szerint a normatív, férfiaktól elvárt 
férfiasság, a maszkulinitás a patriarchátus lényege, és ez biztosítja a férfiak uralkodó 
pozícióját és a nők alárendelt helyzetét a társadalmi struktúrákban. A fejlett nyugati 
társadalmakban a hegemón maszkulinitást a munkaerő-piaci részvétel, a nők alárendelt 
helyzete, a heteroszexizmus és a férfiak kontrollálatlan szexualitása határozza meg. 
„Tovább pontosítva, a hegemón maszkulinitás a hatalom, a tekintély, az uralkodás, a 
versenyszellem, a függetlenség, az agresszivitás és az erőszak gyakorlatait foglalja 
magában.” Ezen keresztül a fogalom alkalmas arra, hogy megmagyarázza a férfiak 
közötti, maszkulinitáson alapuló hatalmi viszonyokat is, és megmutassa, hogy ezek 
mennyiben társadalmilag konstruáltak.629

 Messerschmidt alkalmazta a fogalmat elsőként a 
kriminológiában, és kiemelte, hogy a hegemón maszkulinitás megfigyelhető a 
munkamegosztásban, a hatalmi pozíciók megosztásában és a heteroszexualitás 
kijelölésében is. Szerinte a fehérgalléros bűnözőtől a stricin át a bántalmazó férfiig a 

férfiasság egymás közötti és identitásbeli megnyilvánulásainak lehetünk a tanúi, ezek a 
cselekedetek az elvárt férfiasság azonos elvén működnek.

630
 

Sok szempontból a börtön hipermaszkulin világ, ahol a maszkulinitás 
kontrollálatlanul érvényesülhet. A fogvatartottak egymás közti viszonyaiban a kifejezési 
eszközök tárháza korlátozott, az elvárt férfiasság megéléséhez és a szerepnek megfelelő 
viselkedéshez így a rendelkezésre álló lehetőségeken, eszközökön keresztül vezet az út. 
Skykes óta ismertek azok a deprivációk, amelyekkel a bebörtönzés együtt jár, így az elvárt 
férfiszerepnek megfelelő magatartás elkerülhetetlenül a „benti” lehetőségek keretein belül 
marad: az erőszak mint rendelkezésre álló eszköz és a fogvatartottak közötti 
státuszhierarchia-rendszer kéz a kézben működik. A hegemón maszkulinitásában 
sikeresebb fogvatartott elnyomva tartja a többieket, amely elnyomás szóbeli, verbális, 
fizikai bántalmazásban, kiszolgáltatásban vagy szexuális erőszakban is manifesztálódhat. 
Értelemszerű tehát, hogy a börtönbeli nemi erőszak nem a szexuális élvezet megéléséről 
szól, hanem az elvárt férfiszerep biztosításáról.  

Az elnyomott, alárendelt férfi fogvatartottakat olyan „tevékenységekre” 
kényszerítik, amelyek ellentétesek az elvárt férfiszereppel: takarítás, mosogatás, rendrakás 
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(„csicszkáztatás”), illetve szexuális erőszak, kihasználás („köcsög”). Úgy tűnik, mintha 
ezeket a magatartásokat a felügyeletnek kellene megakadályozni, és ez a 
börtönszabályzatok szerint minden bizonnyal így is van. Ugyanakkor a gyakorlatban nem 

szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy a felügyelet érdekelt lehet abban, hogy a 
fogvatartotti hierarchia létezése révén könnyebben tarthassa felügyelete alatt a 
fogvatartotti állományt, illetve, hogy a felügyelet tagjai döntő részben maguk is férfiak, 

akik szintén az elvárt férfiasságnak megfelelően viselkednek. Ők ugyan a legitim 
munkavégzésük, keresőtevékenység révén például rendelkeznek a rabok számára nem 
elérhető eszközökkel saját férfiasságuk kifejezésére (kenyérkeresés), ugyanakkor 
„keményebbnek” kell tűnniük a legkeményebb raboknál is ahhoz, hogy megfeleljenek 
ennek az elvárt férfiszerepnek. A versengésben nem elegendő az a tény, hogy 
rendelkeznek az erőszak alkalmazásának legitim, jogszabályban biztosított eszközeivel, 
illetve ezek használatának absztrakt lehetőségével, hanem azt adott esetben alkalmazniuk 
is kell. A hazai büntetés-végrehajtás gyakorlatában is ismert az úgynevezett 
műveleti/bevetési csoport tevékenysége, amely erőszakosan, olykor megfélemlítő 
jelleggel, akár éjszaka vonul végig a körleten és megalázó módon viselkedik a 
fogvatartottakkal. Nem vitatva, hogy az intézetek biztonsága miatt biztonsági 
szempontból erre a módszerre akár szükség is lehet, a csoportos erőfölény 
demonstrálásában minden bizonnyal megjelenik az elvárt férfiasság bemutatásának az 
igénye is. Bár a felügyeletre vonatkozó jogi előírások szigorúak, és fizikai erőszak 
alkalmazását csak bizonyos esetekben teszik lehetővé, a garanciális szabályozás ellenére 
is előfordulhat fogvatartottak bántalmazása a felügyelet részéről, amelyben szintén 
szerepet kaphat az elvárt férfiasság demonstrálása.631

 

Az intézetekben (és ezen belül is elsősorban a fiatalkorúak intézeteiben) tehát nem 
kirívó, nem abnormális az erőszak napi gyakorlata, hanem az intézet „fenntartja, 
újratermeli, és felerősíti a maszkulinitásnak ezt a legnegatívabb jellegét”.

632
 A 

börtönrendszer ezeken túl más eszközökkel is hozzájárul ahhoz, hogy normatív közeget 
teremtsen, amely támogatóan hat a hegemón maszkulinitásra.633

 Ilyen eszköz például a 
rövid haj viselésének az előírása a férfibörtönökben, vagy az erő kifejezésére utaló 
eszközök látható használata a felügyelet részéről. Ebből a szempontból is problémás az 
olyan országok börtönrendszereinek a gyakorlata, amelyek „saját védelmük” érdekében 
különítik el a meleg vagy biszexuális férfi fogvatartottakat, azért, mert ezzel egyrészt azt 
üzenik, hogy ők nem felelnek meg az elvárt férfiszerepeknek és védelemre szorulnak, 
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másrészt pedig azért, mert ezzel lemondanak arról az igényről, hogy a többi, alacsonyabb 

státuszú férfi fogvatartott számára is teljes körű védelmet biztosítsanak a szexuális 
erőszakkal szemben. 

Bár nehezen tudom elképzelni a börtönbeli erőszak és a férfiak börtönélményeinek 
értelmezését a hegemón maszkulinitás megközelítése nélkül, ez az elméleti keret sem 

lehet kizárólagos, ugyanis figyelmen kívül hagy több értékelési szempontot is. Nem 
foglalkozik azzal, hogy az erőszak mennyire kódolt kulturálisan, illetve nem teszi 
lehetővé olyan egyedi esetek értékelését, amelyben férfi fogvatartottak tudatosan döntenek 
úgy, hogy erőszakmentes stratégiát alkalmaznak börtönéletük során. Ez utóbbi esetben 
ugyanakkor „vigyázni kell arra”, hogy ne legyen nőiesnek tartott a viselkedés, mert „a 
nőies viselkedésűek azonnal kapják az ívet. [...] Vannak pózok álláskor, üléskor, 

fekvéskor, amelyeket egy férfi egyszerűen nem tehet meg, mert rögtön megy a 
vérszívás.”634

 

 

3. Nők a börtönben 

A női fogvatartottak helyzete több szempontból speciális. Egyrészt számszerűen 
kisebbségben vannak egy olyan intézményrendszerben, amit férfiak számára terveztek és 
döntően férfiak is működtetnek.635

 Jelenleg egyik hazai női büntetés-végrehajtási intézet 
sem olyan épület, amelyet kifejezetten női fogvatartottak elhelyezésére terveztek volna. 
Másrészt a kisebb számú fogvatartotti állomány és az elkülönítési szabályok miatt636

 a 

legtöbb európai országban, így Magyarországon is, kisszámú külön intézetben vannak 
elhelyezve, ahol elvileg igényeiknek jobban megfelelő elhelyezést kapnak, ugyanakkor a 
távolságok miatt a családjukkal való kapcsolattartás nehezebben biztosítható, mint a 

férfiak esetében. Harmadrészt ki kell emelni, hogy a női fogvatartottak jelentős része 
korábban családon belüli erőszak áldozata volt, ami döntően meghatározza kezelési 
igényüket. 

A fenti kérdések alapján (is) egyértelmű, hogy a női fogvatartottak bánásmódjával 
kapcsolatban speciális kérdések merülnek fel. Az esetleges egyenlőtlenségre adható 
válaszok szerint a megközelítések három csoportja különböztethető meg: a 
gendersemleges, a differenciált bánásmód elve és a dominanciamegközelítés. A 
gendersemleges megközelítés az egyenlő bánásmód elvét hirdeti, és amellett tör lándzsát, 
hogy ugyanolyan követelményeknek kell megfelelnie a férfiak és a nők büntetés-

végrehajtásának. Erre elméletileg ugyan lehet megoldás például az, hogy női intézetekben 
ugyanolyan kezelési programokat szerveznek, mint férfi börtönökben, előbbiekben 
azonban valószínűleg kevesebb haszna van egy szexuális erőszakot elkövetők számára 
szervezett kognitív terápiának, mert a fogvatartottak között is alacsony az ilyen 
cselekményért büntetésüket töltők száma. Ugyanígy furcsa lenne férfi letöltőházakban 
                                                           
634

 Lásd FIÁTH (622. lj.) 93. 
635

 A büntetés-végrehajtás országos parancsnoka is férfi, az intézetparancsnokok között jelenleg két nő 
található, egyikük a kalocsai intézetet vezeti. Ez ugyanakkor inkább „kivételt erősítő szabály”, hiszen a 
büntetés-végerhajtási szervezetben a munkahelyi előrejutás láthatatlan plafonja ugyanúgy kifejti hatását, 
mint egyéb területeken. 
636

 Bv. tvr. 30. § (1) bekezdés, Bv. tv. 99. § (1) bekezdés c) pont 
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apa-gyerek körletek létesítése. Tehát bár garanciális szempontból fontos lehet az azonos 
bánásmód mint minimumsztenderd, „felfelé” nem célszerű zártan tartani a rendszert. A 
következetesen érvényesített egyenlő bánásmód akár hátrányos is lehet a női 
fogvatartottak számára, például ha az azonosan meghatározott biztonsági rezsimekre 
gondolunk. A differenciált bánásmód abból indul ki, hogy a nők és a férfiak adottságai és 
helyzete között különbségek vannak, és ezekre eltérő bánásmóddal kell reagálni. Ebből a 
felismerésből számos olyan szabály ered, amely figyelembe veszi a nők speciális 
igényeit,637

 ugyanakkor olyan kritikákat is megalapozhat, hogy a nők indokolatlanul 

előjogokat élveznek.
638

 A harmadik, úgynevezett dominanciamegközelítés különbözik a 
fentiektől abban, hogy figyelembe veszi az azok által ignorált strukturális elnyomás 
szerepét, illetve nem egy férfinormához képest kívánja meghatározni az alkalmazandó 
bánásmódot. Így ez a szempontrendszer figyelemmel van arra, hogy a férfiak és a nők 
különböznek, de ezt a különbözőséget hatalmi szempontokból ragadja meg, és azzal 
magyarázza, hogy a társadalomban a férfiak fölé-, a nők pedig alárendelt helyzetben 
vannak. E megközelítés szerint nem azonos vagy éppen eltérő szabályrendszereket kell 
alkotni, hanem a férfiak és nők közötti strukturális egyenlőtlenségre kell hatni. Ennek 
hátránya ugyanakkor az, hogy túl absztraktnak hathat, és olyan elvárásokat támaszthat a 
börtönrendszerrel szemben, amelyeknek az megfelelni nem képes. Ilyen elvárás például 
az, hogy a személyzeti politikáján keresztül hasson a nők munkaerő-piaci helyzetére és 
próbáljon meg kezelni egy olyan kérdést, amire nincs hatása. E megközelítés tehát inkább 
szélesebb körű fellépésre lehet alkalmas. 

Magyarországon jelenleg három intézetben helyeznek el női elítélteket: Kalocsán, 
Pálhalmán (Mélykút) és Egerben, ugyanakkor előzetesen letartóztatottakat a megyei 
intézetekben tartanak fogva. Ez a megoldás biztosítja a nők elkülönítési szabályoknak 

megfelelő elhelyezését, ugyanakkor megjeleníti azt a világ számos országában felismert 
problémát, hogy a nők elkülönítése az alacsonyabb fogvatartotti létszám miatt ahhoz 
vezet, hogy a családi kapcsolatok fenntartása számukra nehezebbé válik, olykor a távolság 
miatt szakad meg.

639
 Ennek oka lehet, hogy az intézetek az ország bizonyos részéről az 

oda-vissza utat számítva nem közelíthetők meg egy nap alatt, valamint az utazás sokba 
kerül és sokszor nincs arányban azzal, hogy a látogatásra fordítható idő egy óra. Az 
enyhébb végrehajtási szabályok alkalmazásával lenne jogszabályi lehetőség a 
kapcsolattartás ösztönzésére, ez azonban sem a kutatás készítésekor,640

 sem azóta nem 
jelent valós gyakorlatot.641

 Az intézetek kis számából adódó – Magyarországon inkább 
                                                           
637

 Példa erre, hogy az Eötvös-féle börtönjelentés szerint gyakrabban fürödhettek a nők. 
638

 Például a nettó mozgástér meghatározásánál kérdés, hogy mennyiben indokolt számukra fél 
négyzetméterrel nagyobb területben meghatározni a nettó mozgásteret. 
639

 TÓTH Herta-ZENTAI Violetta-KRIZSÁN Andrea: MIP kutatás eredmények Magyarország (Budapest: CEU 

2005) 15. 
640

 „A legtöbb nő egyszer sem kapott eltávozást, illetve néhány nő úgy érezte, hogy csak azok kapnak 

eltávozást, akik különlegesen jó kapcsolatot alakítottak ki a börtönszemélyzettel”: Lásd: TÓTH Herta (536. 

lj.) 15. 
641

 2012-ben csökkenő számban történtek eltávozások EVSZ alapján és országosan összesen 282 esetben 
engedélyeztek EVSZ-t a BVOP évkönyve szerint. 
http://www.bvop.hu/download/evkonyv2012.pdf/evkonyv2012.pdf 
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elvi – probléma, hogy a fogvatartotti populáció heterogénebb az elkövetett cselekmény, 
életkor vagy más kriminogén tényezők tekintetében, így a kezelési programok biztosítása 
nehezebb. A kalocsai intézetben például 2013-ban fegyház, börtön és fogház fokozatú 

elítéltek is voltak, valamint elhelyeztek ott előzetesen letartóztatottakat is. A 
fogvatartottak 35,6%-a (2012), illetve 39%-a (2013)

642
 volt fegyház fokozatos, ez 

ugyanakkor azzal járt, hogy az intézetben szigorú rezsimrendszer működött. Összesen egy 

fogvatartott tartozott a legenyhébb biztonsági csoportba és a fogvatartottak 1%-a enyhébb 
rezsimű csoportba.643

 Ehhez kapcsolódik az is, hogy a kisszámú intézet miatt az elérhető 
oktatási, képzési programok, illetve a munkáltatás is korlátozott a nők számára.  Kalocsán 
például, ahol a teljes női fogvatartotti állomány harmada került elhelyezésre, kétféle 
munka érhető el: varrodai (szalagrendszerben történő varrás, szabás, hímzés), illetve 
úgynevezett mappahajtogatás,

644
 ami nyilvánvalóan nem teszi lehetővé, hogy a 

fogvatartottak a képzettségünknek megfelelő munkát végezzék. Tóth és munkatársai a 
munkáltatás vizsgálata során arra jutottak, hogy a munkáltatás nem segíti elő a társadalmi 
reintegrációt jelenlegi formájában.

645
 A CPT más országokban is a hazaihoz hasonló 

gyakorlatot tapasztalt, ezért elvi éllel mondta ki, hogy az a helyzet, amelyben a nők 
számára hagyományos nemi szerepeiknek megfelelő képzés és munkáltatás érhető csak el 
(pl. kézimunka vagy varrás) akkor, amikor a férfiak számára szélesebb a választék, a 
megalázó bánásmód tilalmába ütközik.646

 

 

3.1. Feminizáció és medikalizáció 

 

Pat Carlen egy skót női börtönt vizsgáló kutatásában úgy érvelt, hogy a női rabokról úgy 
tartják, hogy „nem szociábilisak, korlátozott a nőiességük és az érettségük, és kívül esnek 
a gondoskodáson és a kezelésen”.

647
 Ennek az ideologikus és sztereotipiák által konstruált 

képnek az a következménye, hogy a női fogvatartottakat nem igazi nőként, hanem 
fegyelmezésre, medikalizációra és feminizációra szoruló deviánsként kezelték. A 
következmény: a munkáltatás és a képzési programok nem sok relevanciával bírnak a 
fogvatartott nő életpályája szempontjából, sokkal inkább a hagyományos nemi 
szerepekkel kötik össze őket.648

 Ez a szempont nyert igazolást a 2005-ös kalocsai 
kutatásban is: míg a nők egy része haszontalannak érezte a cipőfelsőrész-készítő, illetve 
csipkekészítő tanfolyamot, addig a szakértői interjúk alanyai nem tartották problémásnak 
azt, hogy ez a munka sem ad piacképes tudást, hanem hagyományos női munkákra, azaz 
                                                                                                                                                                              
A Magyar Helsinki Bizottság adatai szerint 2012-ben 7 fő volt EVSZ-en, ami a fogvatartotti állomány 
0,18%-a Kalocsán, 2013-ban pedig 9 fő (BVOP, TANÁCS Eszter Tímea: A nők fogvatartásának speciális 
aspektusai Előadás a Magyar Tudomány Ünnepén, 2013. 11.05.) http://www.bm-tt.hu/mtuun2013.html 

http://helsinki.hu/wp-content/uploads/kalocsa_bv_jelentes_fin_anonim.pdf 
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 Lásd TANÁCS (537. lj.) 
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 Magyar Helsinki Bizottság: http://helsinki.hu/wp-content/uploads/kalocsa_bv_jelentes_fin_anonim.pdf 
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 Lásd MAGYAR HELSINKI BIZOTTÁG (7643. lj.) 16. illetve TANÁCS (645. l.j) 
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 Lásd TÓTH (639. lj.) 18. 
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 CPT Standards: http://www.cpt.coe.int/en/documents/eng-standards.pdf  91. 
647

 Patt CARLEN: „Women’s Imprisonment” (London: Routhledge 1983) idézi MATTHEWS (582. lj.) 192. 
648

 M. EATON: „Women After Prison” (Milton Keynes - Open University Press 1993) idézi MATTHEWS 

(582. LJ.) 192. 
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alacsony társadalmi presztízsű munkára készít fel.649
 Álláspontom szerint a rossz 

képzéseken keresztül megvalósuló hagyományos női szerepbe „kényszerítés” adott 
esetben – furcsa módon – éppen abba az elnyomott szerepbe kényszeríti a nőket, amiből a 

bűncselekményükkel megpróbáltak kitörni, például férjük ellen elkövetett testi sértés vagy 
emberölés (kísérlete) révén, így a börtön képzési, munkáltatási folyamatain keresztül 
segítséget nyújthat az elnyomás fenntartásához. A feminizációra számos példát találunk. 
A kilencvenes évek végén jelent meg Huszár és Tari úttörő cikke, amely két férfi tollából 
kísérelte meg bemutatni a női rabok helyzetét, a fogvatartás szemléletének változásait. 
Megközelítésükre a jóindulatú, de elnyomó feminizáció a jellemző. Örömmel jelentik a 
szerzők, hogy a „fogvatartás körülményei egyre inkább figyelembe veszik a nők 
társadalmi szerepével kapcsolatos sajátosságokat, ha úgy tetszik női mivoltuk tiszteletben 
tartása lényegesebb, mint az a tény, hogy rabok”.650

 Az elvárt női szerepnek megfelelően 
üdvözli a szöveg, hogy lehetőség van az „otromba bakancs” helyett nőiesebb viseletre, 
valamint kozmetikai cikkek használatára is nők esetében. „Sokkal inkább lehetséges a 
nőies megjelenés.” A feminizáció jelenik meg pl. Kalocsán abban, hogy a konditerem 
nem működik, és a fogvatartottak csak aerobikon és jógán vehetnek részt testedzésként, 
illetve foglalkoztatás keretében irodalmi, kézimunka- és énekkör működik. 

A Magyar Helsinki Bizottság 2012-es látogatási tapasztalatai szerint Kalocsán „több 
fogvatartott laikus számára is jól látható totálisan szedált, szinte öntudatlan, valódi 
kommunikációra alkalmatlan állapotban volt”.651

 „A pszichotropikus gyógyszerek 
adagolásának általában az a célja, hogy csökkentsék a pszichomotorikus agitációt. 
Egyfajta nyugtatónak például az a hatása, hogy megszünteti az idegességet, vagy az enyhe 
fokú remegést.”652

 Történjen a túlzott gyógyszerfogyasztás azért, mert a felügyelet a jobb 
kezelhetőség, a biztonság fenntartása érdekében túlgyógyszerezi, medikalizálja a 
fogvatartottat,

653
 vagy azért, mert a nők számára a bebörtönzéssel járó fájdalmakat így 

könnyebb elviselni, ahogy Carlen írta: a női börtön medikalizált világ, és alátámasztják ezt 
a hazai tapasztalatok is. 

 

3.2. Az anyaság szerepe 

 

A női börtönökben az anyaság, illetve a nők anyai identitása központi kérdés. Az 
anyaszerep a fogvatartott nők jelentős részénél közös identitásképző és tapasztalati 
elem,

654
 hiszen egy amerikai kutatás szerint a női elítéltek 70%-ának van 18 éven aluli 

gyermeke és a legtöbb esetben ő a gondozója.655
  Az 1997-es magyar adatok szerint is az 

itthoni fogvatartott nők közel 60%-ának van gyereke, ami 10%-kal magasabb, mint az 
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 Lásd: TÓTH (639. lj.) 20.  
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 HUSZÁR László – TARI Ferenc: „Első lépés: A női fogvatartottak helyzete napjainkban. Az előnyös 
megkülönböztetés elve” Börtönügyi Szemle 16 1997/3. 19-26. 
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 http://helsinki.hu/wp-content/uploads/kalocsa_bv_jelentes_fin_anonim.pdf   4. 
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 FLIEGAUF Gergely: A börtön és a kábítószer kapcsolata – Európai és hazai kriminológiai helyzetelemzés 

(PhD értekezés, Miskolc (2010) 94. 
http://midra.uni-miskolc.hu/JaDoX_Portlets/displayContent?docId=6314&secId=1696 
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 Lásd FLIEGAUF (652. lj.) 94.pp. 
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 Lásd MATTHEWS (582. LJ.) 193. 
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 Lásd BARAK – LEIGHTON – FLAVIN (588. lj.) 276. 
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országos átlag.656
 Ha férfiak kerülnek börtönbe, a gyermek az esetek 90%-ában az anyánál 

marad, ha azonban az anyát ítélik el, a gyerekeknek csupán 28%-a kerül az apához, 53% a 
nagyszülőköz, 10% pedig állami nevelésbe kerül.657

 Nyilvánvaló, hogy egy családtag 
bebörtönzése átrendezi a családi viszonyokat, de az a tudat, hogy az esetek többségében 
felbontja azokat, meghatározó élmény lehet női fogvatartottként. Tóth és munkatársai 
2005-ös adatai is azt támasztják alá, hogy az anyaság központi téma, ugyanakkor a 
gyermekkel való kapcsolattartás stratégiáiban nagyon jelentős eltérések mutatkoztak: 
megfigyeltek olyanokat, akik minden eszközzel próbálták fenntartani a kapcsolatot 

gyermekeikkel, mások éppen távolító stratégiát alkalmaztak. A kutatás szerint a szülők 
által biztosított támogatás bizonyult a legmegbízhatóbbnak. Tóthék kiemelik, hogy a 
bebörtönzés tovább gyengítette a már amúgy sem túl erős családi kapcsolatokat, több 
tényező együttes hatására. „Ezek a tényezők gyakran nem közvetlenül a börtön negatív 
hatásaival vannak összefüggésben, hanem olyan társadalmi jelenségekkel, amelyek 
gyakran a nők társadalmi szerepéből következnek: mint például a nők szégyenérzete 
bűncselekményük, elszigeteltségük vagy a családon belüli erőszak más következményei 
miatt, vagy a munkahellyel való kapcsolat hiánya.”658

 Álláspontom szerint ehhez képest 
további fontos szempont a bűnelkövető nőket érő stigma családjuk és lakókörnyezetük 
részéről, amely vélhetően a férfiakénál is erősebb azáltal, hogy a normatív hagyományos 
női szerepben (gondoskodó anya) való sikertelenséget jelenti a bűncselekmény elkövetése, 

még akkor is, ha a cselekmény a családi létfenntartás érdekében elkövetett lopás vagy 
éppen a gyerek védelmében a férj ellen elkövetett emberölés volt. 
 

3.3. Roma nők 

 

A kirekesztettség és az elnyomás külön szegmensét mutatja a roma nők interszekciója. 
Már egy, a kilencvenes évek végén készült tanulmány is felhívja a figyelmet a kérdésre, és 
a differenciált bánásmód, ezen belül is a pozitív diszkrimináció mellett tör lándzsát, hiszen 
a roma női rabok „kétszeresen is kisebbséghez tartozónak érezhetik magukat”.

659
 Tóthék 

2005-ös kutatása egy jellegzetes életpályát, a „roma anyák” életpályáját tárta fel, amelyet 
úgy nevezetek el, hogy „bűnözésbe kirekesztve”, utalva arra, hogy kapcsolatot mutattak ki 
a roma származás és a női bűnözői életvitel között.660

 Az ebbe a csoportba tartozó nők 
életére jellemző volt a nagyon magas számú kirekesztési tényező: az alacsony iskolai 
végzettség és a szakképzettség hiánya,

661
 az iskola félbehagyása és a fiatalkori terhesség, a 

támogató partner hiánya, valamint az időszakira korlátozódó munkavégzés. A nők sokszor 
a jó anyaság egyik jeleként értelmezték azt a lopást, amelyre a gyermek eltartása miatt 
volt szükség, hiszen így elkerülhető volt, hogy a gyermek állami gondozásba kerüljön.662
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 Candace KRUTTSCHNITT: „The paradox of women’s imprisonment” Daedalus 2010/3. 32-42. 
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 Lásd: TÓTH (639. lj.) 16. 
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Solt Ágnes 2009-es mentalitásvizsgálata szerint „kevés nagyobb szégyen van, mint 
amikor a szülő nem képes eltartani a családját, mint amikor a gyereke éhezik, koszos, 
elhanyagolt”.

663
 Ez arra utalhat, hogy a bűncselekmény elkövetését a család 

fenntartásának kényszere indokolja. Felveti ugyanakkor ez az adat azt a kérdést is, hogy 
maga a bebörtönzés stigmatizációs hatásának vizsgálatakor milyen genderszempontokat 

kell érvényesíteni. Rendkívül kevés empirikus adat áll rendelkezésre arról, hogy a 
bebörtönzés stigmatizációs hatása milyen erős nők, és különösen roma nők esetében. 
Elsősorban anekdotikus bizonyítékok állnak rendelkezésre, amelyek mintegy 
esettanulmányi jelleggel támasztják alá a bebörtönzéshez társított kiemelkedő szégyent 
nők, és különösen a roma nők családja esetében. Ez kapcsolatban lehet a hagyományos 
női szerepek sérelmével, így különösen az anyaság, illetve a családfenntartói szerepnek 
való meg nem felelés okozta szégyennel. Kerezsi Klára mutatta be, hogy a tököli 
bebörtönzés fiúk esetében beavatási szertartássá vált, szemben a javítóintézeti 
elhelyezéssel, amelyet sok fiatalkorú fiú „lánynevelőnek” tart.664

 Nyilvánvaló tehát az is, 
hogy a bebörtönzéssel járó stigma férfiak és nők esetében – vélhetően a társadalmi 
nemükhöz társított szerepeik miatt – lényegesen eltér.665

 

 

4. Transznemű fogvatartottak 

4.1. Cisznemű privilégiumok 

 

A cisznemű férfi és nő fogvatartottak privilégiumokkal rendelkeznek a transznemű 
fogvatartottakhoz képest, akik a születéskor megállapított nemüktől eltérő nemi 
identitással rendelkeznek és/vagy eltérő nemi identitást nyilvánítanak ki. A társadalomban 
általánosan érvényesül az úgynevezett cisznemű feltételezés, amely szerint a ciszneműek, 
vagyis akiknek a biológiai neme megegyezik a nemi identitásukkal és annak testi 
megjelenésével, a többi embert is ciszneműnek tételezik fel, így ciszneműként bízhatnak 
abban, hogy az emberek helyesen ismerik fel a nemüket. A transznemű embereknek 
mindennapi életük, illetve börtönéletük során is folyamatosan döntést kell hozniuk arról, 
hogy ki számára fedik fel nemi identitásukat. Ez a kérdés, a börtönélet jellegzetességeiből 
adódóan, számtalanszor felmerül. A transznemű fogvatartottak kérdésével nem a 
transznemű fogvatartottak száma, hanem a sérülékenységük és a bántalmazásnak 
kitettségük miatt kell foglalkoznunk, valamint amiatt, mert helyzetükön keresztül 
érzékeltethető a börtönbeli hegemón maszkulinitás, szexizmus és a nemi identitás 
kérdéseinek metszete. 
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A cisznemű fogvatartottak számos privilégiummal rendelkeznek életük során, az 

alábbiakban azonban csak azokra a példákra térek ki, amelyek a büntetés-végrehajtás 
gyakorlatában relevánsak. Abból adódóan, hogy a férfiakat a nőktől – a biológiai nemen 
alapulva – elkülönítve kell elhelyezni, a ciszneműekben nem alakul ki frusztráció azzal 
kapcsolatban, hogy a nemi identitásuknak megfelelő intézetbe vagy körletre kerültek-e. 

Ezzel kapcsolatban „csak” annyiban kell szóbeli vagy fizikai bántalmazástól tartaniuk, 
amennyiben az tekintély és a státusz kialakításának eszköze, de nem azért, mert az valós 
nemi identitással kapcsolatos. A ciszneműeknek nem kell szembenézniük azzal a 
kirekesztéssel, kiközösítéssel, ami abból adódik, hogy valakinek a nemi identitása a 

biológiai nemétől eltér. A cisznemű raboknak nem kell kérdésekre, megjegyzésekre 
válaszolniuk, amikor a számukra kijelölt WC-be vagy zuhanyzóba mennek, nem kell 
magukat furcsán érezniük, amikor a büntetés-végrehajtási intézetben adatlapokat kell 
kitölteniük a nemükről, és nemi identitásukat nem fogja az intézet személyzete mentális 
betegségnek, nemi identitászavarnak bélyegezni. A sor még tetszőlegesen folytatható, 
ugyanakkor már ezek a példák is alkalmasak arra, hogy érzékeltessük a cisznemű 
fogvatartottak kiváltságos helyzetét. 

  

4.2. A nemek binaritása és az elhelyezés, elkülönítés 

 

A fenti privilégiumokon túl a transznemű fogvatartottak a kirekesztés és a bántalmazás 
nagyon komoly veszélyének vannak kitéve transzneműségük miatt. A börtön mint az 
elnyomás eszköze és színtere leképezi, rekonstruálja és erősíti a nemek binaritásáról 
kialakult társadalmi konstrukciókat. Ahogy korábban láttuk, a férfi fogvatartottaktól az 
elvárt „hipermaszkulinitást” követeli meg, a nőket feminizálja és női szerepekre készteti, 
abba kényszeríti. A nemi binaritás konstrukciójának fenntartása több területen is 
hátrányosan érinti a transzneműeket, és ez más okból, de a férfi és női intézetekben is 
hátrányosan hathat. A férfi intézetekben a korábban elemzett elvárt erőszak és agresszió 
szempontjából lehet hátrányos, ha transz férfi, illetve nemi átalakító műtéten át nem esett 
transz nő fogvatartott kerül elhelyezésre, hiszen a vélt vagy valós és a férfi fogvatartottak 
által megvetett, alacsonyabb rendűnek tartott és így elnyomandó női tulajdonságok miatt 
fokozottabban vannak kitéve erőszaknak.666

 Erre a veszélyre több börtönrendszer reagált 
úgy, hogy magánelzárásba, vagy egyszemélyes izolációba helyezte a transznemű 
fogvatartottakat. Ilyen gyakorlatot figyeltek meg többek között az USA-ban, 
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pedig szexuális bántalmazásról. A transz férfiakat ugyanakkor nagyobb arányban érte bántalmazás a 
személyzet részéről. 
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Törökországban,667
 Izraelben

668
 és Kazahsztánban is.669

 Az olykor szigorúbb körülmények 
közötti egyszemélyes elhelyezés ugyan lehet, hogy alkalmas a fogvatartott személyi 
biztonságának biztosítására, ugyanakkor a börtönártalmak is súlyosabban érintik ezt a 
fogvatartottat. A csökkentett foglalkoztatási és programlehetőségek, valamint a társas 
kapcsolatok korlátozott volta miatt az ilyen fogvatartás lényegesen súlyosabb. 

A női intézetek központi értéke Fiáth szerint a hitelesség,670
 így itt ebből a 

szempontból kerülhetnek „nehezebb” helyzetbe a transznemű fogvatartottak. Egyrészt egy 
nemi átalakító műtétet követően női intézetben elhelyezett fogvatartott számára 
kihívásokat jelenthet saját nőiességének elismertetése ebben a nemi binaritáson alapuló 
közegben. Másrészt viszont egy átalakító műtét előtt álló transz férfi számára jelenthet 

nehézséget a női börtönben a kívánt státusza elérése, ha napi szinten kérdőjeleződik meg 
hitelessége. Egy 2013-ban hozott izraeli bírósági ítélet éppen ezekkel a kérdésekkel 
foglalkozott egy olyan elítélt ügyében, aki biológiailag nőnek születetett, de a bírósági 
eljárás során már folyamatban van nemi átalakító kezelése, amelynek keretében már egy 
műtétet végrehajtottak rajta, valamint hormonkezelése. Az izraeli büntetés-végerhajtási 
szervezet nem látta akadályát a női intézetbeli elhelyezésének, ugyanakkor a helyi 

szabályok szerint arra magánelzárásban került volna sor, mert csak így biztosítható a 
bántalmazásoktól mentes fogvatartása. A bíróság akként foglalt állást, hogy ugyan nem 
helyezte át férfi intézetbe a fogvatartottat (ahol szintén magánelzárásban töltötte volna a 
büntetését), ugyanakkor a 15 hónapos ítéletidőt 10 hónapra csökkentette arra 
hivatkozással, hogy a magánelzárásban, a közös tevékenységben való részvétel nélkül 
töltendő szabadságvesztés kitöltése sokkal súlyosabb büntetés, ezért a rövidebb ítélet az 
arányos büntetés.671

 

Egy börtönrendszernek a fentiek miatt is különös figyelemmel kell lennie a 
transznemű fogvatartott elhelyezési igényeire. A jelenlegi gyakorlat szerint a világ legtöbb 
országában a születési nem határozza meg az elhelyezést, ami azonban a mindennapi 
börtönélet, az intézet rendjének fenntartása szempontjából állíthatja kihívás elé a 
börtönrendszereket. Németországban 2011-ben rendelkezet a bíróság arról, hogy egy 
férfiak számára fenntartott intézetben engedélyezhető a női ruhák viselése transznemű 
fogvatartott számára, illetve felvetette a kiétkeztetés során az intézetben elérhető 
kozmetikumok kérdését is.672

 Angliában egy 2009-es ítéletben a legfelsőbb bíróság úgy 
döntött, hogy egy emberölésért és erőszakos közösülés kísérletéért életfogytiglani 
szabadságvesztésre ítélt transznemű nő – aki a még a börtönbüntetés töltése közben 
végrehajtott nemi átalakító műtéte előtt férfi börtönben került elhelyezésre – emberi jogai 

sérelmével jár az elhelyezése, ezért kötelezte a büntetés-végrehajtási szervezetet, hogy női 
intézetben helyezze el, amely utóbbi szerint – az elkövető előélete miatt – fokozott 
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kockázatot jelent a többi fogvatartottra.673
 A hasonló helyzetek kezelésére 2011 

márciusában egy progresszív intézkedést vezettek be az USA-beli Illinois egyik 

börtönében, amely a transznemű fogvatartottak elhelyezésére, ruháztatására, 
tisztálkodására, egészségügyi ellátására is kitér. Az intézkedés értelmében az intézetben 
egy „nemi identitással foglalkozó bizottságot” hoztak létre, amely rendszeresen találkozik 
a transznemű fogvatartottakkal, áttekinti az elhelyezési, stb. körülményeket, és döntést 
hoz arról, hogy férfiak vagy nők között kell-e elhelyezni a fogvatartottat.

674
 

Hazánkban csak a közelmúltban merült fel a börtönbeli transzneműséggel való 
foglalkozás. Fiáth úttörő írásában próbálta feltérképezni a transzneműek helyzetét. 
Elemzéséhez segítséget egy Cindy nevű fogvatartottról szóló 2011-es esetleírás675

 és saját 
megfigyelései szolgáltattak. Bár a megfigyelésel pontosak, és a következtetések jelentős 
része álláspontom szerint pontos, Fiáth szövege nem vonja az elemzés körébe a transz 
férfiakat, illetve nem határolja el egymástól élesen a nemi identitás, illetőleg a szexuális 
orientáció normativitástól eltérő voltából fakadó jelenségeket. Tovább bonyolítja a 
helyzetet, hogy a transzneműekről szóló értékes elemzésbe a prostitúcióról szóló leírás is 
„belekeveredett”, amely a transzneműek börtönélményeinek megértése helyett a 
társadalmilag konstruált sztereotípiák megerősítéséhez vezethet. Két nagyon fontos 
megállapítás azonban feltétlenül ide kívánkozik Fiáth munkájából. Egyrészt az a 
megfigyelés, hogy többnyire transz nők és többnyire önszántukból végzik a zárkán a 
hagyományos női tevékenységeket, például takarítás, mosás, kávéfőzés, 
szendvicskészítés.676

 Másrészt transzneműek gyakran jelennek meg női alsóneműben, erős 
sminkben, és önkéntes erotikus kapcsolatok, valamint szexuális viszonyok kialakításán 
keresztül kísérlik meg női identitásuk elfogadtatását. Fiáth konklúziója szerint az önkéntes 
női szerep felvétele, valamint a férfiak részéről a testük női testként való elfogadtatása 
fontos identitásképző elem. „Amikor az aktus során a férfiként bebörtönzött 
transzszexuális testét női testként határozzák meg és fogadják el, nyilvánvalóvá válik, 
hogy a biológiailag adott észlelése felülíródott a konstruált elfogadásakor.”677

 Ugyanakkor 

nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a szexuális viszonyok kialakításának oka nem 
csupán ez lehet, hanem az kényszerből, vagy mindennapi termékekért, kávéért, 
cigarettáért, gyógyszerért is történhet,678

 amely nagyon komoly figyelmet igényel a 
büntetés-végrehajtás részéről. 

Az alapvetően jóindulatú, de a stigmatizáló sztereotípiáktól nem teljesen mentes 
esetleírások679

 alapján a hazai büntetés-végrehajtás „Cindy” esetében olyan intézkedéseket 
hozott, amelyek javarészt biztosították a fogvatartott személyi biztonságát, így számára 
biztosították a külön fürdés lehetőségét, és a pszichoszociális körleten helyezték el.  
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Ugyanakkor az is előfordult, hogy egy 16 fős zárkában helyezték el, illetve a fürdésnél és 
a motozásnál nem vették figyelembe nemi identitását. Transzneműsége miatti elkülönített 
elhelyezése pedig – ami ugyan biztonsága garantálására kétségkívül alkalmas – 

önmagában erősíti a védelemre szoruló nő képét. Speciális helyzetet jelent a motozás is, 
hiszen önmagában az, hogy a transznemű személy biológiai nemével azonos személy 
végzi a motozást, nem jelent garanciát arra, hogy az nem lesz visszaélésszerű vagy 
megalázó, ezért a börtönrendszernek célszerű lenne olyan szabályokat megalkotni, 
amelyek meghatározzák, hogy mely ponttól van lehetőség, illetve mikortól kötelező a 
fogvatartott nemi identitásának megfelelően azonos nemű személlyel végeztetni a 
motozást. Ha nemi átalakító műtétet végeztek, amely a transznemű emberek számára nagy 
megterheléssel jár, akkor különösen nagy figyelmet kell fordítani arra, hogy a motozás, 
esetleg a testüreg átvizsgálása figyelemmel legyen erre a speciális helyzetre is. 

„Általánosságban és az én esetemben is felkészületlennek és színvonaltalannak 

találom a rendszert” – mondta a fogvatartott egy vele készült interjúban. Álláspontját a 
magunk részéről teljes mértékben osztjuk, és erre a fentieken kívül példa lehet az is, hogy 
a vele készült interjúban a nevelő nagyon megértőnek és támogatónak tűnik, mégsem 
tartózkodik attól, hogy a transznemű fogvatartottat „identitászavarosnak” bélyegezze. A 
jövőben például kérdésként merülhet fel, hogy ha egy transznemű személyt akkor vesznek 
őrizetbe vagy ítélnek el, amikor a hónapokig tartó nemi átalakító műtétek folyamata nem 
fejeződött be, hogyan lesz képes biztosítani ezt a büntetés-végrehajtás, valamint 
következni fog-e a büntetés-végrehajtási jogviszonyból, hogy a költségeket a büntetés-

végrehajtási szervezetnek kell fedeznie. 

  

5. LMBQ fogvatartottak 

5.1. A heteroszexuális feltételezés, a privilégiumok és a heteronormativitás fenntartása 

 

A nem heteroszexuális szexuális orientációjú fogvatartottak helyzete szintén speciális. A 
heteroszexuális emberek a ciszneműekhez hasonlóan privilégiumokkal rendelkeznek az 

LMBQ
680

 emberekkel szemben, amelyeket szintén tudatosítani kell az LMBQ 
fogvatartottak helyzetének megértéséhez. Az úgynevezett „heteroszexuális feltételezés” a 
heteronormativitásból táplálkozik, amely szerint a heteroszexualitás az uralkodó 
társadalmi norma, és ez alapján a többségi társadalom tagjai a velük érintkezésbe lépőket 
is heteroszexuálisnak feltételezik. Ebből következő heteroszexuális privilégium, hogy 
nincs szükség előbújásra.681

 A többségi társadalom sztereotípiái szintén privilégiumokat 

eredményeznek. Egy heteroszexuális emberhez általában nem társítják azt a képzetet, 
hogy túlfűtött szexualitás vezérli, vagy szexualitása valamilyen okból „aberrált”.682

 Egy 

                                                           
680

 Rövidítés, amely leszbikus, meleg, biszexuális és queer embereket jelent 
681

 Az előbújás, más néven coming out azt a folyamatot jelöli, amikor egy LMBQ személy felismeri és 
mások számára is kifejezeésre juttatja szexuális orientációját. 
682

 Ehhez hasonló jelenség, hogy egy heteroszexuális embert – a normatív feltételezés miatt – nem sorolnak 

az úgynevezett „homoszexuális” kategóriába, amely elnevezésében is arra utal, hogy az LMBQ emberek 
identitásának a szexualitás a meghatározó, központi eleme, valamint arra, hogy a latin kifejezés hangzása 
miatt ez az identitás orvosi kérdést, zavart, aberrációt feltételez. 
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heteroszexuális embernél adottnak vélt nemi szerep társadalomi konstrukciók eredménye, 
így nem kell rendszeresen szembesülnie olyan kérdésekkel, amelyek szexuális életére, 
különösen arra vonatkoznak, hogy a „nő” vagy a „férfi” szerepét tölti-e be. Ezeknek a 

kérdéseknek mind a női, mind a férfi intézetben elhelyezett LMBQ fogvatartottak 

börtönélményeiben kiemelkedő szerepe lehet, különös tekintettel a konszenzuális 
szexuális viszonyok, a szexuális erőszak (a fogvatartottak vagy a felügyelők részéről), a 

motozás, a foglalkoztatás, a programokban való részvétel és a kapcsolattatás kérdéseire. 
Álláspontom szerint a meleg, biszexuális és queer férfi fogvatartottak börtönbeli 

alapélményét a heteronormativitás, a hegemón maszkulinitás és az ezekhez kapcsolódóan 
kialakuló, felerősített homofóbia határozza meg. Sykes

683
 a deprivációk között kiemelte, 

hogy a fogvatartottak meg vannak fosztva a heteroszexuális kapcsolataiktól, ezen 
keresztül a heteroszexuális élményektől is. Ez a börtön intézményi jellegéből következik, 
és bár Sykes egy magas biztonságú fokozatú zárt intézettel kapcsolatban tette ezt a 

megállapítást, a kijelentés a mai magyarországi viszonyokra is igaz. Egyrészt tilos a 
fogvatartottak és a felügyelet női tagjai közti szexuális kapcsolat bármilyen formája, 
másrészt pedig a férfi-női elkülönítési szabályok érvényesítése miatt intézeten belüli 
fogvatartottal sem jöhet létre ilyen viszony. Addig, amíg az úgynevezett családi vagy 
intim beszélő lehetősége nem biztosított, addig az intézet falai között külső személyekkel 
sem jöhet létre szexuális kapcsolat. Erre tehát csak rendkívül korlátozott körben, rövid 
tartamú vagy más eltávozás során lehet lehetőség. A bebörtönzéssel járó egyik fájdalom 
tehát szinte kivétel nélkül érvényesülni látszik. 

Amikor a konszenzuális szexuális kapcsolat börtönbeli tilalmára vonatkozó 
szabályok megszülettek, azok nyilvánvalóan csak a különböző neműek között létesített 

kapcsolatokra vonatkoztak – vagy azért, mert az az azonos neműek között is tilos volt 
(például Magyarországon 1963-ig), vagy azért, mert a heteronormativitás miatt csak a 
különböző neműek közötti szexuális kapcsolatra születtek tiltó szabályok. Ahogyan 
fokozatosan megtörtént az azonos neműek közötti konszenzuális szexuális viszonyok 
dekriminalizációja,

684
 úgy merülhetett fel a kérdés a zárt intézetekben: vajon van-e 

lehetőség konszenzuálisan szexuális viszonyt létesíteni azonos neműek között? Bár 
nincsen általam ismert olyan jogszabály vagy országos parancsnoki intézkedés, amely 
kifejezetten tiltaná az azonos neműek szexuális kapcsolatát, a gyakorlatban mégis ez a 
tilalom érvényesül, annak ellenére, hogy az nem számít immanens börtönártalomnak, nem 
a börtön intézményi jellegéből következik. A tilalom oka az lehet, hogy a nevelési, 
erkölcsi, biztonsági vagy más okokra hivatkozva a börtön a heteroszexuális normát tartja 
fenn. A heteroszexuális kapcsolattól való megfosztás fájdalma az LMBQ fogvatartottak 

vonatkozásában a heteronormativitást fenntartó eszközzé alakul.685
 

                                                           
683

 Gresham M. SYKES: The Society of Captives: A Study of a Maximum Security Prison (Princeton: 

Princeton University Press 1958) 
684

 Magyarországon a férfiak tekintetében az 1961-es Btk. dekriminalizálta ezt. 
685

 Ezzel együtt ismertek olyan esetleírások is, amelyek szerint a büntetés-végrehajtási szervezet tudtával jön 
létre konszenzuális szexuális kapcsolat. Ennek egyik oka lehet az úgynevezett protective-pairing jelensége, 
másrészt pedig az, hogy a felügyelet számára a fogvatartottak könnyebb kezelését teszi lehetővé bizonyos 
fogvatartottak számára kedvezmények biztosítása. 
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Források szerint686
 ugyanakkor az intézetekben a gyakorlatban mégis megvalósulnak 

szexuális viszonyok, ezek jelentős része azonban nem konszenzuális. A hegemón 
maszkulinitás, valamint az elvárt férfiasság bizonyításához, a magasabb tekintély 
kivívásához – ahogyan a férfiakról szóló fejezetben szerepelt – a fogvatartott-társak 
elnyomásán keresztül (is) vezet az út. A szexuális erőszak a hatalom kifejezésének az 
eszközévé válik, ahol a megerőszakolt a hierarchiában alacsonyabb helyet foglal el. Ennek 
a jelenségnek alapvetően két oka lehet. Az egyik az az, hogy a megerőszakolt, tehát az 
azonos neműek kapcsolataiban jellemzően „passzívnak” gondolt fél magatartása a 
hagyományos nemi szerepek és a szexualitás konstrukciója miatt a női, a gyengébb és az 
alacsonyabb értékű, és az ebbe kényszerítés hatással van a státuszviszonyokra. E 
szexizmus melletti másik ok a homofóbia, amely azon keresztül érvényesül, hogy a 
megerőszakolt az erőszak révén „passzívvá” válik, akit később „köcsögnek” vagy 
„buzinak” neveznek majd, és ez szintén alacsonyabb helyzetet jelent a hierarchiában.  (Ez 
független attól, hogy milyen a megerőszakolt fogvatartott szexuális orientációja). A 
szexuális erőszak akár csoportosan is történhet, ez az úgynevezett hipermaszkulinitás 
megjelenése, amikor az áldozatot nővé, illetve köcsöggé kényszerítő rab vagy rabok 
egymásnak is kifejezésre juttatják a hatalmi viszonyrendszerben betöltött helyüket. A 
börtön tehát egy adott esetben a kinti társadalomnál homofóbabb közeggé válik. 

A büntetés-végrehajtási szervezetrednszer hivatalos közlései szerint évente néhány 
tucat esetben történik szexuális erőszak a hazai intézetekben, amely a fogvatartottak 
számához képest azt sugallja, hogy nem mindennapi jelenségről van szó. Ugyanakkor a 
2007-es bírósági eset,687

 illetve a tököli intézetben történt ügyek azt támasztják alá, hogy 
ennél elterjedtebb jelenséggel van dolgunk. Amerikai adatok azt igazolják, hogy a nem 
heteroszexuális fogvatartottak lényegesen nagyobb arányban vannak kitéve szexuális 
erőszaknak, mint heteroszexuális társaik. Az elkövetők a legtöbb esetben 
heteroszexuálisak,688

 a sértettek pedig MBQ emberek, hiszen ők azok, akiket a 
fogvatartott társaik nőiesebbnek, gyengébbnek tartanak.689

 Nyilvánvalóan a fogvatartottak 
érdeke, hogy a felügyelet ne szerezzen tudomást a szexuális erőszakról. A felügyelet 
oldaláról a megnövekedett munkaterhek és túlzsúfoltság is akadályozza az erőszak 
kiderülését. Ezen túl azonban –bizonyos szempontból – a felügyeletnek is érdeke, hogy 
működjön a korábban elemzett fogvatartotti hierarchia, hiszen ezen keresztül könnyebb a 
börtöntársadalom irányítása. Így a börtönszervezet is hozzájárul a szexualitás normatív 
kereteinek fenntartásához, a heteronormativitás reprodukálásához.690

 

                                                           
686

 Don SABO – Terry A. KUPERS – Willie LONDON (szerk.): Prison Masculinities (Philadelphia: Temple 

University Press, 2001) 

APT-PRI (2013): LGBTI persons deprived of their liberty: a framework for preventive monitoring (London 

2013) 
687

 http://magyarnarancs.hu/belpol/eroszak_a_bortonben_az_egesz_biztos_nincs_is_attila_elitelt-67403 

http://nonprofit.hu/sites/default/files/organization/124831/14923_Magyar%20Helsinki%20Bizottsag%20tev

ekenys%C3%A9ge%202007%20khjel.pdf 
688

 Fiáth szerint ez a távolítás kidolgozott eszköze, amivel heteroszexuális fogvatartott távolítja magától, 
hogy „buziskodott”. 
689

 http://www.bjs.gov/content/pub/pdf/svpjri1112.pdf 
690

 A szexuális erőszakot a büntetés-végrehajtsái szervezetrendszer eufemisztikusan fajtalankodásnak 
nevezi, és ezzel a szexuális erőszaktól, tehát a férfi és nő között megvalósuló erőszakos közösüléstől 
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5.2. Leszbikus fogvatartottak 

 

Többszörös kirekesztettségük miatt is érdekes a leszbikus fogvatartottak helyzete, amelyet 

a férfiakhoz képest eltérő tényezők határoznak meg. Így van ez annak ellenére, hogy a 
közgondolkodásban általában a leszbikusokat férfiasabbnak tartják, mint a heteroszexuális 
nőket, és ebből arra lehetne következtetni, hogy a férfiasság demonstrálása miatt a 
férfiaknál tapasztalt mechanizmusok lépnek működésbe. A leszbikusság „nem nőiesként” 
való megközelítése azonban véleményem szerint azt a célt szolgálja, hogy fenntartsa, 
megerősítse a heteroszexuális nők nőiességről alkotott képét, a saját identitásukhoz 
kapcsolódó konstrukciókat. A kalocsai intézettel kapcsolatban születtek olyan 
megfigyelések, amelyek az úgynevezett „fiús lányokra” vonatkoznak. Ők Fiáth leírása 
alapján transznemű férfiaknak tűnnek, Tóth doktori disszertációja alapján pedig cisznemű 
nőknek, akik férfiasabbnak tartott megjelenéssel rendelkeznek. Ismereteim szerint tehát 
nem született még magyar nyelven olyan tanulmány, amely speciálisan a leszbikus 
identitású nők helyzetére, börtönélményeire fókuszált volna. 

Mindezekkel együtt Tóth disszertációja több tanulsággal is szolgál. Egyrészt fontos 
annak felismerése, hogy a női börtönben az úgynevezett mesterséges mikrocsaládok, tehát 
a két nő közötti, nem feltétlenül szexuális orientáción alapuló érzelmi kapcsolat 
kialakítása fontos tényező az azonos nemű, jellemzően konszenzuális szexualitás 
kialakulásában. Tóth kutatásai alapján az intézet hozzáállása ehhez rendkívül normatív, a 
börtönbeli jobb elhelyezés, a kedvezőbb munkalehetőségek biztosítása, valamint 
ideologikus kinyilatkoztatások révén igyekszik fenntartani a heteroszexualitás 
szupremáciáját.691

 Hozzájárul ehhez a képhez az anyaság szerepének korábban bemutatott 
értelmezése. Tóth szerint a nevelők és a fogvatartott-társak egy része is az anyaságon 
keresztül próbálja meg pozícionálni magát az azonos neműek közötti kapcsolatban részt 
vevő fogvatartottakhoz képest, annak ellenére, hogy utóbbiak között is sok az anya, és 
talán éppen a család hiányát próbálják pótolni a mikrocsaládok kialakításával. Az ilyen 
közösségek kialakítása eltérő börtönkultúrájú országokban is ismert.692

 

  

5.3. Erőszak a börtönben 

 

A fentiek ellenére a rendelkezésre álló – korlátozott – amerikai szakirodalmi anyag 

alapján úgy tűnik, hogy amíg a férfi börtönökben fogvatartottak esetében minden öt 
fogvatartottból egy, női börtönökben minden negyedik fogvatartott szexuális erőszak 
áldozata volt a bebörtönzése során.693

 A jelenségnek álláspontom szerint két oka is lehet: 
                                                                                                                                                                              
megkülönbözteti, azt mintegy kevésbé súlyosnak bemutatva, de mégis az archaikus megnevezéssel kifejezve 
az erkölcsi elvetettségét. 
691

 Az idézett interjúrészletek szerint a nevelők azzal is fenyegették az ilyen kapcsolatban lévő nőket, hogy 
elmondják családjuknak, hogy bent leszbikusok, ezzel kísérelve meg befolyásolni a nők viselkedését. Tóth 
olyan történetet is rögzít, amely szerint a szabaduló nőt családja a leszbikusságal járó stigma miatt 
komolyan bántalmazta. 
692

 http://www.ukosrc.org/site2/REFORMeng.HTM 
693

 Lásd MOGUL – RITCHIE – WHITLOCK (591. lj.) 98. 
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egyrészt az elvárt férfiasság sérelme miatt a férfi intézetekben elkövetett szexuális 
erőszaknak magasabb lehet a látenciája, másrészt pedig az, hogy a női intézetekben 
gyakoribb lehet a személyzet részéről a fogvatartottakat érő szexuális erőszak. Egyik 
megállapításra vonatkozóan sincsenek azonban elérhető hazai adatok. A Magyar Helsinki 

Bizottság börtönmegfigyelő programja a Heves Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézetben694

 és a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben695
 tett látogatása 

során nem tapasztalt szexuális erőszakra utaló jeleket, a legutóbbi kalocsai jelentés 

ugyanakkor beszámol olyan fogvatartotti véleményekről, amelyek szerint a felügyelet 
tagjai a „tátikán” keresztül indokolatlanul hosszú ideig figyelik, lesik őket,696

 a 2009-es 

látogatás jelentése szerint pedig a felügyelet egyes tagjai „durván bántalmazzák a 
fogvatartottakat”.697

 Nem tesz említést szexuális bántalmazásról a CPT 2005-ös kalocsai 
látogatásról készült jelentése sem, ugyanakkor felhívja a figyelmet arra a helytelen 
gyakorlatra, hogy a fogvatartottakkal érintkező személyi állomány tagjainak döntő 
többsége férfi. Figyelemre méltó azonban az a széles körben figyelmet kapott kalocsai 
eset,

698
 amelyben az intézet orvosát hivatali visszaélés miatt ítélték pénzbüntetésre amiatt, 

mert szexuális kapcsolatot folytatott egy fogvatartott nővel, aki terhes lett. Bár az eset 
alapján – jogerős marasztaló ítélet hiányában – nem jelenthetjük ki, hogy szexuális 
erőszak valósult volna meg, viszont a fogvatartottak eleve kiszolgáltatott helyzete miatt 
joggal feltételezhetjük azt, hogy börtönkörülményeken kívül az eset valószínűleg nem 
fordult volna elő.699

 További szempont lehet az is, ha a fogvatartott például valamilyen 
gyógyszerért, nyugtatóért vett részt ebben a kapcsolatban, itt ugyanis szintén a 
kihasználási elem válik hangsúlyossá. 

A nemzetközi adatok ugyanakkor alátámasztják a fenti megállapítást. Az Amnesty 
International egy 2001-es jelentése szerint „sok nő a börtönben az állandósult szexuális és 
fizikai bántalmazással szembesül. A leszbikusoknak, valamint a hagyományos nemi 
szerepeken átlépő nők nagyobb veszélynek vannak kitéve a kínzás és az embertelen 
bánásmód szempontjából. A vélt vagy valós szexuális orientáció a szexuális erőszak 
áldozatává válás egyik faktora a feltárt négy faktor közül.”700

 Egy 2 000 fős mintán 2006-

ban felvett önbevallásos kérdőíves kutatás szerint míg férfiak esetében a szexuális erőszak 
                                                           
694

 http://helsinki.hu/wp-content/uploads/MHB_jelentes_Eger_2007.pdf 
695

 http://helsinki.hu/wp-content/uploads/MHB_jelentes_Palhalma_2006.pdf 
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 http://helsinki.hu/wp-content/uploads/kalocsa_bv_jelentes_fin_anonim.pdf  9. 
697

 http://helsinki.hu/wp-content/uploads/HHC_jelentes_Kalocsa_BVOP_valasz.pdf 
698

 http://index.hu/bulvar/kalocsa0518/ 

http://eletmod.transindex.ro/?hir=6014 

Nagyon érdekes ugyanakkor egy másik, hasonló eset médiareprezentációja. Egy 2013-as ítéletre hivatkozva, 
amely bizonyíték hiányában mentette fel a vádak alól felügyelet tagját, a Magyar Hírlap például az alábbi 
címmel közölt cikket: „Nem szavahihető a nő, aki brutálisan megölte férjét; van egy hasonló ügye a nőnek 
Kalocsán is”. Álláspontom szerint mivel a szavahihetőség megdőlése a cikkből nem derül ki, és a férj 
megölése nyilvánvalóan nincs a családon belüli bántalmazás kontextusába helyezve, a tájékoztatás 
szélsőségesen stigmatizáló és az áldozatot démonizálva próbálja menteni a felügyelet részvételét a szexuális 
kapcsolatban. 

http://www.magyarhirlap.hu/bortonorokre-hajt-majd-feljelenti-oket 
699

 Éppen ezért szabályozza a szexuális önrendelkezés elleni bűncselekmények körében a fogvatartottal való 
szexuális kapcsolatot a példéul a német Btk. 174a. §-a. http://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__174a.html 
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 Crimes of Hate, Conspiracy of Silence (Amnesty International 2001):  

http://www.amnesty.org/en/library/asset/ACT40/016/2001/en/bb63ae8f-d961-11dd-a057-

592cb671dd8b/act400162001en.pdf 



170 

 

elkövetői 72%-ban a fogvatartott-társak és csak 8%-ban a felügyelet tagjai,701
 női 

fogvatartottak 41%-ban számoltak be arról, hogy az elkövető a személyzet tagja volt, és 
47% említette elkövetőként a fogvatartott-társát. A kutatás nagyobb arányban mutatta ki a 
szexuális erőszak áldozatai között a leszbikusokat (16%) és a biszexuálisokat (22%) a női 
fogvatartottak között, mint férfiaknál. Ugyanakkor –vélhetően abból is adódóan, hogy az 
elkövetők itt nagyobb arányban fogvatartott-társak – a férfiak esetében a megélt 
legsúlyosabb abúzus „eredménye” is súlyosabb volt: az esetek 69%-ában anális vagy 
orális szexuális erőszakot eredményezett, míg nők esetében az esetek 70%-ában járt a 
nemi szervek vagy más testrész érintésével, és 30%-ában anális, orális vagy vaginális 
erőszakkal.702

 

 

5.4. További magas kockázatú helyzetek 

 

Az LMBQ fogvatartottak szempontjából számos helyzet rejtheti magában a 
diszkrimináció lehetőségét. Ahogy korábban láttuk, az azonos nemű személy által végzett 
motozás esetükben egyáltalán nem jelent önmagában garanciát a megalázó bánásmód 
ellen, sőt egy azonos nemű felügyelő esetleges megvetése miatt, saját nemi szerepe 
kihangsúlyozására adott esetben még megalázóbban bánhat a fogvatartottal. Ez támasztja 
alá, hogy például Kazahsztánban a meleg fogvatartottal való érintkezés is rendkívül 
megvetett, ami abból a tévhitből táplálkozik, hogy a melegség egy betegség, amit akár el 
is lehet kapni.

703
 

Az ilyen és ehhez hasonló félelmektől, vagy akár a vélt vagy valós LMBQ 
fogvatartottak védelmétől vezérelve az ilyen fogvatartottakat sok börtönrendszerben külön 
körleteken vagy épületrészben, adott esetben magánelzárásban helyezik el. Hondurasban 
például a rabhierarchia alján lévő fogvatartottakat együtt helyezik el az LMBTQ 

fogvatartottakkal és az értelmi fogyatékos fogvatartottakkal.704
  Kazahsztánban a meleg 

vagy annak vélt fogvatartottaknak a többiektől eltérő formaruhában kell járniuk, külön 
körleten vannak elhelyezve, és a közös étkezések alkalmával is más asztalnál ülnek.705

 Az 

USA-beli Virginia egyik női börtönében pedig a férfiasnak tűnő fogvatartott nőket 
különítették el egy úgynevezett „butch szárnyban”,706

 ahol megaláztatással és 
stigmatizációval kellett szembenézniük.707

 Az USA-ban,
708

 Törökországban,709
 Izraelben 

és másutt is alkalmazzák a magánelzárás gyakorlatát, amely ahhoz vezethet, hogy az 
LMBTQ fogvatartottak rezsimtevékenységei rendkívül korlátozottak lesznek, és adott 
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esetben nem vesznek részt közösségi tevékenységben, amely a CPT szerint embertelen 

bánásmódnak minősül. Ahogy az ENSZ kínzás elleni jelentéstevője fogalmaz: az LMBTQ 
fogvatartottakat sokszor magánelzárásba, úgynevezett „védelmi őrizetbe” helyezik. 
Megállapításai szerint ugyan ez védelmük szempontjából szükséges lehet, de szexuális 
orientációjuk nem igazolhatja a tevékenységek korlátozását, így a hozzáférésüket a 
könyvtári anyagokhoz, a foglalkoztatást, pihenést szolgáló programokhoz, az orvosi 

ellátáshoz vagy a jogi képviselethez. A folyamatosan meghosszabbított különleges 
biztonságú körletre helyezés pedig akár el is érheti a kínzás és más embertelen, megalázó 
bánásmód vagy büntetés szintjét. Egy közelmúltbeli angliai ügyben egy meleg 
fogvatartott kérte a bántalmazások elleni védelmét, amelyet biztosítottak is neki, 
ugyanakkor ezzel elvesztette számára kedvező korábbi intézeti munkahelyét, korlátozták 
az oktatásban való részvételét, napja nagy részét zárkájában kellett töltenie, és csökkent a 
keresete is.

710
 Egy közelmúltbeli ítéletben az Emberi Jogok Európai Bírósága is kimondta, 

hogy egy török fogvatartott egyenlő bánásmódhoz való joga sérült, amikor 
magánelzárásba helyezték védelme érdekében.711

 

 

5.5. „Védelemből elnyomás” Magyarországon 

 

Magyarországon a fogvatartottakat védelmük érdekében gyógyító-nevelő csoportokban,712
 

pszichoszociális713
 körleteken vagy különleges biztonságú zárkában helyezhetik el, ha az 

általános körleten való elhelyezés nem megfelelő, és a zárkák közötti áthelyezéssel nem 

védhető meg a bántalmazással szemben.714
 A gyógyító-nevelő csoport ugyan 

biztonságosabb közeg lehet, de az itt elhelyezett fogvatartottaknak nagyon komoly 

stigmatizációval kell szembenézniük, és automatikusan a fogvatartotti hierarchia alján 
találják magukat. Ennek az oka az alacsony fokban értelmi fogyatékosokkal szembeni 
előítéletben keresendő. A szabadságvesztés és az előzetes letartóztatás végrehajtásának 
szabályairól szóló 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet (a továbbiakban: Bv.-szabályzat) szerint 

„gyógyító-nevelő csoportban kell elhelyezni – az IMEI-ben végzett kivizsgálás után – azt 

az elítéltet, a) akinek korlátozott beszámítási képességét állapították meg; b) akit a 
szabadságvesztés végrehajtása alatti időben – kóros elmeállapota miatt – az IMEI-ben 

kezeltek, és elmeállapota olyan mértékben javult, hogy az a szabadságvesztés folytatását 
nem akadályozza; és c) akinek a személyiségzavar jellege, vagy annak súlyossága miatt a 
gyógyító-nevelő csoportban való elhelyezése indokolt. Abban az intézetben, ahol 
gyógyító-nevelő csoport működik, a parancsnok orvosi javaslatra – legfeljebb harminc 

napig – gyógyító-nevelő csoportba helyezheti a személyiségzavarban szenvedő 
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elítéltet.”715
 Nem érintve most az értelmi fogyatékosokkal kapcsolatos szempontokat, ki 

kell emelni, hogy ez a gyakorlat az LMBTQ fogvatartottakra a betegség, a 
személyiségzavar, vagy az alacsonyabb értelmi képesség bélyegét süti, ami szintén 
hátrányosan hathat a helyzetükre. 

Az úgynevezett pszichoszociális körletre – például Szegeden – a fogvatartottak 

egészen széles spektruma kerül, akiknek közös jellemzője, hogy védelemre szorulnak. 
Ezek közé tartoznak az idősebb fogvatartottak, vagy azok, akiket „az elkövetett 
cselekményük miatt taszít ki, vagy nem fogad be a börtöntársadalom. Ezek közé az 
elítéltek közé tartoznak azok, akik kiskorúak vagy nők sérelmére követtek el 
bűncselekményt, vagy a nemi erkölcs ellen vétettek. De ezen a körleten vannak elhelyezve 
azok az elítéltek is, akiket a szexuális orientáltságuk miatt nem fogad be a 
börtönpopuláció.”716

 Bár e megoldást alapvetően jó szándékúnak tartom, nem lehet 
eltekinteni szintén súlyosan stigmatizáló jellegétől, amely azon keresztül valósul meg, 
hogy a gyermekek vagy nők sérelmére elkövetett szexuális erőszak elkövetőit, akiket a 
bűncselekmény erkölcsi jellege miatt („az igazi férfi nem tesz ilyet”) ítél el a 
(börtön)társadalom, egy csoportba sorolja azokkal, akiket nem választásuk, hanem 
szexuális orientációjuk miatt nem fogad el.717

 A két csoport közös elkülönítésével a 
szexuális orientációnak mint helyzetnek erkölcsi megítélést is ad a börtönrendszer, 
amellyel hozzájárul a heteronormativitás fenntartásához és az LMBTQ fogvatartottak 

elnyomásához. Különösen ahhoz képest furcsa ez a megoldás, hogy az intézet úgynevezett 
„erőszakmenetes” körletet is működtet azoknak az elítélteknek, „akik a felkészítés során 
vállalják az együttműködést, normakövetőek, beilleszkedésük zökkenőmentesen 
megtörtént, továbbá prognosztizálható a normakövető ítélettöltésük”. A körlet annyiban 
különbözik a többi fegyházas körlettől, hogy a nap bizonyos szakában a körlet zárkái 
nyitva vannak.

718
 

Problematikus a fogvatartottak védelemből történő elhelyezése a KBK-n (különleges 
biztonságú körleten) is. Ezt ugyanis biztonsági intézkedésként a fogvatartás rendjét és 
biztonságát sértő vagy veszélyeztető cselekmények megelőzésére, illetve megszüntetésére 
alakították ki.719

 Főszabály szerint a legszigorúbb, IV. biztonsági csoportba sorolt 
fogvatartott helyezhető el különleges biztonságú körleten vagy zárkában, de ide 
helyezhető az „elítélt akkor is, ha életének vagy testi épségének a védelme más módon 
nem biztosítható”.

720
 A különleges biztonságú zárkába vagy körletre helyezés az ott 

érvényesülő, a normál körletnél lényegesen szigorúbb végrehajtási szabályok és 
rezsimrendszer miatt válik rendkívül problematikussá, hiszen a fogvatartott saját 
identitása és személye védelme érdekében kényszerül eltűrni a rendkívül szigorú 
korlátozásokat. Ezek értelmében az elítélt állandó felügyelet alatt áll, az intézet területén 
engedéllyel és felügyelettel mozoghat, zárkáját zárva kell tartani, munkát csak a 
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különlegesen kialakított KBK körletrészen belül, illetve a parancsnok által kijelölt helyen 
végezhet, az elítéltek öntevékeny szervezeteiben nem vehet részt, az intézet csoportos 
művelődési, sportolási és szabadidő eltöltésére szolgáló lehetőségeit csak a különlegesen 
kialakított körletrészen belül, illetve a parancsnok külön engedélyével veheti igénybe, 
kizárólag egyéni lelkigondozásban vehet rész,

721
 csak egyéni tanulóként vehet részt 

oktatásban,722
 önképzést folytathat, valamint magánál tartható tárgyainak köre és 

mennyisége korlátozható.723
 Látható, hogy a KBK-ra helyezéssel pontosan olyan 

korlátozások közé kerül az LMBTQ fogvatartott, amelyekről az ENSZ kínzás elleni 
jelentéstevője úgy nyilatkozott, hogy az elérheti a kínzás és az embertelen, megalázó 
bánásmód szintjét, és amellyel kapcsolatban az Emberi Jogok Európai Bírósága akként 
foglalt állást, hogy az az egyenlő bánásmód követelményét sérti. 

A csoportba sorolásnak hatása lehet a rezsimtevékenységekben, valamint a 
foglalkoztatásban való részvételre, így adott esetben, különösen a KBK-ra helyezéskor ez 
súlyosan sérül. Nyilvánvaló, hogy a kapcsolattartás korlátozására nem kerülhet sor 
diszkriminatív alapon, és az LMBTQ fogvatartott az azonos nemű bejegyzett élettársával 
ugyanúgy tarthatja a kapcsolatot, mint a heteroszexuális fogvatartottak. Természetes az is, 
hogy az LMBTQ rabok nem bejegyzett élettársukkal is kapcsolatot tarthatnak fenn. A 
kapcsolattartás miatt is felmerül a heteroszexuális privilégiumok kérdése, hiszen egy 
heteroszexuális fogvatartottnak nem kell esetleges lenézéssel, megvetéssel, viccelődéssel 
vagy a diszkrimináció súlyosabb formájával számolnia partnerének pusztán a neme miatt, 

egy LMBTQ fogvatartottnak pedig igen. Ezért is lehet kérdés egy LMBTQ fogvatartott 
előbújása a szabadságvesztés töltése alatt. Ha szexuális orientációját titkolni kényszerül, 
annak jelentős hatása lehet börtönélményeire (frusztráció, stb.), ha pedig az előbújást 
választja, akkor figyelemmel kell lennie a következményekre. A felügyeletnek például 
minden esetben biztosítania kell, hogy az azonos nemű partnert se érje bántalmazás a 
látogató fogadásakor. Ha a családi beszélő, intim látogatás elérhető lesz a hazai büntetés-

végrehajtásban, a büntetés-végrehajtási szervezetrendszernek nem szabad különbséget 
tennie szexuális orientáció és nemi identitás szerint ennek használatában.724

 

 

5.6. Egészségügyi és pszichológiai ellátás; a tököli K-körlet 
 

Speciális területet jelent az LMBTQ fogvatartottak számára nyújtandó egészségügyi és 
pszichológiai ellátás kérdése is. Felmerül ez a kérdés a börtönbeli szexuális erőszaknak 
való nagyobb kitettségük miatt, valamint a bekerülés előtti esetleges megbetegedésekkel 
kapcsolatban is. Bár erre vonatkozóan hazai adat nem áll rendelkezésre, nemzetközi 
tapasztalatok szerint egyes börtönrendszerekben a diszkriminatívan működő egészségügyi 
szolgálatok gyakran megtagadják az egészségügyi ellátást az erőszakot elszenvedett 
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fogvatartottaktól, ezzel is súlyosítva annak következményeit és az azzal járó szenvedést, 
stigmatizációt.  

A hazai büntetés-végrehajtás gyakorlatában a tököli K-körleten kerültek 
elhelyezésre a HIV-pozitív fogvatartottak. A HIV-pozitív fogvatartottak helyzetéről azért 
ebben az alfejezetben van szó, mert a felügyelet tagjai is kapcsolatot vélnek a szexuális 
orientáció és a HIV-státusz között,725

 ugyanakkor a legfrissebb hazai adatok szerint az 

ismert HIV-pozitív személyek 93%-a férfi, és az összes 2012-ben újonnan diagnosztizált 
HIV-pozitív személy jelentős része olyan férfi, aki férfival tartott fenn szexuális 
kapcsolatot.

726
 Ez természetesen nem jelent kapcsolatot a szexuális orientáció és a HIV-

státusz között, ugyanakkor tény, hogy azok a férfiak, akik férfiakkal (is) folytatnak 

szexuális kapcsolatot, nagyobb veszélynek vannak kitéve. Ennek megfelelően tehát 
heteroszexuális férfiak is megfertőződhetnek, illetve más módon, például tetoválás727

 

készítése közben is történhet fertőzés. 
A CPT 2005-ös magyarországi látogatásán azt állapította meg, hogy 2003 óta nem 

kötelező a fogvatartottak HIV-tesztelése, hanem arra önkéntesen, és kérésre anonim 
módon kerül sor.728

 
729

 Ezt a gyakorlatot a CPT helyesnek tartotta, ugyanakkor felhívta a 
figyelmet, hogy a HIV-pozitív fogvatartottak elkülönítése egészségügyi okokból nem 
indokolt. Ez a megközelítés szerepel már az Európai Tanács 93(6) számú ajánlásában is és 
az Európai Börtönszabályokban is.730

 Válaszában a kormány kiemelte, hogy az elkülönítés 
a fogvatartottak érdekében történik a magasabb szintű ellátás érdekében, az orvosilag 
indokolható, valamint hogy addig egy fogvatartott sem jelezte, hogy ne értene egyet a K-

körleten való elhelyezésével.731
 A MagyarHelsinki Bizottság jelentése alapján 

megállapítható, hogy a körlet fizikai állapota jobb a Tökölön átlagosnál.732
 Ehhez képest a 

Társaság a Szabadságjogokért szervezet kutatása733
 arról számolt be, hogy a K-körleten 

elhelyezett HIV-pozitív fogvatartottakat a börtönkórház orvosainak jelentős része még 
megvizsgálni sem volt hajlandó, és az érintetteket a legkülönfélébb panaszokkal is – mint 

például fogfájás – minden alkalommal, megfelelő kíséret mellett, a Szent László Kórház 
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AIDS-osztályára kellett szállítani. A kétezres évek elejéről származó kutatás 
interjúrészleteket is közöl HIV-pozitív fogvatartottakkal, akik a felügyelet részéről is 
hasonló, vélhetően az előételetekből táplálkozó bánásmódról számoltak be.734

 E szerint: 

„Ez az »elkülönítősdi« nem minket hivatott védeni – egyébként mitől is? –, hanem a HIV-

negatívok megnyugtatására szolgál, és egyben növeli a tévhiteket és a diszkriminatív 
hozzáállást.”735

 A szervezet 2010-es kutatásában olyan vélemények is szerepelnek, 
amelyek szerint az elkülönítés megalázó, és nem HIV-pozitív fogvatartottak is 
beszámolnak ismereteikről, hogy a HIV-et nem lehet elkapni a közös elhelyezésen, az 
elkülönítést inkább a fogvatartottak védelmében tartják szükségesnek.736

 Az elkülönítés737
 

a gyakorlatban azzal jár, hogy a fogvatartottak nem használhatják az intézet közös 
helyiségeit, a könyvtárat vagy a kápolnát, és nem vehetnek részt a foglalkoztatásban.738

 

 

6. Roma fogvatartottak 

6.1. Kisebbségek kontra külföldi fogvatartottak 

 

A roma fogvatartottak börtönbeli helyzetének elemzése rendkívül speciális feladat, 
különös tekintettel arra, hogy a dolgozat a témát a privilégiumok és az elnyomás 
szempontjából vizsgálja. Az a csoport, aki a kinti társadalomban kisebbség – talán éppen 
emiatt is – a bentiben akár számbeli többségben is lehet. Matthews szerint az angol nyelvű 
szakirodalomban komoly vita folyt arról, hogy fekete és fehér elítéltek börtönélményei 
különböznek-e egymástól, és hogy ezt az etnikai hovatartozás befolyásolja-e. „A 
bebörtönzés megélésére a különböző etnikai csoportok közötti szolidaritásnak, 
szubkultúrájuknak, a börtönben uralkodó hatalmi viszonyoknak van döntő hatása, ideértve 
a személyközi viszonyokat, a felügyelet rendszerét és az intézet irányítását, 
működtetését.”739

 

Nyilvánvaló, hogy a nem a többségi társadalomhoz tartozó külföldi állampolgárok 
bebörtönzése számukra jelentős nehézségekkel jár – elegendő, ha a nyelvi hátrányokra, 
                                                           
734

 „Az őrök minden találkozás alkalmával gumikesztyűt viseltek, megfelelő ételt, gyógyszereket csak nagy 
nehezen adtak be. Az ügyvédemet egy alkalommal engedték csak be hozzám, és akkor is azonnal 
fertőtlenítették utánunk az ügyvédi meghallgatót – még szinte ki sem tettük a lábunkat! Áthelyezésem után 
pedig az általam használt összes holmi égetőzsákba került. Állítólag van arra vonatkozó előírás, hogy ennek 
így kell történnie.” 
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 TAKÁCS Gábor István: Prison and Risks - Results of the research study entitled “Risk behaviours related 
to blood borne and sexually transmitted infections, drug use and services in the Hungarian prison system” 
(Budapest: TASZ 2010) 31. 
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 Egyrészt a Bv.-szabályzat 39. § (1) bekezdés e) pontja szerint a HIV-fertőzött fogvatartottakat el kell 
különíteni, másrészt pedig a fogvatartottak egészségügyi ellátásáról szóló 5/1998. (III. 6.) IM rendelet 43. §-

a szerint „szerzett immunhiányos tünetcsoport vírusával fertőzött fogvatartottakat – fokozott védelmükre, a 
közösség védelmére és sajátos egészségi állapotukra figyelemmel – fokozattól függetlenül, az arra kijelölt 
bv. intézetben kell elhelyezni”. 
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 CSERNUS Eszter: Hungary: „Segregation of HIV positive prisoners breaches national and international 
standards” HIV/AIDS Policy and Law Review 2005/1 47.p 
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vagy a lakóhelytől való távolság személyes kapcsolattartásra gyakorolt hatásaira 
gondolunk. Bár a hazai szabályok tartalmaznak garanciális rendelkezéseket, pl. a 
házirendek lefordítása vagy a fogvatartott állampolgársága szerinti állammal való 
kapcsolattartás terén, a külföldi fogvatartott, ha a magyar nyelvet nem érti, nem lesz képes 
a foglalkoztatásban, oktatásban, képzésben való résztvételre. Adott esetben, még ha több 
azonos állampolgárságú személlyel is követte el a bűncselekményt, a bűntársak 
elkülönítésére vonatkozó esetleges gyakorlatok miatt elkülönítve helyezhetik el, ami teljes 
izolációval járhat, ha nincs más fogvatartott az intézetben, amely a nyelvét érti. 

 

6.2. Romák a börtönben 

 

A korábbi hazai kutatások a romák arányáról a börtönben eltérő eredményekre vezettek. 

Huszár László egy 600 fős, valamint egy 1 000 fős mintán mérte 1995–1996-ban a romák 
arányát a börtönökben. Kutatási módszerében keveredett az önbesorolás és a 
börtönparancsnokok, valamint a kérdezőbiztosok besorolásának az eszköze. A kutatások 
alapján úgy becsülte, hogy a romák aránya alacsonyabb a közbeszédben előforduló 60-80 

%-nál, legalacsonyabb becslése szerint 30%-os, reálisan 40%-os lehet.
740

  Ez az arány 
valamivel alacsonyabb a kérdezők 44%-os becslésénél és jóval alacsonyabb a 

parancsnokok 60%-os válaszánál.741
 Póczik Szilveszter 1999-ben végzett kutatása is az 

„önbevallás” módszerével dolgozott,742
 és a válaszadókat 147 válaszadó alapján három 

csoportba sorolta. „Magyar” volt a válaszadók 43,5%-a, „cigány” a 41,5%-a, és 
„asszimiláns” (maga magyarnak vallja magát, de vannak roma rokonai) volt 15%. Póczik 
megállapítja, hogy ha a „származás által meghatározott szocializációs minták elvét” 
alkalmazzuk, akkor közel kerülhetünk a lakosság által vélt börtönbeli romaarányhoz, 

amely az adatai szerint a romák és az asszimilánsok összege, 56,5%. Álláspontom szerint 
ez a megközelítés nem csak azért jelentős, mert megkérdőjelezi az identitás önbesoroláson 
alapuló megközelítését, hanem azért is, mert ha azt próbáljuk vizsgálni, hogy a társadalmi 

struktúrákon keresztül éri-e elnyomás a romákat, és ez a diszkrimináció egyedi vagy 
intézményes szintjén valósul-e meg, akkor nem a roma személyek önbesorolása lesz az 
elsőrendű szempont, hanem az, hogy a többségi társadalom hatalmi pozícióban lévő tagjai 
(pl. felügyelők) kit tartanak romának. Természetesen a romák saját börtönélményei 
vonatkozásában kizárólag az önbesorolás szempontja fogadható el álláspontom szerint, és 
nem a kutató általi besorolása. Az OKRI 2006-ban fiatalkorú fogvatartottak körében 
lefolytatott vizsgálatának eredményei szerint a Tökölön fogvatartottak 38%-a, a 

Szirmabesenyőn fogvatartottaknak 48%-a sorolta be magát romának.743
 Hasonló 

eredményre jutott a teljes fiatalkorú elítélti populáció vizsgálatában Ligeti.744
 Az OKRI 

2008-as, életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélteket vizsgáló kutatása tartalmazott a 
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minőségének vizsgálata különös tekintettel a családon belüli erőszakra (Budapest: IRM Országos 
Bűnmegelőzési Bizottság 2008) 51. 
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fogvatartottak etnikai önbesorolására vonatkozó kérdéseket is. Az adatok szerint745
 az 

életfogytiglanra ítéltek mintájában a romák aránya a fenti eredményeknél jóval 
alacsonyabb, 17%-os. Azok körében, akik már legalább 16 éve töltik a büntetésüket, tehát 
régebben kerültek be, 24% volt a romák aránya, a fiatalabbak esetében pedig csak 9%, 
tehát úgy tűnik, hogy csökken a romák aránya ebben a speciális fogvatartotti 
kategóriában. 

A roma fogvatartottak a fenti adatok alapján nem jelentenek olyan számbeli 
kisebbséget az intézetekben, mint ahogyan az e fejezetben vizsgált többi kategóriánál 
láttuk, ezért a fogvatartottak közötti viszonyokban – legalábbis azokban az intézetekben 

vagy körleteken, ahol a romák aránya az átlagoshoz közelít – bizonyosan nem írhatók le a 
interakciók az eddig alkalmazott megközelítéssel. A fogvatartottak egymás közötti 
viszonyai etnikai vonatkozásának részletes elemzése meghaladná a dolgozat kereteit, ezért 
itt most a büntetés-végrehajtási szervezet és a roma fogvatartottak viszonyára 
koncentrálunk, hiszen az esetleges intézményes elnyomás szempontjából ennek lehet 
jelentősége. A romák számarányára vonatkozó kutatásokon túl Fliegauf Gergely 

részletesen foglalkozott azzal a jelenséggel, amelyre Huszár László már 1999-es írásában 
felhívta a figyelmet,746

 tehát azzal, hogy az amerikai börtönökben átalakult a felügyelet és 
a fogvatartottak korábban vélt éles szembenállása, és azt az etnikai alapokon kialakuló 
gengek harca vette át, ahol a fekete, a spanyol ajkú és a fehér fogvatartottak merev 
elkülönülését figyelték meg.747

 Fliegauf börtönrajzok és falfirkák elemzésén keresztül jut 
el oda, hogy például Tökölön a hajdúhadházi származás csoportképző ismérv. 
Tapasztalataim szerint máshol a „borsodiság” merült fel mint összetartó és mint 
ellenségképző ismérv. Ahogy Wacquant írja: „A börtönbeli pozíciók korábban viszonylag 
stabil készlete, a bűnöző státuszán alapuló elvárások a viselkedésével kapcsolatban, illetve 

a benti magatartás, amelyek valaha irányították és rendezték a társas életet, mára átadták a 
helyüket annak a kaotikus és konfliktusos berendezkedésnek, amelyben a rasszok szerinti 
elkülönülés elsőbbséget élvez minden más identitással szemben és hatalmat gyakorol az 

élet egyéb aspektusai felett.”748
 Igaz ez az állítás, akkor is, ha nyilvánvaló, hogy a romák 

csoportja nem tekinthető homogénnek. 
A közelmúltban Fiáth kulturális antropológiai módszerrel közelítette meg azokat a 

„szituációkat, amelyekben a cigány- vagy a magyar- identitás hangsúlyossá válik, 
valamint azokat a tipikus témákat és jelentéseket, amelyekhez a különbségtételek 
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 Lásd ANTAL – NAGY – SOLT (293. lj.) 64. 
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 „Az egyik a börtönnépességen belül is létező szociális feszültség a romák és nem-romák között. Ennek 
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Nem kizárt, hogy a zárt környezet katalizátorként mûködhet e feszültség kirobbanásában. 
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borton-valodi-falain-kivul 
748

 Loïc WACQUANT: „Deadly Symbiosis: When Ghetto and Prison Meet and Mesh” Punishment and 

Society. 2001/1. 95-134. idézi Fiáth FIÁTH (622. lj.) 130. 
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kapcsolódnak”.
749

 Fiáth így kiemeli, hogy a hierarchia „etnikailag színezett”, tehát a 
státuszt nem egyértelműen, illetve nem egyenesen határozza meg a származás, inkább 
tapasztalható a kölcsönös leértékelés jelensége, legyen szó akár a tisztaság-koszosság, 
akár például az ajándékozás-segítés kérdésköreiről. 

 

6.3. Elnyomás a börtönben 

 

Ha azt vizsgáljuk, hogy milyen bánásmód éri a börtönben a romákat a felügyelet részéről, 
akkor az elemzés megközelítésmódja alapján hipotézisünk az lehetne, hogy a börtönben a 
romákat kinti életükhöz hasonló elnyomás éri, amely a társadalom struktúráiban 
tapasztalható helyzetükből, valamint az etnicitáshoz kapcsolódó társadalmi 
konstrukciókból fakad. Ugyanakkor Huszár 1999-es kutatásáról szóló tanulmánya ezzel a 
hipotézissel kapcsolatban egy nagyon fontos megállapítást tartalmaz személyes 
benyomásai alapján. A szerző szerint jogszabályi és vezetői normatívák szintjén nincs 
jelen a diszkrimináció, a mindennapi személyközi viszonyokban pedig bár súrlódások 
vannak, nyílt diszkrimináció nem történik, mert az a fennálló status quót veszélyeztetné a 
börtönben, ami pedig a „kényszerű kooperáció terepe”, tehát mindkét félnek az az érdeke, 
hogy kerüljék a konfliktusokat. Huszár sem vitatja ugyanakkor, hogy előfordulhat 
előítéletes gondolkodás és ez megjelenhet a kommunikációban is. Álláspontom szerint a 
fenti megállapítással kapcsolatban alapvető kérdés, hogy maga a status quo leképezi-e a 

társadalomban uralkodó elnyomást és a felügyeletnek szerepe van-e ennek a 

fenntartásában és újratermelésében. 
A romákkal szembeni diszkriminációval kapcsolatosan még nem született olyan 

átfogó tanulmány, amely a börtönélet teljes körét lefedte volna és empirikus adatok 
segítségével vizsgálta volna a diszkriminációt a magyarországi börtönpopulációban.750

 

Abból adódóan, hogy a BVOP hivatalos nyilvántartást nem vezet, nem állnak 
rendelkezésre hivatalos statisztikai adatok sem. Jelenleg a Magyar Helsinki Bizottság 
végez egy átfogó kutatást a büntető igazságszolgáltatás és a büntetés-végrehajtás 
diszkriminációs gyakorlatával kapcsolatban, amelynek azonban nem érhetők még el az 
eredményei.751

 A vizsgálatot nem könnyíti meg az sem, hogy CPT egyetlen jelentésében 
sem fogalmazott meg állításokat a romák börtönbeli helyzetével kapcsolatban.752
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 Lásd FIÁTH (622. lj.) 130. 
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 Póczik kutatása két oldalt szentelt a kérdésnek, és végkövetkeztetése az volt, hogy „a cigány elítéltek 
általános közérzete rosszabb a börtön magyar etnikumú fogvatartottjaiénál, tárgyilagos megítélés szerint 
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Tartalmaznak ugyanakkor esetleírásokat a Magyar Helsinki Bizottság 
börtönmonitoring programjának jelentései. A 2004 és 2013 közötti időszakban 30 ilyen 
részletes jelentés született, amelyekből kirajzolódik azon területek köre, ahol 
diszkrimináció előfordulhat. A Magyar Helsinki Bizottság vizsgálja, hogy van-e az 

intézetekben „úgynevezett” roma zárka, tehát létezik-e a szegregált elhelyezésnek 
gyakorlata. Ilyet a jelentések döntő többsége nem említ. Nem is feltétlenül a romák közös 
elhelyezése lenne az, ami rájuk nézve hátrányos, önmagában a közös elhelyezésnek 
lehetnek pozitív oldalai is.753

 Gondot az jelenthet például, hogy az egyik intézetben „a 

gyógyító-nevelő csoportban a fogvatartottak azt mondták, hogy a két rosszabb minőségű 
zárkában tartják a cigányokat, elkülönítve a többiektől”.

754
 Kalocsai kutatásában Tóth is 

azt találta, hogy a roma nők csoportjai a rosszabb állapotú, sötétebb, dohosabb 
teremzárkákban voltak elhelyezve.755

 A romák intézetek közötti elhelyezésével 
kapcsolatban problémát jelenthet az, hogy a bv. intézményhálózata nem „igazodik” a 
fogvatartottak egyharmadát-felét kitevő romák lakóhelyéhez, így nem biztosítható a 

lakóhelyhez legközelebbi intézetben való elhelyezés, ami hátrányosan érinti a romákat a 
kapcsolattatásban is.756

 

A kapcsolattartás szabályai szerint az „elítélt egy időben négy látogatót fogadhat, 
akik közül legalább egy, legfeljebb két személy nagykorú”.

757
 Feltételezhető, hogy a 

szabály megalkotásakor nem az a cél vezérelte a jogalkotót, hogy nyíltan diszkriminálja a 
nagycsaládosokat, és feltételezhetően figyelembe vette a látogatások lebonyolításának 
adminisztratív terheit és a beszélőhelyiségek befogadóképességét is. A szabály 
ugyanakkor hátrányosan érinti azokat a családokat, ahol kettő, illetve három gyereknél 
több van, hiszen kizárja azt, hogy a fogvatartott egyszerre találkozzon legszűkebb 
családjával. Kemény István kutatásai szerint ugyanakkor a teljes népességhez viszonyítva 
a cigány népességben a házas nők élveszületett gyermekeinek száma – csökkenő 
tendencia mellett – lényegesen magasabb a teljes népességben mértnél: a nők 60%-ának 
van három vagy annál több gyermeke, míg a teljes népességben ez az arány a húsz 
százalékot sem éri el.758

 A gyakorlat korábban próbált megoldást találni erre a problémára 
az úgynevezett „osztott beszélő” bevezetésével például Kalocsán, amikor az egyórás 
beszélőt fel lehetett osztani a család egyik és másik fele között,759

 de amióta a látogatási 
idő kötelező minimuma fél órára csökkent egy óráról,760

 ez a gyakorlat veszélybe került, 
ami még hátrányosabban érinti álláspontom szerint a romák csoportját. A Magyar 
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Helsinki Bizottság jelentéseiben felmerült egy gyakorlati probléma is, amely szerint a 
roma fogvatartottak látogatóit „különösen hosszan” váratják a beszélő előtt, és a börtönön 
kívül, „hóban-fagyban kell várniuk”.761

 

A képzés és munkáltatás szintén olyan területek, amelyek hatással lehetnek a 
társadalmi integrációra, így ezeket is szükséges az elemzés körébe vonni. A képzés és a 

munkáltatás egyik strukturális problémája a büntetés-végrehajtásban, hogy olyan képzést 
és olyan munkagyakorlatot biztosít a fogvatartottaknak, amelyek nem jelentenek 
piacképes tudást vagy gyakorlatot, viszont a társadalomban a romákkal kapcsolatos 
előítéleteket tükrözik vissza. A képzésben nagyon kevesen vesznek részt. 2005-ben 

szakirányú képzésben a felnőtt férfi elítéltek közül 421 fő (3,7%) a felnőtt női elítéltek 
közül 14 fő (1,94%), a fiatalkorú férfi elítéltek közül 30 fő (9,7%) vett részt összesen 
országosan.762

 Abban az évben szobafestő-mázoló és burkoló mellett volt elérhető 
számítógép-kezelői tanfolyam is. A targoncakezelői, vályogvető, valamint a gyorséttermi 
eladó tanfolyamok nem tartoznak azok közé, amellyel szabadulás után is hasznos munkát 
lehet végezni, és ezzel a büntetés-végrehajtási szervezet hozzájárulhat a szabaduló romák 
elnyomásának reprodukciójához. 

A díjazás nélküli munkavégzésben a 2005-ös adatok szerint a felnőtt férfi 
fogvatartottak negyede vett részt, a női fogvatartottaknál az arány 40% feletti volt.763

 A 

tény, hogy ebben nem mindenkinek egyformán kell részt vennie, magában hordozza 

annak veszélyét, hogy az intézetek ezen keresztül „büntető jelleggel” foglalkoztatnak 
romákat, vagy az intézeti hierarchia alakításához járulnak hozzá a romák és a nem romák 
eltérő foglalkoztatásával. Ahogy a Magyar Helsinki Bizottság egy 2006-os vizsgálati 
jelentésében szerepel, a Budapesti Fegyház és Börtönben a „rabok 65-70%-a roma, a 

bizalmi munkákat (költségvetési munkák, mint pl. takarítás, ételosztás) mégis szinte mind 
fehérek végzik. A letéti raktárban csak fehérek dolgoznak. A labdaüzemben, ami nagyon 

népszerűtlen munka, a dolgozók 80%-a roma.”764
 Egy másik észrevétel szerint a romákat 

a „könnyebb munkákra nem viszik ki”.
765

 A munkáltatásban való részvételnek azért is 
különösen nagy a jelentősége, mert a feltételes szabadságra bocsátásnál értékelési 
szempont lehet a munkáltatásban való részvétel. Ha a romákat jellemzően a rosszabb, 
nehezebb munkákra viszik ki, nyilvánvalóan nem egyenlő esélyekkel indulnak a feltételes 
szabadságra bocsátásról való döntéskor sem. 

A jelentésekből kirajzolódik az is, hogy a felügyelők egy csoportja rasszista766
 

kijelentéseket is megengedett magának.767
 Ilyen információk állnak rendelkezésre az 
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lealacsonyító megjegyzésekkel illetik őket nemzetiségi hovatartozásuk miatt. Más fogvatartottak arról 
számoltak be, hogy egyes felügyelők nem tudnak uralkodni az indulataikon, és rájuk vágják a zárkák ajtaját, 
valamint durva, lealacsonyító megjegyzéseket tesznek (pl. „sokkolóval kellene az összes fogvatartottal 
elbánni”).  
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Magyar Helsinki Bizottság jelentéseiben Kalocsa, Szirmabesenyő,
768

 

Balassagyarmaton,
769

 és a Budapesti Fegyház és Börtön vonatkozásában is. Ez utóbbian 
hangzott el, hogy az „ember színe fehér”.770

 

 

Az amerikai irodalomban Bruce Western, Katherine Beckett és Leighton is felvetette 

a börtönök országon belüli területi elhelyezkedéséből adódó problémákat. A dolgozat első 
fejezetében kitértem arra, hogy hogyan vált az USA-ban a tömeges bebörtönzés révén az 
ország második legnagyobb munkáltatójává a büntetés-végrehajtási szervezet.

771
 A 

legfrissebb adatok szerint a büntetés-végrehajtási szervezetrendszerben foglalkoztatottak 
száma 469 500 fő,772

 amely – elsősorban a rendkívül erős lobbiként is fellépő büntetés-

végrehajtási szervezet miatt – komoly tényezőt jelent a munkaerőpiacon. Az idézett 
szerzők rámutattak arra, hogy a börtönök tendenciózusan olyan körzetekben épülnek, ahol 
a feketék aránya alacsonyabb. Ez felveti azt a kérdést, hogy a büntetés-végrehajtási 
szervezetnek mint az egyik legnagyobb munkaadónak jelentős szerepe lehet a 

foglalkoztatási adatok alakulásában, és úgy tűnik, hogy ez a pozitív hatás elsősorban nem 
a feketék által lakott körzetekben jelentkezik.  

Bár Magyarországon nem állnak rendelkezésre empirikus adatok, amellyel 
bizonyítható lenne a kauzalitás is, a büntetés-végrehajtási intézetek nem egyenletes 

elhelyezése hazánkban is felveti ezt a fenti kérdést. Álláspontom szerint azonban – a hazai 

munkaerő alacsony mobilitására tekintettel773
 – lényegesen fontosabb probléma, hogy ez 

az intézetek és a lakóhely közötti távolság is egy előszelekciós mechanizmusként 
működhet a romák esetében, amely meggátolhatja, hogy felügyelőként vagy nevelőként 
jelentkezzenek a büntetés-végrehajtási szervezethez.  

 

7. Időskorú fogvatartottak 

A börtönépületeket, a rezsimszabályokat és a napirendeket nem idős fogvatartottak 
számára tervezték, hiszen a bűnözés szempontjából legaktívabb korosztály, a fiatal 
felnőttek kategóriája is jellemzően idős kora előtt „kiállta” a szabadságvesztését. A 
határozatlan időtartamú, valamint hosszú szabadságvesztések elterjedésével egyre 
nagyobb nyomást jelentenek a börtönrendszerre az idős fogvatartottak, akik számára már 
a napirend puszta betartása is problémát jelenthet. A fiatalabb férfiak számára tervezett 
intézetek pedig képtelenek megfelelni az új elvárásoknak. 

Az USA-ban a 2007 és 2010 között a legdinamikusabban növekvő fogvatartotti 
populációt jelentették az időskorúak, a teljes börtönnépesség növekedési sebességének 
                                                                                                                                                                              
767

 Ennyiben is leképezi a felügyelet a kinti társadalom elnyomó eszközeit, hiszen a sztereotipizáló, rasszista 
kijelentések is az elnyomás eszközei. Különösen súlyos ez egy olyan intézményben, amelynek tevőlegesen 
kell biztosítania az egyenlő bánásmód érvényesülését. 
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közel százszorosával. Ebben az időszakban 65%-kal növekedett a 65 év feletti 
fogvatartottak száma, és elérte a 26 200 főt. 2012-re 124 000 főre emelkedett az 55 év 
feletti fogvatartottak száma. Jelentősen változott a populáció börtönnépességen belüli 
aránya is. Amíg 1995-ben 3%-ot tettek ki, 2010-re már 8% lett az idősek aránya. A 
Human Rights Watch szerint a növekedés okai elsősorban a hosszú tartamú, illetve 
életfogytig tartó büntetések gyakoribb alkalmazása, valamint a feltételes szabadság 
korlátozása voltak. Ezen kívül az adatok szerint egyre többen követtek el 55 éves koruk 
után súlyos bűncselekményeket.774

 

Az idős emberek esetében nem csupán fizikai panaszok – például rossz hallás vagy 
látás, légzési- vagy szívproblémák, cukorbetegség, ízületi gyulladások, vizelettartási 
problémák, Alzheimer-kór, Parkinson-kór, magas vérnyomás – fordulnak elő, hanem 
pszichiátriai megbetegedések is.775

 Az időskorú fogvatartottak körében a depresszió 
elterjedtsége ötször nagyobb mind a fiatalabb felnőtt fogvatartottakhoz, mind a nem 
fogvatartott időskorúakhoz képest.776

 Az időskori betegségek természetesen nem ugyanazt 

a börtönélményt jelentik, mint a testi vagy értelmi fogyatékosság, de a szellemi, illetve 
fizikai képességek csökkenése tekintetében hasonló tüneteket mutatnak. 

Amerikai adatok szerint – az adott állam függvényében – egy időskorú fogvatartott 
egészségügyi ellátásának ára a felnőtt korúak ellátásának háromszorosa és kilencszerese 
között mozog,

777
 és az időskorúak lényegesen nagyobb arányban veszik igénybe az 

egészségügyi személyzet kapacitásait is. 
A börtön időbüntetés, amely számos teoretikus szerint megfelelően arányosítható, 

hiszen akár napokban is mérhető. A börtönidő megélése ugyanakkor más élményt jelent, 
mint a „kint” eltöltött időélmény, amelyet választásunk szerint tölthetünk fel tartalommal. 
A börtönben töltött idő az ítélt által meghatározott, ennyiben konstruált idő, amelynek az 
eltöltése, vagy pontosabban eltelése a börtönszervezet által felügyelt és kontrollált, az 
házirendekben és napirendekben részletesen meghatározott. Sajátos helyzetet teremt 
ugyanakkor, ha a börtönbüntetésre konstruált idő eleve vég nélküli, vagy olyan hosszú, 
hogy a fogvatartott nem bízhat annak halála előtti elmúlásában. Éppen ezért is az időskorú 
fogvatartottak számára a megbetegedéstől és a haláltól való félelem meghatározó lehet a 
börtönélményeik szempontjából. Ez azoknál, akiket tényleges életfogytig tartó, vagy 

életük hosszát nyilvánvalóan meghaladó időtartamú büntetésre ítéltek, felerősödhet 
azáltal, hogy a börtön egy olyan közeg, ahol a rabok személyi biztonságuktól is meg 
vannak fosztva.

778
 Azok számára, akiknek a szabadságvesztés egy „elnyújtott 

halálbüntetés”, különösen kegyetlen lehet a büntetés töltése. Ebből a szempontból 
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 A jelenség magyarázata egyrészt az, hogy a születéskor várható élettartam is növekedett, másrészt 
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kiemelkedő lehet az idő és a tevékenységek határozatlansága miatti bizonytalanságérzet 
is. Ahogy Fiáth írja,

779
 a büntetés töltésében kiemelkedő szerep jut az idő 

strukturálásának. Egy olyan környezetben, ahol a tartózkodás a rab élete szempontjából 
„végtelen”, még ez a strukturálás sincs segítségére. További fájdalom annak a tudata, 
hogy az intézményesítettség miatt a fogvatartottat az intézeti egészségügyi ellátás 
időskorában is ápolni fogja, még akkor, ha olyan súlyos mentális leépüléstől szenved, 
amelyet már nem kívánna elviselni. Kérdés, hogy milyen lehetőségei vannak egy ilyen 
fogvatartottnak az eutanáziára, adott esetben vele kapcsolatot nem tartó hozzátartozók 
hiányában. 

Leigey és Ryder kvantitatív és kvalitatív módszerekkel elemezték a tényleges 
életfogytiglani büntetést töltők bebörtönzéssel járó fájdalmait.780

 Eredményeik szerint az 
időskorú fogvatartottak börtönélményeiben meghatározó a társaság, a társasági élet hiánya 
mint az egyik legsúlyosabb és legintenzívebb fájdalom. Kiemelkedően súlyosnak érezték 
a válaszadók az élet értelmetlen elpocsékolása miatti félelmet. Az eredmények azt 
mutatják, hogy az időskorú fogvatartottak számos, nem feltétlenül a benti börtönéletre 
vonatkozó, hanem inkább a kinti életükre reagáló, azzal kapcsolatban jelentkező 
félelemről adtak számot. Úgy tűnik tehát, hogy ezek az érzések még az időskori 
bebörtönzéssel járó objektív problémákhoz (viktimizáció, fizikai sérülések, korlátozott 
programlehetőségek) képest is nagyon meghatározók ezeknél a raboknál. Ki kell még 
emelni továbbá azt is, hogy a húsz felsorolt probléma közül az öngyilkosságtól való 
félelmeket sorolták az utolsó helyre.781

 Az eredmények megegyeztek a két korábban a 
témában hosszú időtartamos, de nem tészes fogvatartottakkal készült kutatás782

 

eredményeivel is. 

Az időskorú fogvatartottak ugyanakkor nem jelentenek teljesen homogén kategóriát. 
Az elkövetők egy csoportja fiatal korában követett el jellemzően egy, de akár több 
kiemelkedő tárgyi súlyú, erőszakos bűncselekményt, és viszonylag fiatalon került az 
intézetbe, ahol megöregedett. Az UNODC

783
 elemzése szerint az ebbe a csoportba 

sorolható fogvatartottak jól ismerik a börtönszabályokat, hozzászoktak az 
elhelyezésükhöz és sokszor közülük kerülnek ki a „mintarabok”. Ugyanakkor a 
hosszúidős bebörtönzés nagyfokú intézményi függőséget eredményez, a családi 
kapcsolatok pedig a hosszú idő alatt megszakadnak. Emiatt, és amiatt, hogy a 
fogvatartottak a börtönön kívül korlátozott munkatapasztalattal rendelkeznek, esetleges 
szabadon bocsátásuk komoly kihívást jelenthet. Egy másik csoportot jelentenek a 
visszaeső fogvatartottak, akiket már többször tartottak fogva, és gyakorlatilag ki-be 

járkálnak a büntetés-végrehajtási intézetekbe. Az adatok szerint ők is könnyen igazodnak 
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a börtönszabályokhoz, de körükben a kábítószer-használat elterjedtebb lehet. A 
bebörtönzés miatt is mind a családi kapcsolataik, mind a munkatapasztalataik 

szakadozottak. A harmadik csoportot jelentik azok, akik időskorban követték el a 
bűncselekményt, amely általában rendkívül súlyos, szexuális bűncselekmény.784

 Az ő 
esetükben a legnehezebb a börtönszabályokhoz igazodás, és emiatt, valamint a 

cselekményük miatt magasabb fokú viktimizációnak is vannak kitéve.785
 

Magyarországon – ha nem is az USA-ban, Kanadában vagy Ausztráliában786
 

megtapasztalt mértékben, de – szintén növekszik az időskorú fogvatartottak aránya, amely 
ugyanakkor nem minden intézményt érint egyforma mértékben. Kiszely Pál a szegedi 

„Csillagbörtönt” vizsgálva közöl adatokat a döntően hosszúidős fogvatartottak 
elhelyezésére szolgáló intézet fogvatartottainak adatairól, különös tekintettel az ítéletben 
kiszabott, hosszúidős bebörtönzést jelentő joghátrányokra. E szerint míg 1981-ben 80 fő 
volt az életfogytig tartó szabadságvesztésre ítéltek száma, ez 2001-re 157-re, 2011-re 

pedig 188-ra emelkedett. Növekedett ugyanakkor az elmúlt években az életfogytiglani 
szabadságvesztésből feltételes szabadságra bocsáthatóság legkorábbi ideje is, amely tíz év 
alatt 29 évről 34 évre növekedett. A tész vonatkozásában is dinamikus a növekedés. A 
2011 előtti időszakra vonatkozóan Kiszely számításai szerint évente átlagosan 1,4 tészes 

ítéletet szabtak ki a bíróságok, míg ez 2012 után évente akár 3 ilyen ítélet is lehet.787
 

„Félelme” nem volt alaptalan, az Országos Bírói Hivatal közlése szerint 2011-ben 1, 

2012-ben 6, 2013 első félévében már 5 tészes ítélet született.788
 Bár a tészesek 

átlagéletkora Szegeden 42 év, a felülvizsgálat kizártsága miatt a jövőben ez biztosan 
növekedni fog, különös tekintettel a jogintézmény gyakoribb bírósági alkalmazására. 

2012-ben a 25 jogerős tészes közül 20 fő ítéletét Szegeden hajtották végre, és itt 
töltötte büntetését a 2006-ban életfogytiglani szabadságvesztésre ítélt 232789

 

fogvatartottból 166 fő.
790

 Bár Magyarországon az életfogytig tartó szabadságvesztésre 
ítélteket 15 fegyház fokozatú ítéletben helyezték el, az OKRI 2008-as adatai szerint az 

életfogytiglanira ítéltek 70%-a a szegedi intézetben volt elhelyezve. 2008-ban 

Sopronkőhidán egy tészes és 13 életfogytiglani ítéletet hajtottak végre.791
 Látható tehát, 

hogy ugyan az összes hosszúidős fogvatartottat nem egy intézetben helyezik el, de mégis 
nagyfokú koncentráció érvényesül, ahol kiemelkedik a szegedi, a sátoraljaújhelyi és a 
sopronkőhidai intézet, valamint a kalocsai fegyház is. Nem állítjuk, hogy az életfogytig 
tartó szabadságvesztésre ítélés és az életkor teljes mértékben átfednék egymást, de ez a 
büntetési nem magában hordozza annak reális lehetőségét, hogy a fogvatartott a 
szabadságvesztés alatt váljon időssé.  
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2006-ban 143 fő, azaz összes fogvatartott 0,013%-a volt 60 évesnél idősebb, és az 
ilyen fogvatartottak közel háromnegyede első bűntényes volt.792

 Ennek oka lehet egyrészt 
az, hogy a bíróságok ítélkezési gyakorlata szigorodott az idősebb első bűntényesekkel 
szemben, de az amerikaihoz hasonló demográfiai változások is befolyásolhatták a 
büntetéskiszabást. Valószínűbb azonban, hogy ezek az elítéltek első bűntényesként súlyos, 
személy elleni erőszakos bűncselekményt követtek el. Az idős fogvatartottak 27%-a 

tartozott a visszaesők, különös visszaesők vagy többszörös visszaesők kategóriájába. A 
bekerüléskori életkorral kapcsolatban érdekes eredményre jutottak Antal és kollégái az 
OKRI kutatásában. Kutatásaik szerint jelentősen csökken az életfogytiglanra ítéltek 
bekerülési életkora: amíg a kilencvenes évek elején az elítéltek 40%-a volt 36 évesnél 
idősebb elítéléskor, 2000 utánra ez az arány 6,6%-ra csökkent. A jelenség másik oldala, 
hogy 43%-ról 74%-ra növekedett a bekerüléskor 30 év alattiak életkora. A szerzők 
magyarázata szerint ennek oka az lehet, hogy a fiatalabbak körében nagyobb a 
nyereségvágyból elkövetett emberölések aránya, amiért 1989 előtt gyakrabban szabott ki a 
bíróság halálbüntetést, ezért az idősebb korosztályban az ilyen minősítésű bűncselekményt 
elkövetők aránya alacsonyabb, és jellemzőbb a családon belüli konfliktus kapcsán 

elkövetett emberölés.793
 Ennek a folyamatnak nagyon fontos hatásai lehetnek a 

börtönnépességre. Egyrészt idős korukra ezek a fogvatartottak sokkal jelentősebb 
börtöntapasztalattal rendelkeznek majd, ugyanakkor a bekerüléskori fiatal koruk és 
munkatapasztalatuk hiánya miatt esetleges szabadon bocsátásuk nehézségekkel járhat a 
munkaerőpiacon, valamint az intézményi függőség miatt is. További hátráltató szempont 
lehet, hogy kapcsolati hálójuk már a bekerüléskor sem volt kiterjedt, ez 25 vagy 30 éves 

büntetés töltése esetén jellemzően teljes mértékben elhal. A fogvatartottak börtönbeli 
kezelésére és az intézet rendjére az elkövetett bűncselekmény annyiban lehet hatással, 
hogy azt nem egy hozzátartozójuk sérelmére elkövetett egyszeri elkövetés jellemezte, 
hanem akár előre kitervelten, aljas indokból elkövetett erőszakos cselekmény, ami benti 
kezelhetőségükre is hatással lehet. 

Az OKRI kutatása szerint a bebörtönzés időtartamának számos negatív hatása van a 
bebörtönzöttek állapotára. Minél hosszabb a bebörtönzésélménye valakinek, annál inkább 
vált kiegyensúlyozottá a kutatás szerint. A kutatók értelmezésében ez inkább egy 
megfáradt beletörődést takar, apátiát és rezignáltságot, semmint harmóniát és nyugalmat: 
„Az emberek a börtönkörülmények között elmagányosodnak, magukba zárkóznak, a 
külvilággal kapcsolatos igényeik egyre apadnak és mindennek következtében megtörten 
és kiábrándultan egyfajta tompaságba, közönybe zuhannak.”794

 Nem vitatom, hogy a 

bebörtönzés időtartamával párhuzamosan csökken a kapcsolattartás gyakorisága és az a 
határozatlan időtartamú büntetést töltők esetében fokozottabban jelentkezik, ugyanakkor 
álláspontom szerint a konkrét minta esetében azért is lehetett ritkább a csomagküldés, 
valamint a kapcsolattartás általában, mert azok az elítéltek hozzátartozóik sérelmére 
követtek el nagyobb arányban bűncselekményt, így kevesebb olyan rokonuk volt, akitől 
csomagot várhattak volna. A kiegyensúlyozottság oka ugyanígy többféleképpen 
magyarázható: felmerülhet az időbeli távolság növekedése a bűncselekményektől, 
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valamint a börtönkörülményekhez való nagyobb adaptáció, és az időmúlás okán a 

rabhierarchiában elfoglalt magasabb pozíció is. 
Fontos megállapítása a kutatásnak ugyanakkor, hogy a börtönévek múlásával az 

öngyilkossági kísérletek száma nő és ezzel párhuzamosan folyamatosan romlik a 
fogvatartottak mentálhigiénés állapota, előtérbe kerül reményvesztettségük, 
elkeseredettségük. Erre álláspontom szerint a büntetés-végrehajtási szervezetnek itthon is 

fokozott figyelmet kell fordítania.795
  

A fentiek alapján látható, hogy az időskorú fogvatartottaknak speciális igényei 
vannak a felnőtt korúakhoz képest. Bár nem vonatkozik rájuk elkülönítési szabály, a 
fiatalabbak részéről jelentkező bántalmazások miatt a gyakorlatban több intézetben 
pszichoszociális körletre helyezik az időskorúakat.796

 Ezzel kapcsolatosan előnyként 
jelentkezhet, hogy időskorúakra vonatkozó speciális rezsimrendszert lehet működtetni, 
valamint magasabb szintű lehet az egészségügyi ellátás is. Egy esetleges speciális körlet 
vagy intézet ilyen kialakításával fokozottabban lehet érvényesíteni az időskorúak 
elhelyezési igényeit (pl. kevesebb lépcső vagy nem emeletes ágyak). Az időskorúak 
védelmében történő elhelyezés együtt járhat a sérelmükre elkövetett bántalmazások 
csökkenésével, valamint azzal is, hogy kortárs csoportjukkal érdeklődésüknek megfelelő 
foglalkoztatásuk biztosítható. Az elkülönítés hátrányosan hathat ugyanakkor a családi 
kapcsolattartásra, mert arra az idősek száma miatt kevesebb intézetben kerülhet csak sor, 

valamint eltérő előéletű és kriminalitású fogvatartottak kerülnének egy csoportba, így akár 
csökkenhet is a számukra elérhető kezelési programok palettája. A fiataloktól elkülönítés 
árnyoldala lehet, hogy stigmatizáló, hogy reményvesztett, rosszabb mentálhigiénés 
állapotú fogvatartottakat zárnak össze, és nem késztetik érzékenyebb bánásmódra a felnőtt 
korúak körletének személyzetét. Ha ugyanis az időseket a felnőtt korúakkal helyezik el, 

elképzelhető, hogy a közös elhelyezés miatt a körlet kevésbé lesz erőszakos és a felnőtt 
korúakra vonatkozó biztonsági előírások is enyhülnek. Ideális esetben az idős zárkatársról 
való gondoskodás empátiát alakíthat ki a fogvatartottakban. Fontos előny lehet még a 
kapcsolattartás könnyebbsége, ami nem elsősorban az adott esetben soha meg nem 
valósuló szabadulás és reintegráció miatt lenne fontos, hanem a fogvatartott 

mentálhigiénés állapotának megőrzését, börtönbeli életminőségének797
 javulását, szinten 

tartását szolgálja. 
A hazai büntetés-végrehajtási gyakorlatban az időskorúak elkülönítésén túl –

álláspontom szerint – a fogvatartottak társadalombiztosítási jogviszonyának a kérdése is 
intézményes diszkriminációjukra utal. A társadalombiztosítással kapcsolatos problémákat 
az állampolgári jogok biztosaként már Gönczöl Katalin is alapjogi problémaként 
fogalmazta meg. A kérdés a tészes fogvatartottakat a jelenlegi jogi helyzet szerint nem 

érinti, viszont minden fogvatartott számára, aki szabadul és nyugdíjas lenne, jelentős 
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diszkriminációt jelent. A társadalombiztosítási jogszabályok szerint ugyanis „a szolgálati 
idő számításánál nem lehet figyelembe venni az előzetes letartóztatás, a szabadságvesztés 
tartamát”.

798
 A büntetés-végrehajtási intézetben ugyanis a munkáltatás nem 

munkajogviszonyban, hanem a büntetés-végrehajtási jogviszony keretén belül történik.
799

 

Ahogy erre Vókó is felhívta a figyelmet, ennek az az oka, hogy az elítéltek munkáltatása 
sajátos, amennyiben a munkavégzés nem „a munkáltató és a munkavállaló szabad 
elhatározásából létrejött szerződésen alapul, hanem a jogszabálynak az elítélt számára 
kötelező munkavégzést előíró rendelkezésein”.

800„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 fejlesztésére, és ezáltal megkönnyítse, hogy a szabadulása után a társadalomba 
beilleszkedjék.”801

 Munkát az elélt alapvetően két formában végez. A munkáltatás egyik 

válfajának az elítélt szervezett foglalkoztatásának az a formája minősül, amikor a 
munkavégzés rendszeresen, díjazás ellenében történik.802

 Nem minősül munkáltatásnak az 
elítélt az intézet tisztán tartásában és ellátásában való, díjazás nélküli kötelező 
részvétele.803

 A munkáltatásra bizonyos esetekben a Munka Törvénykönyve szabályai 
vonatkoznak, ugyanakkor egy sor helyzetben a büntetés-végrehajtás „sajátosságaiból 
adódóan” eltérésekkel találkozunk.804

 Ahogy Vókó kiemeli, ezeknek a jelentős része a 
reszocializációt is szolgálja és a szabadulás utáni élethez kíván segítséget nyújtani.  

Álláspontom szerint ellentét feszül a munkáltatás jogszabályban meghatározott célja 

(társadalmi beilleszkedés) és azon szabály között, amely gyakorlatban munkát végző 
fogvatartott munkavégzését nem ismeri el szolgálati időként és ezáltal egy hosszú tartamú 
szabadságvesztést töltő szabaduló elítélt esetén ahhoz vezethet, hogy idős korára a 

szabadult nem lesz jogosult társadalombiztosítási nyugdíjra.805
 A munkáltatásban részt 

vevő fogvatartottak utáni társadalombiztosítási járulék megfizetése a gyakorlatban 
jelentős terheket róna a büntetés-végrehajtási szervezetre, a fogvatartott oldalán pedig a 

jelenleg a minimálbér egyharmadát elérő havi munkadíjból a rabtartás levonása után a tb-

járulék levonása a jeenleginél még nehezebb helyzetet eredményezne. A fentiek miatt 

azonban feltétlenül szükséges volna megoldást találni erre a problémára, és vagy 

biztosítani a fogvatartottak (akár kedvezményes) tb-járulékára a költségvetési forrásokat, 
vagy arról rendelkezni a társadalombiztosítási jogszabályokban, hogy a munkáltatásban 
töltött idő arányosan a szolgálati idő részeként figyelembe vehető. 
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8. Fiatalkorú fogvatartottak 

8.1. A fiatalkorúak eltérő kezelése: a nevelés szerepe 

 

A fiatalkorú fogvatartottak életkori sajátosságaikból adódóan a felnőttekhez képest 
sérülékeny csoportot jelentenek. Többek között ezért is vált elismert elvvé Észak-

Amerikában és Európában, hogy a fiatalkorúak büntetőjogi felelősségi rendszere eltérő, az 
ügyüket a felnőttekétől eltérő eljárásban, eltérő bíróságok által, eltérő büntetések 
alkalmazásával kell elbírálni, és a csak legvégső esetben kiszabott szabadságvesztést 
önálló intézetben kell végrehajtani.806

 A fiatalokra vonatkozó eltérő szabályok másik oka 
pedig az, hogy a jog elismerte, hogy a gyerekeknek a felnőttektől eltérő kognitív 
képességei, eltérő önkontrollja van, és a kortárscsoport hatása jellemzően erőteljesebben 

érvényesül, ami azt eredményezte, hogy a büntetőjog is megpróbálta értékelni a 
gyermekek csökkentett felelősségét cselekményeikért.807

 A csökkentett felelősség 
eredménye az az alapelv, hogy szabadságmegvonással járó szankció fiatalkorúval 
szemben csak kivételes jelleggel alkalmazható, és ezt a kivételességet elsősorban a 
szabadságvesztés nevelési funkciója legitimálhatja. Ezt a megközelítést fejezi ki az új Btk. 
106. §-a is, amikor kimondja, hogy fiatalkorúval szemben kiszabott büntetés vagy 
alkalmazott intézkedés célja elsősorban az, hogy a fiatalkorú helyes irányba fejlődjön, és a 
társadalom hasznos tagjává váljon, erre tekintettel az intézkedés vagy büntetés 
megválasztásakor a fiatalkorú nevelését és védelmét kell szem előtt tartani.  

A fokozatosság elvét törvénybe is foglalta a jogalkotó: a Btk. kimondja azt is, hogy 
fiatalkorúval szemben szabadságelvonással járó intézkedést alkalmazni vagy 
szabadságelvonással járó büntetést kiszabni csak akkor lehet, ha az intézkedés vagy a 
büntetés célja más módon nem érhető el.808

 Ebben a megfogalmazásban visszaköszönnek 
a nemzetközi elvárások809

 éppúgy, mint a fiatalkorúak speciális kezelésének elveire 
vonatkozó szakirodalmi megközelítések.810

 A Bv. tvr. is kiemeli, hogy a szabadságvesztés 
végrehajtása során különös gondot kell fordítani a fiatalkorú nevelésére, oktatására, 
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személyiségének fejlesztésére és testi fejlődésére.811
 Az új Bv. tv. Ezt annyiban módosítja, 

hogy e szerint „a szabadságvesztés végrehajtása során különös gondot kell fordítani a 
fiatalkorú oktatására, személyiségének fejlesztésére és testi fejlődésére, a tankötelezettség 
érvényesítésére, az első szakmához jutás lehetőségére.”812

 A Bv. tvr. a nevelésre 
vonatkozó általános szabályok szerint ezek közé sorolja a szükséges gyógyító, oktató, 
erkölcsi és szellemi erőforrások felhasználását, és a rendszeres munkavégzés feltételeinek 
biztosítását.813

 Ezek közé tartozik például a nevelés érdekében történő jutalmazás és 
büntetés, valamint a betanítottmunkás- és szakmunkásképzés, indokolt esetben a 
középfokú tanulmányok folytatásának engedélyezése, az elítélt önképzése, a kedvező 
családi és munkahelyi kapcsolatok fenntartása és fejlesztése, a művelődés és sportolás 
lehetőségeinek biztosítása.814

  

A fiatalkorú fogvatartottak aránya a börtönnépességen belül 3%, létszámuk 514 
fő.815

 A fiúk elhelyezésére a tököli Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézetében, 
valamint három regionális fiatalkorú bv. intézetben (Szirmabesenyő, Kecskemét, Pécs) 
kerül sor. A vonatkozó szakirodalom egyetért abban, hogy a fiatalkorú elítéltek a 
kirekesztettek közül kerülnek ki. Ahogy Gönczöl Katalin fogalmaz: „a kirekesztődés 
legmarkánsabb formája a gyermekszegénységben nyilvánul meg. A gyermekek számára 
ugyanis a kirekesztett szülői és társadalmi környezet adottság.”816

 Irwin Waller 

nemzetközi összehasonlító kutatása szerint a létminimum alatt élő gyermekkorú lakosság 
társadalmi jelenléte és a bűnözés szintje között közvetlen összefüggés mutatható ki.817

 

Más megfogalmazásban: megtapasztalható a „családi élet valamiféle zavara”, illetve a 
„hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet”.

818
 Kerezsi Klára szavaival: „Az ismertté vált 

fiatalkorú bűnelkövetők döntő többsége a rossz helyzetű, marginális társadalmi 
csoportokból rekrutálódik, ahol a szegénység, a munkanélküliség és a családi problémák 
jól láthatóak.”819

 Ezeket a megállapításokat empirikus adatok támasztják alá. Míg a teljes 
fiatalkorú népességre vonatkozó adatok820

 szerint a romák aránya ebben a korcsoportban 
15%, az elítélt fiatalkorúak körében821

 48,7%, egy fiatalkorú fogvatartotti mintán pedig 
57%.

822
 A szülők munkavégzésével kapcsolatban is érvényes a fenti megállapítás: egy 

önbevallással fiatalkorú mintán felvett kérdőíves kutatás, az ISRD adatai szerint az apák 
86,9%-a dolgozik, az elítélt fiatalkorúaknál ez a szám 69,3%. Még nagyobb különbség 
                                                           
811

 Bv. tvr. 48. § (2) bekezdés 
812

 Bv. tv. 192. § (4) bekezdés 
813

 Bv. tvr. 38. § (2) bekezdés 
814

 Bv. tvr. 39-43. § 
815

 BVOP Évkönyv (Budapest: BVOP 2012) 19. 
816

 GÖNCZÖL Katalin: „A bűnözés társadalmi reprodukciója, deviancia-kontroll, társadalmi bűnmegelőzés” 
in GÖNCZÖL Katalin – KEREZSI Klára – KORINEK László – LÉVAY Miklós: Kriminológia – Szakkriminológia 

(Budapest: Complex 2006) 308. 
817

 Irwin WALLER: „An International Perspective with Special Reference to Canada” in Crime and Social 

Policy (London: NACRO 1992) idézi GÖNCZÖL (816. lj.)  
818

 LŐRINCZ József – NAGY Ferenc: Börtönügy Magyarországon (Budapest: BVOP 1997) 102. 
819

 KEREZSI Klára: „A fiatalkori bőnözés kezelése és megelőzésének lehetőségei” Belügyi Szemle 1997/10. 

11. 
820

 Lásd KEMÉNY – JANKY – LENGYEL (758. lj.) 18. 
821

 Lásd LIGETI – HOLLÁN – SCHMIDT – VÉGVÁRI (744. lj.) 51. 
822

 ROSTA Andrea: Fiatalkori bűnözés és bűnmegelőzés, PhD értekezés (Miskolc: Miskolci Egyetem, 

Kézirat 2006) 277.o. 
http://midra.uni-miskolc.hu/JaDoX_Portlets/documents/document_5558_section_1093.pdf 
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figyelhető meg a dolgozó anyák arányában. A fogyasztási cikkekkel kapcsolatban is 
hasonló eredményeket látunk: míg az ISRD-felmérésben 79% családjában van autó, az 
elítéltek esetében ez 36,7% (lásd az alábbi táblázatot). 

Úgy tűnik tehát, hogy a fiatalkorú fogvatartottak csoportja sérülékenységén és eltérő 
felelősségén túl több szempontból is speciális csoportot jelent. Az adatok szerint a 
fiatalkorúak körében a romák és a szegények is felülreprezentáltak a börtönnépességen 
belül. Bár az erre a jelenségre vonatkozó magyarázatok többsége a „hátrányos helyzetre” 
rizikófaktorként tekint, elsősorban az angolszász szakirodalomban egyre nagyobb teret 
kapnak azok a kutatások, amelyek a büntető igazságszolgáltatás diszkriminatív szelekciós 
mechanizmusaira hívják fel a figyelmet.823

 Ezek a szelekciós mechanizmusok azt 
eredményezik, hogy a tehetősebb, nemzeti és etnikai kisebbséghez nem tartozó személyek 
könnyebben kerülnek ki a büntető igazságszolgáltatás látóköréből. A folyamat 

eredményeképpen a fiatalkorúak nevelésének tehát egy olyan ponton kell hatást kifejteni, 
az egy olyan ponton „következik”, amikor a büntetőeljárás szelekciós mechanizmusai már 
kifejtették működésüket és a jobb helyzetű privilegizáltakat „előszelektálták”. 

 

 

Teljes 

fiatalkorú 
népesség 

ISRD-2 

(KEREZSI) 

Elítélt 
fiatalkorúak 

(LIGETI) 

Visszaesőként 
büntetésüket 

töltő (ROSTA) 

Romák aránya 15%  48,7% 57% 

Apa dolgozik?  86,9% 69,3% 73% 

Anya dolgozik?  78,3% 48,2% 63% 

Van-e saját autó a 
családban? 

 79% 36,7%  

 

8.2. „Helyes irányba fejlődjön és a társadalom hasznos tagjává váljon” 

 

Alapvetően filozófiai kérdésnek tűnik, hogy mit takar a Btk. azon követelménye, hogy a 
fiatalkorú „helyes irányba” fejlődjön, illetve a társadalom „hasznos” tagjává váljon, hiszen 
a „helyes” és a „hasznos” kifejezésekkel a Btk. kommentárai ismereteim szerint nem 
foglalkoznak, és nem ad támpontot a törvény indoklása sem. Hogyha elfogadjuk, hogy a 
büntető igazságszolgáltatás, illetve a börtön rendelkezik olyan elemekkel, amelyek a 
társadalmi struktúrák fenntartását támogatják, segítik, akkor a „helyes” és „hasznos” 

kifejezésekkel kapcsolatban számtalan kérdésünk merülhet fel. Milyen norma szerint 
számít majd helyesnek és hasznosnak a fiatalkorú fejlődése szempotnjából? Mi az a 

mérce, amelyhez képest mérni lehet, hogy a büntetés elérte-e célját? Ha ki lehetne indulni 
pusztán a felnőtt korúakra alkalmazott büntetési célokból, nem lenne szükség speciális 
szabályok megalkotására. Ehhez képest támpontul szolgálhat György megfogalmazása, 
mely szerint „a társadalomnak igen fontos érdeke fűződik ahhoz, hogy a jövő nemzedéke 
hazáját szerető, munkát becsülő, egészséges, művelt állampolgárokból álljon”.

824
 

                                                           
823

 Lásd BARAK – LEIGHTON – FLAVIN (588 lj.) 
824

 VÓKÓ György: A magyar büntetés-végrehajtási jog (Budapest–Pécs: Dialóg Campus 1999) 290. 
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Álláspontom szerint ez a megfogalmazás normatív konstrukciókban megjelenő 
értékítéleteket tartalmaz, és olyan értékek közvetítését várja el a fiatalkorúak büntetés-

végrehajtásától, amely annak nem feladata, amelynek az megfelelni nem tud, és amelyek 
így mintegy implikálják a haszontalanságot és a helytelen irányt. Aki tehát kevésbé 
művelt, alacsonyabb fokon érzi a hazaszeretetet és a becsülethez képest a munkához való 
viszonya más, az kevésbé hasznos tagja a társadalmunknak. Álláspontom szerint a 
„hasznos taggá válás” és a „helyes irányba fejlődés” kifejezések alapvetően 
stigmatizálnak és a bennük foglalt elvárásokban juttatják kifejezésre azt, hogy a nem 
normatív szerinti életvezetés helytelen, haszontalan, elítélendő. 

A társadalmi integráció erősítése helyett egy csoport normatívnak tartott értékeinek 
a közvetítése általában véve sem mutatkozik ígéretesnek. Kerezsi Klára írta le, hogy a 
„fiatalkorú kisebbségi vagy rossz helyzetű bűnelkövetők számára [a] szabadságvesztés 
letöltése antropológiai erejű beavatási szertartássá vált”.

825
 Kerezsi érvelése szerint 

„Magyarországon hagyományosan a sorkatonai szolgálat szolgálta a fiatalkor és a 
felnőttkor közötti elválasztó határ demonstrálását: a »katonaviselt ember« házasodhatott, 
belépett a felnőtt férfiak világába”. Mivel a sorkatonai szolgálat megszűnt, Kerezsi egyre 
nagyobb aggodalommal figyeli, hogy „a roma fiatal férfiak között a börtönbüntetés kezdi 
betölteni azt az antropológiai „beavatási szertartás-szerepet”, amely igazolja, hogy férfivá 
vált, hiszen „kiállta a próbát”, letöltötte a szabadságvesztés-büntetést a tököli börtönben”. 

Ezt az értelmezést támasztja alá az is, hogy a javítóintézeti nevelésnek – noha az is 

szabadságelvonás – távolról sincs ilyen „beavatási szertartás” jellege.826
 Noha tehát a 

jogalkotó és a büntető jogalkalmazás a legszigorúbb büntetésnek szánja a tököli börtönben 
letöltendő szabadságvesztést, amit fiatalkorúra lehet alkalmazni, ezzel éppen ellentétes 
hatást érhet el. Egy olyan családban, ahol az összes felnőtt férfi rokonnak „meg kellett 
járnia” Tökölt, ott a szabadságelvonással fenyegetettség vélt elrettentő hatása a visszájára 
fordul, és a büntető igazságszolgáltatás képében megjelenő elnyomó hatalom elleni 
kollektív „védekezés” eszközévé válik. Ha működik ez a mechanizmus, akkor éppen a 
tököli börtön elnyomó intézményi jellege miatt válik feleslegessé valamiféle 
hasznosságot, helyességet elvárni a börtönbeli reszocializációs neveléstől. 

 

8.3. Reintegrációs törekvések és ellentmondásaik a gyakorlatban 

 

Mégis van ugyanakkor szerepe a börtönbeli nevelésnek, mégpedig az úgynevezett 

harmadlagos bűnmegelőzés területén. Borbíró Andrea meggyőzően bizonyítja, hogy a 
martinsoni „nothing works” szlogen kissé elhamarkodott volt, és igenis „bizonyos 
kezelési programok nagyon is meggyőző eredményeket mutatnak a bűnismétlés 
megelőzősében, sőt, egyenesen a speciális prevenció leghatékonyabb eszközei kerülnek ki 
innen”.

827
 Szerinte az ilyen kezelési programok eredményességének feltétele, hogy azok 
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 KEREZSI Klára: Konfrontáció és kiegyezés – A helyreálljtó igazságszolgáltatás szerepe a közpolitikában 
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individualizáltak, részvételi jellegűek és magas programintegritásúak828
 legyenek.

829
 

Jogosan merül fel tehát a kérdés, hogy mennyiben felelnek meg ezeknek a 
követelményeknek a jelenleg hazánkban zajló kezelési programok. Az OKRI-ban 2012-

ben készült kutatásában Borbíró Andrea és Szabó Judit azt állapították meg, hogy 
korlátozott mértékben zajlanak a hazai büntetés-végrehajtásban kifejezetten a 
reszocializációra irányuló kezelési programok, ugyanakkor a büntetés-végrehajtás napi 
gyakorlatában a fogvatartottak foglalkoztatása körében megvalósuló programok „a 
reintegrációs törekvések gerinceként, sőt akár szinonimájaként fogalmazódnak meg”. A 

kutatás alapján tehát úgy tűnik, hogy a reszocializációs lehetőségek között a szabadidős 
programok a munkáltatással és az oktatás-képzéssel egy szinten jelennek meg, 
ugyanakkor a „viselkedésterápiás és más pszichológiai jellegű programok nem részesei a 
reszocializációs csomagnak”.830

 

Az OKRI-ban Antal Szilviával közös empirikus kutatást végeztünk a fiatalkorúak 
büntetés-végrehajtására vonatkozó nemzetközi elvárások érvényesüléséről.831

 Az adatok 

alapján úgy tűnik, hogy a gyakorlatban számos tényező hat a nevelési munka, valamint a 
sikeres reszocializáció ellen. A foglalkoztatásra vonatkozó adatok azt mutatták, hogy 
további lépések szükségesek ahhoz, hogy a fiatalkorúak intézeteiben nagyobb arányban 
vegyenek részt a fogvatartottak a munkáltatásban és az oktatásban. Az adatok szerint 
Szirmabesenyőn a megkérdezettek közül senki, Tökölön kevesebb, mint az ötödük vett 
részt munkáltatásban, ugyanakkor ennél jóval többen töltötték már be a tanköteles kort a 
fiatalkorúak közül. Az oktatásban való részvétel is a lehetőségekhez képest korlátozottan 
alakult, a fogvatartottak fele nem vett részt semmilyen oktatásban sem. Korlátozottan 
valósult meg a szakmunkásképzés is, mert erre csak külön pályázatok révén lett volna 
lehetőség, és összesen három fő készült érettségire a felmérés pillanatában.832

 Tökölön a 
válaszok kétharmada alapján hetente többször van lehetőség sportolásra, Szirmabesenyőn 
lényegesen kevesebben nyilatkoztak így. 

A nemzetközi és a hazai normák is előírják a fiatalkorúak elkülönítését a 
felnőttektől, továbbá a Bv. tvr.és a Bv. tv. is kimondja, hogy a „fiatalkorúak büntetés-

végrehajtási intézetében felnőttkorú elítéltek csak az intézet működése érdekében 
helyezhetők el”.

833
 Jelenleg azonban a Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézetében az 

elítéltek kétharmada felnőttkorú. Bár a fiatalkorúak a felnőttkorúaktól elkülönítve kerültek 
elhelyezésre, a jelenlegi megoldás több, a fiatalkorúakra nézve hátrányos 
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 Bv. tvr. 48. § (3) bekezdés, Bv. tv. 192. § (2) bekezdés 
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következménnyel járhat. Egyrészt a munkáltatásból a felnőtt elítéltek jelenléte miatt 
kiszorulhatnak a fiatalkorúak, hiszen a felnőttekre kevesebb munkajogi garancia 
vonatkozik és beosztásuk is rugalmasabb lehet, továbbá korábbi tapasztalataik miatt a 
munkáltató inkább az ő alkalmazásukat választja. Ez azonban azzal jár, hogy a 
fiatalkorúak számára kiétkezésre rendelkezésre álló összeg kevesebb, valamint 
kevesebben tudnak későbbi elhelyezkedésükhöz szükséges munkatapasztalatot szerezni, 
valamint letéti számlán pénzt gyűjteni a szabadulásukat követő időre. További probléma 
lehet, hogy az intézet biztonságának fenntartása miatt a fiatalkorúakra is a felnőttekre 
alkalmazandó szigorúbb szabályok vonatkoznak, így ez az elhelyezésük 
„túlbiztosításához” vezethet. Harmadrészt, ha a fogvatartottak kétharmada felnőtt, akkor 
az intézet erőforrásai (pl. könyvtárfejlesztés, kulturális és szabadidős lehetőségek) a 
felnőttek igényeinek, és nem a fiatalok speciális szükségleteinek felelnek majd meg. 

Másrészt az a tény, hogy a fiatalkorúak a börtönnépességnek csupán 3%-át teszik ki, 
felveti azt a problémát, amit a női fogvatartottak elhelyezésével kapcsolatban is 
részletesen vizsgált a szakirodalom: a felnőtt férfiakra tervezett börtönrendszerben 
kisszámú fiatalkorú (vagy nő) elkülönítése ahhoz vezet, hogy nem lehet maradéktalanul 
érvényre juttatni a lakóhelyhez közeli elhelyezés elvét. Különös tekintettel arra, hogy a 
fiatalkorú fogvatartottak bekerülés előtti lakóhelye nem egyenlően oszlik meg az 
országban, hanem a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei és a fővárosi lakóhely aránya 

kiemelkedő. Míg Rosta Andrea kutatásában a válaszadók 44%-a volt borsodi és 16%-a 

budapesti, a többi kilenc megjelölt megyéből egyenként csupán néhány fogvatartott került 
ki.

834
 A speciális bánásmód miatt az országban csak négy intézetben helyeznek el 

fiatalkorú fiúkat és csak egyben fiatalkorú lányokat, így a személyes kapcsolattartás 

nehézségekbe ütközhet. Az OKRI-kutatás időpontjában Szirmabesenyőn az elítéltek 
kétharmada nyilatkozott ugyanakkor úgy, hogy kéthetente mehet beszélőre (vélhetően itt 
került elhelyezésre a borsodiak nagyobb része), viszont Tökölön az elítéltek 
háromnegyede a törvényi minimumról (a havonta megvalósuló beszélőről) nyilatkozott. 

Ennek ellenére a válaszadók közel 10%-a Tökölön úgy nyilatkozott, hogy soha nem volt 
még beszélőn, 16%-uk pedig a havinál ritkábban „kap” személyes látogatást. A felmérés 
szerint viszont a csomagküldések gyakorisága Tökölön volt nagyobb. Úgy tűnik, hogy a 
lakóhelytől való nagyobb távolságot az intézet a gyakoribb csomagfogadás 
engedélyezésével próbálta ellensúlyozni.  

Sajátos problémát jelent a telefonhasználat, amelyről a fogvatartottak döntő része 
úgy nyilatkozott, hogy hetente él vele. „Visszatartó erő” lehet, hogy a bentről 
kezdeményezett hívásoknak jóval magasabb a percdíja,

835
 mint kinti hívásoké, 

ugyanakkor a fogvatartottat kintről hívni nem lehet.836
 Elvi lehetőségként létezik csupán a 

rövid tartamú eltávozás jutalma, amelyet 2005-ben összesen 10 fő kapott, amely a minta 
6%-a volt. Sajnálatos, hogy a fiatalkorúak a teljes fogvatartotti állományhoz képest fele 
olyan gyakran részesülnek eltávozásban.837

 Kedvezőtlen változás, hogy 2012-ben 

országosan is, és a fiatalkorúak tekintetében is kevesebben kaptak rövid tartamú eltávozást 
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(fiatalkorúak közül 7 fő, a felnőttkorúak közül 698 fő).838
 Látható tehát, hogy a börtönbeli 

nevelés lehetőségei a megfelelő programok hiánya, a foglalkoztatás hiányosságai, az 
elhelyezés és a kapcsolattartás nehézségei miatt korlátozottak. 

 

8.4. Az intézményesített erőszak és a hegemón maszkulinitás mint a reintegráció gátjai 
 

A fiatalkorúak intézeteiben – elsősorban Tökölön – kiemelkedő problémát jelent a 
fogvatartottak közötti fizikai és szexuális erőszak, amelyre egy 2007 őszi tragikus eset is 

rávilágított, amely során négy tököli fogvatartott megerőszakolta, majd felakasztotta 

zárkatársát. Amint arra Lőrincz József felhívta a figyelmet, az ezt követő vizsgálat 
megállapította, hogy az esetet megelőző 10 évben közel 50 esetben állapították meg, hogy 

fiatalkorúak egymás sérelmére bűncselekményt követtek el, és ugyan az intézetek 
törekedtek a felelősségre vonás „törvényes előírásainak szigorú betartására, anélkül 
azonban, hogy a nagyszámú erőszakos cselekmény hátterének, az intézetek 
diszfunkcionális működésének megszüntetésére törekedtek volna”. Ez ugyanakkor csak 

ahhoz vezethetett, hogy megállapítsák a fiatalkorúak életkori sajátosságokból eredő 
kiszámíthatatlanságát és brutalitását,839

 amely fokozott biztonsági kockázatot jelent. A 
válasz tehát a biztonság fokozása volt, amely a személyzet és a fogvatartottak közötti 
bizalmatlanság növelését eredményezte840

 a dinamikus biztonság koncepciójának 
érvényesülése helyett.  

Meggyőződésem, hogy a helyzet még a Lőrincz által felvázoltnál is rosszabb. 
Egyetértek azzal, hogy a börtönbeli erőszakra adott reakció iránya nem megfelelő, 
ugyanakkor én a brutális cselekmény elkövetésének fő okát is a börtön belső 
viszonyaiban, működésében látom. A börtön intézményi jellegéből következik, hogy a 
fogvatartottak egymás közötti és a felügyelettel kapcsolatos viszonyai kialakításában is 
kulcsfontosságú az erőszak. Az erőszak a börtön hipermaszkulin világában sajátosan 
érvényesül: korlátozott lehetőségek állnak rendelkezésre a férfi fogvatartottak számára 
„elvárt férfiasságuk” megélésére és kifejezésére. Álláspontom szerint a Connell által 
elemzett, a dolgozat egy korábbi fejezetében bemutatott hegemón maszkulinitás 
koncepciója engedhet közelebb a jelenség megértéséhez.

841
 Skykes óta ismertek azok a 

deprivációk,
842

 amelyekkel a bebörtönzés együtt jár, így az elvárt férfiszerepnek 
megfelelő magatartás elkerülhetetlenül, a börtön intézményi jellegéből következően a 
„benti” lehetőségek keretein belül marad: az erőszak mint rendelkezésre álló eszköz és a 
fogvatartottak közötti státuszhierarchia-rendszer kéz a kézben működik. A hegemón 
maszkulinitásában sikeresebb fogvatartott elnyomva tartja a többieket, amely elnyomás 
szóbeli, verbális, fizikai bántalmazásban, kiszolgáltatásban vagy szexuális erőszakban is 
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manifesztálódhat, és – ha a börtönrendszer nem tesz ellene – az elvárt férfiszerep 
biztosításáról szól. 

A Pest Megyei Bíróság 8.B.87/2008/100. számú, fenti esetben hozott ítéletében leírt 
történeti tényállás –bármennyire kegyetlen és brutális elkövetést mutat is be – érzékelteti, 
hogy hogyan jelenik meg börtönkörülmények között a hegemón maszkulinitás. A történeti 
tényállásból világosan kiderül, hogy az emberölést közvetlenül megelőző szexuális 
erőszak a hatalom és az egymásra „rálicitálás” kifejezésének az eszköze. Az 
erőszakoskodások sorozata ugyanis elsőként kézi kielégítésre kényszerítéssel kezdődik, 
majd amint a harmadik zárkatárs orális kielégítésre kényszeríti a sértettet, a magát a 
hierarchia csúcsán érző korábbi elkövető „sem teheti meg”, hogy szótlan marad, és nem 
nyilvánítja ki hegemóniáját a többiek felett. A kölcsönös „egymásra licitálások” vezetnek 
az anális erőszakhoz, majd a sértett halálához. Az esetből az is nyilvánvalóvá válik, hogy 
a börtönbeli szexuális erőszaknak az itt leírt formája nem a szexuális kielégülést szolgálja, 
hanem az alárendelt személy elnyomását, hatalom alatt tartását. Egyetértek Lőrincz 
Józseffel, hogy az esetre nem a biztonsági ellenőrzések fokozása a megoldás, és úgy 
gondolom, hogy a börtön elnyomó környezetének enyhítésével viszont a börtönrendszer 
hozzájárulhat ahhoz, hogy ne alakuljon ki a fentiekben leírt, a hatalomgyakorlás 
érdekében kialakuló licitálási spirál. 

Lőrincz hipotézise szerint „a fiatalkorúak szabadságvesztés-büntetésének 
végrehajtása területén nem sikerült kialakítani a fiatalkorúak specifikus végrehajtási 
kultúráját”, viszont a javítóintézetben igen.843

 Álláspontom szerint ez nem független attól 
a jelenségtől, hogy a javítóintézet funkciójában, valamint a végrehajtás gyakorlatában 
kevésbé fejezi ki azt az intézményes elnyomást, amelyet a fiatalkorúak szabadságvesztése, 
és különösen Tököl képvisel. Ez jelenhet meg abban is, amit Kerezsi a beavatási szertartás 
kapcsán tapasztalt. A javítóintézet nem a benne elhelyezett fiatalkorúak miatt képes 
feladatát hatékonyabban betölteni, hanem azért, mert elnyomó és kirekesztő jellege 
lényegesen korlátozottabb. Így viszont nevelési, reszocializációs feladatának is nagyobb 
mértékben képes megfelelni.  

 

 

II. 6. Következtetések 

 

Az értekezés második részében arra a kérdésre kerestem a választ, hogy a büntetéssel járó 
fájdalom egyforma-e minden terhelt számára, vagy a fájdalom mértékére hatással van a 
terhelt csoporthoz tartozása, az identitásában megjelenő „védett tulajdonság”. Kiinduló 
hipotézisem az volt, hogy a terhelt helyzetére, és kiemelten a fogvatartottal való 
bánásmódra a szabadságvesztés hatálya alatt hatással vannak a társadalmi struktúrákban 
gyökerező különbségek, és a kirekesztettek elnyomása a büntetőeljárás és a büntetés-

végrehajtás során intézményes diszkriminációt eredményez. Hipotézisem szerint az 
eredményhez hozzájárul az is, hogy a ki nem rekesztettek csoportjába tartozók számos 
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privilégiummal rendelkeznek, és ezektől nem függetlenedik a büntető igazságszolgáltatás 
rendszere sem, hanem ebben is érezteti hatását. 

A büntetőeljárás szabadságvesztés végrehajtását megelőző szakaszaiban hozott 

döntéseknek is jelentős hatása van arra, hogy kik és milyen tapasztalatokkal érkeznek a 
büntetés-végrehajtásba. A dolgozat első része, a punitív populizmus kriminálpolitikára 
gyakorolt hatásának elemzése igazolta, hogy a büntetési rendszer „felső részében” a 
büntető populizmus a szabadságvesztési időtartamok meghosszabbodását hozta. Már itt is 
érintettem, hogy e folyamattal párhuzamosan a büntetési rendszer „alján” is a kontroll 
növekedése tapasztalható, mivel a növekvő kontroll egyre kiterjedtebb büntetőrendszerrel 

próbálja felügyelete alá vonni az egyes társadalmi csoportokat. Jelen fejezetben 

vizsgáltam, hogy a kriminálpolitika gyakorlatában hogyan jelenik meg a kirekesztés 
jelensége.  

A második rész alapvető következtetése, hogy a büntetőeljárásban olyan speciális 
„szűrők” működnek, amelyek a privilégiumokkal rendelkezőket „előszelektálják”, és 
mintegy eltérítik az eljárás menetéből. A büntető igazságszolgáltatás szerveinek döntései 
akár a rájuk vonatkozó normák, akár az egyedi ügyben hozott döntésük szempontjai miatt 
hozzájárulhatnak az elnyomás fenntartásához, és ez független attól, hogy szándéka szerint 
a döntéshozó ezt célozta-e, vagy burkoltan, nem tudatosan éri el ezt a hatást. A büntető 
igazságszolgáltatás természetesen nem elsősorban az elnyomást szolgálja, azonban 
előfordulnak olyan döntések, amelyek rendszerszintű diszkriminációt mutatnak. Bár nem 
elsősorban az a büntető igazságszolgáltatás és a büntetés-végrehajtás feladata, hogy a 
társadalmi integráció előmozdítása érdekében működjön, a büntetőpolitikának egy 
jogállamban arra is figyelemmel kell lennie, hogy ne járulhasson hozzá a kirekesztés 
növekedéséhez. A büntetőjog szankciós zárkő jellegéből ugyan az következik, hogy nem 
olyan társadalmi problémákkal kell foglalkoznia, amelyek a jogrendszer más területére 
tartoznak, azonban, ha ilyennel szembesül, nem járulhat hozzá az igazságtalan kirekesztés 
és az egyenlőtlenség reprodukálásához. Kutatásaim alapján úgy tűnik, hogy a jogalkotás, a 
rendészeti gyakorlat, a büntetőeljárás, valamint a büntetés-végrehajtás folyamata során is 
kimutathatók az intézményes elnyomás jelei. Ezek megjelenhetnek intézményes 
diszkriminációként is, de egyes csoportok speciális igényeinek figyelmen kívül 
hagyásaként is. 

Az állami kontroll növekedése egy sor társadalmi csoportot vont a büntetőpolitika 
célkeresztjébe és – többek között – kriminalizációjukon keresztül járul hozzá társadalmi 
kirekesztettségükhöz. A folyamat részeként valósult meg a szegénység, mint állapot 
veszélyessé nyilvánítása és szegénység kriminalizációja. Logikájában nagyon hasonlóan 
történt ez a hajléktalanság, mint életmód, pontosabban fogalmazva, mint társadalmi 
helyzet kriminalizációja esetében, és a guberálás és a lomizás büntetni rendelése esetén is. 
Álláspontom szerint ezekben az esetekben a büntetőjog túllépett a jogállami büntetőjog 
keretein és társadalmi problémákat büntetőpolitikai eszközökkel kísérelt meg megoldani, 
amely természetszerűleg jár együtt az érintett társadalmi csoportok további 
kirekesztésével. Kutatásom eredményei alapján arra teszek javaslatot, hogy a büntetőjog, 
illetve a szabálysértési jog „húzódjon vissza” az alkotmányosság keretei közé és a védett 
jogtárgy sérelmével nem indokolható, azzal arányban nem álló kriminalizáció kerüljön 
felszámolásra.  



197 

 

A dolgozatban bizonyítom, hogy a büntetőjog nem mentes az olyan 

„kedvezményektől” sem, amelyek a jómódúakat érintik előnyösen. Ők privilégiumaikból 
adódóan kedvezőbb helyzetben vannak, hiszen tipikusan az általuk elkövetett 
cselekmények esetén valósul meg a büntetőjog úgynevezett „szemhunyása”, amely 
eredményeképpen egy magatartás kriminalizációja elmarad. Dolgozatomban az uzsora-

bűncselekményekkel, az adóoptimalizálás és az adócsalás határainak kialakításával, 
valamint a környezetkárosító magatartásokra vonatkozó szabályokkal bizonyítom a 
privilegizáltak kedvezőbb helyzetét. Ezen szempontok érvényesítése és a kriminalizáció 
újraértékelése a büntetőpolitika fontos jövőbeli feladata lehet. 

A kutatáshoz használt modellben foglalkoztam a társadalmi nem kérdéseivel is. A 
kutatás kiindulópontja az a feminista premissza volt, hogy a társadalomban a nőket 
elnyomás éri. Bár az elmúlt évtizedben számos változás történt a büntetőjog terén a 
társadalmi változások hatására, és az elnyomás fenntartását szolgáló normák egyre inkább 
háttérbe szorulnak, kutatásaim eredményeképpen több olyan szabályt mutattam ki 
büntetőjogunkban, amelyek a férfidominancia maradványai. Az értekezés második 
részének legfontosabb következtetései a börtönbeli hatalmi viszonyokra, a hatalom és az 
elnyomás e rendkívül speciális terére vonatkoznak. A kutatás a genderkutatások 
tapasztalataira építve jutott el a nemi szerepekre, a szexualitásra, valamint a nemi 
identitásra vonatkozó legfontosabb megállapításokhoz. A börtön, mint férfiak által férfiak 
számára létrehozott és jellemzően férfiak által működtetett intézmény elemzése nem 

csupán a nők és a transzneműek speciális igényei miatt bír jelentőséggel, hanem a férfi 
fogvatartottak nemi szerepei miatt is. A férfiasság, illetve az elvárt férfiasság megélése és 
kinyilvánítása fontos tényezővé válik a börtönben a tekintély és a dominancia kialakítása 
szempontjából, amely a férfi fogvatartottakat és a férfi felügyelőket is sajátos elvárások 
elé állítja. Álláspontom szerint a hegemón maszkulinitás a börtönkörülmények között is 
magyarázatául szolgálhat a férfiak közötti viselkedés dinamikájára.  

A börtönben a szexualitás vizsgálata mind a transznemű, mind a meleg, leszbikus 

vagy biszexuális fogvatartottak szempontjából számos tanulsággal jár. Kutatásomban 
ezzel a csoporttal nem az ilyen fogvatartottak nagy száma, hanem veszélyeztetettségük, 
illetve az őket érő jogsérelmek súlya miatt foglalkoztam kiemelten. A transzneműség 
elemzésén keresztül a hegemón maszkulinitás, a szexizmus és a nemi identitás 
kérdéseinek a metszetét tártam fel. Ezek alapján úgy tűnik, hogy a börtön leképezi, 
rekonstruálja, adott esetben erősíti a nemek binaritásáról kialakult társadalmi 

konstrukciókat, amely hátrányosan hathat a transzneműek börtönélményeire. Kutatásom 
alapján számos következtetés vonható le a büntetés-végrehajtási gyakorlat számára olyan 
magas kockázatú helyzetekre vonatkozóan, mint a motozás vagy a fürdés, illetve a 

személyi állomány továbbképzési igényeivel kapcsolatban is annak érdekében, hogy a 
nevelő a vele találkozó transznemű fogvatartottat ne stigmatizálja „identitászavarosként”. 

A meleg, biszexuális vagy queer férfi fogvatartottak börtönélményeit a 

heteronormativitás, a hegemón maszkulinitás és az ezekhez kapcsolódó homofóbia 
határozza meg. A közvélekedéssel ellentétben a férfiak közötti nem konszenzuális 
szexuális viszonyokat a börtönben nem a szexuális orientáció, hanem az elvárt férfiszerep 
demonstrálása és az erőszak határozza meg. Ennek a szexuális erőszaknak bárki lehet az 
áldozata, ugyanakkor azok, akik kinyilvánították szexuális orientációjukat vagy a többség 
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percepciója szerint az MBQ-csoportba tartoznak, a homofóbia miatt nagyobb veszélynek 
vannak kitéve. Speciális kérdés a konszenzuális érzelmi vagy szexuális kapcsolatok 
kezelése a börtönben. Kutatásom következtetése az, hogy a heteroszexuális kapcsolatoktól 
való megfosztás, mint a bebörtönzés egyik „fájdalma” az LMBQ fogvatartottak 

vonatkozásában a heteronormativitást fenntartó eszközzé alakul. 
Ha a börtönt, mint az elnyomás terepét vizsgálom, nem kerülhetem meg a romák 

börtönélményeinek feldolgozását sem. Speciális a romák helyzete a többi marginalizált 
társadalmi csoporthoz képest abban, hogy börtönbeli számszerű kisebbségük egyáltalán 
nem annyira magától értetődő. Elsősorban éppen a kinti társadalomban tapasztalható 
strukturális elnyomás miatt a romák csoportján a leginkább kézzelfogható az, hogy a 
büntető igazságszolgáltatás a bebörtönzésen keresztül hozzájárul intézményes 
kirekesztésükhöz. Abból adódóan, hogy a romák a hazai intézetekben felülreprezentáltak, 
nem következik azonban az, hogy ne érné őket elnyomás a szabadságvesztés alatt. Az 
egyik ilyen strukturális probléma az elhelyezéssel kapcsolatos, hiszen az 

intézményhálózat – természetszerűleg – nem követi a roma közösségek magyarországi 
földrajzi elhelyezkedését, így ha az intézményrendszer ezzel nincs tisztában, akkor a 
fogvatartotti állomány több mint egyharmadát kitevő romák esetében nem biztosítható a 
lakóhelyhez legközelebbi intézetben való elhelyezés, ami hátrányosan érinti őket a 
kapcsolattartásban. A romák – és alapvetően a teljes fogvatartotti állomány – 

reintegrációja szempontjából kiemelkedő jelentőségű, hogy milyen képzés és milyen 
munkáltatás érhető el az intézetekben. Ha jellemzően olyan szakmák érhetők el, amelyek 
nem biztosítanak piacképes tudást, a szabadságvesztés során a képzés a szabaduló romák 
csökkentett esélyeinek fenntartásához járul hozzá  

Az életkor az időskor és a fiatalkor révén is fontos vizsgálati szempont volt 
kutatásomban: a fiatalkor a sérülékenységen túl az eltérő kezelési igény és a nevelés 
szerepe miatt, az időskor pedig a sérülékenységen túl az intézményrendszerre a jövőben 
egyre inkább nehezedő egészségügyi, és ezáltal pénzügyi nyomás miatt is. Tekintettel a 

tényleges életfogytig tartó szabadságvesztésre ítéltek növekvő számára, a jövőben 
várhatóan egyre nagyobb nyomás fog nehezedni a büntetés-végrehajtási szervezetre az 
idős fogvatartottak egészségügyi és mentálhigiénés ellátása miatt, amelyre a szervezet 
még nincs felkészülve.  
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„Valljuk, hogy a közösség erejének  
és minden ember becsületének alapja a munka,  

az emberi szellem teljesítménye”  

 Magyarország Alaptörvényének Preambuluma 

 

III. rész: A börtönbüntetés „túlnyúló” 
fájdalmai: elnyomás a szabadulás után 

III. 1. A vizsgálat fogalmi keretei 

Pönológiai közhelynek számít már az a nemzetközi dokumentumokban844
 is szereplő elvi 

tétel, hogy a szabadságvesztés a szabadság megvonása által önmagában véve is büntetés, 

és a szabadság elvételén túl nem lehet további fájdalmakkal súlyosabbá tenni a 
bebörtönzést. A dolgozat korábbi fejezetében láthattuk, hogy a bebörtönzés hatásai egyes 
csoportoknál súlyosabbak lehetnek, mint másoknál. Ez a fejezet azt a kérdést járja körül, 
hogy túlnyúlnak-e a börtön által okozott fájdalmak a börtönbüntetés időtartamán. 

Nils Christie a bűnözés elleni küzdelem különböző formáit tengeri hullámokhoz 
hasonítja, amelyek előrenyomulnak, visszahúzódnak, majd újra előrenyomulnak.845

 

Számomra a börtönbüntetés egy homokos partot érő tengeri hullámhoz hasonlít, amely a 
benne lévő hínárokat, moszatokat a partra veti, majd a következő pillanatban vissza is 
húzza a vízbe, hogy aztán megint partra vesse őket, és így tovább. Az, hogy a szabaduló 
fogvatartottak több mint fele néhány éven belül újból bűncselekményt követ el, számtalan 
faktor következménye. A kutatások szerint ebben statikus és dinamikus rizikótényezők is 
szerepet játszhatnak. A statikus tényezők körében kiemelkedő lehet a nem, a kor, az 
etnikai hovatartozás, a büntetett előélet, a családi állapot, az értelmi képességek, a 
magatartás és társadalmi-gazdasági státusz is. A dinamikus, tehát olyan tényezők között, 
amelyek megváltozhatnak, a személyiség, a baráti kör, a személyi kapcsolatok jellege, a 
magas személyes veszélyeztető tényezők, az alacsony társadalmi siker és a 
szenvedélyszerek fogyasztása a leggyakrabban említettek.846

 Bár a szabaduló 
fogvatartottak felelősségérzetének fejlettsége, valamint munkában való részvételük már 
több kutatásban felmerült mint a dezisztencia lehetséges faktora, ismereteim szerint  

átfogó kutatás nem készült arra vonatkozóan, hogy a büntetőjognak és a büntető 
igazságszolgáltatásnak van-e felelőssége a visszaesésben. 
                                                           
844

 Például az Európai Börtönszabályok 102. 2 pontja 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=955747 
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 Nils CHRISTIE: A fájdalom korlátai (Budapest: Európa 1991) 9.fejezet 
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 G. HOLLEY – D. ENSLEY: „Recividism” in David LEVINSON: Encyclopedia of crime and punihsment 

(London: Sage 2002) 1352-1357. idézi KEREZSI Klára: „A karrierbűnözés, karrierbűnözők, bűnözői karrier” 



200 

 

Hipotézisem szerint a bebörtönzés olyan szükségtelen, a szabadságelvonásból nem 
következő jogkorlátozásokkal is jár, amelyek ellentmondanak a börtön reintegrációs 
funkciójának. Ezek a jogkorlátozások azt eredményezik, hogy a bebörtönzéssel járó 

fájdalmak meghosszabbodnak, túlnyúlnak a szabadságvesztés kitöltésének az idején, és 
meghatározók lesznek a „szabad élet” éveiben. E fejezet arra vállalkozik, hogy két ilyen 
jogintézmény, a választójog megvonása, valamint az erkölcsi bizonyítvány példáján 
keresztül bemutassa és értékelje ezen eszközök kirekesztő, elnyomást eredményező 
hatását.  

A szabaduló fogvatartottaknak jelentős negatív társadalmi előítéletekkel és 
ellenállással kell megküzdeniük. Egy 2005-ös a reprezentatív hazai felmérés szerint a 
válaszadók kétharmada elutasító a büntetett előéletűekkel szemben.847

 Nem véletlenül, 
hiszen a börtön történelmi gyökerei között megtaláljuk a közösségből való kiközösítés, 
valamint a státuszvesztés, közösségben elfoglalt pozíció korlátozásának vagy elvonásának 
a mozzanatát is.848

 Bár a szabadságelvonással járó büntetések azóta jelentős változáson 
mentek keresztül, a büntetésből szabadulóknak ma is stigmatizációval kell 
szembenézniük, amely komoly korlátot jelent szabadulás utáni életükben.849

 Az 

előítéleteket, illetve stigmát eredményező társadalmi mechanizmusok kialakulása és 
hatásrendszere ugyanakkor meghaladná jelen elemzés kereteit, ezért abban elsősorban a 

kirekesztést, más szóval semlegesítést eredményező, a szabadságvesztéshez kapcsolódó 
jogintézményekre fókuszálok. 

Álláspontom szerint a hazai jogban két jogintézmény is szolgálja a fogvatartottak 
kirekesztését. A választójog megvonása a politikai szabadságjogok gyakorlásától fosztja 
meg a börtönviselteket, az erkölcsi bizonyítvány mint intézményes elnyomás pedig 
elsősorban a magasabb társadalmi presztízsű, de a gyakorlatban számos más munkából is 
kiszorítja a szabadulókat. Érvelésem szerint ugyan mindkét jogintézménynek vannak 
gyökerei a magyar jogban, mindkettőre találunk nemzetközi példákat, és mindkettő 
alkalmazása kapcsán megfogalmazhatók legitim célok, de közös bennük az is, hogy 

mindkettő a fogvatartottak kirekesztését szolgálja, elnyomásához vezet, és így – negatív 
speciális prevenciós célján keresztül – alapvető konfliktusba kerül a szabadságvesztés 
reszocializációs céljaival. 
  

                                                                                                                                                                              
in GÖNCZÖL Katalin – KEREZSI Klára – KORINEK László – LÉVAY Miklós: Kriminológia – Szakkriminológia 

(Budapest: Complex 2006) 567. 
847

 http://www.median.hu/object.183d2b97-e83d-4d4a-8c6a-3f97fb5dac1c.ivy 

Hasonló elutasítottságról számol be PAKSI Borbála: Drogok és felnőttek (Budapest: L’Harmattan 2003) 
http://www.harmattan.hu/books/add_kutatasok_drogok_es_felnottek.php 
848

 KABÓDI Csaba – LŐRINCZ József – MEZEY Barna: Büntetéstani alapfogalmak  (Budapest: Rejtjel 2005) 

82. 
849

 VÉGH József: Szégyenbélyegek (1997):  http://mek.oszk.hu/02000/02049/02049.htm 
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III. 2. A büntetett előélet és az erkölcsi bizonyítvány 

1. Becstelenítés mint kirekesztés: a rehabilitáció történelmi gyökerei 

1.1. A megszégyenítés mint az állam nélküli közösségek büntetése 

 

A rehabilitációról az elmúlt évtizedekben magyar nyelven írott monográfiák a 
rehabilitáció történetének bemutatását a jogintézmény római jogi gyökereivel kezdik, és 
így mutatják be a később kijegecesedett rehabilitáció történeti gyökereit.850

 Mivel ez a 

megközelítés a jogintézmény történetére fókuszál, így ebben a megközelítésben fel sem 
merül az a kérdés, hogy az a jogintézmény, amire a rehabilitáció reagál, hogyan született, 
ezzel mintegy adottnak véve, hogy a rehabilitáció mint a közösségbe visszafogadás egy 
formája egy természetes jogfosztottságra reagál. Érdekes tanulsággal szolgál ugyanakkor, 
ha a rehabilitációs igényt „kiváltó” intézmények történetét vizsgáljuk. 

Az ősi jog korában ugyanis – Mezey Barna szerint – a természeti kényszer okozta 
kiszolgáltatottság a közösség egyenlő tagjaiban erős csoporttudatot hozott létre. Ebben az 
egymásrautaltságban a közösségi kényszer kényszerítette ki a normakövetést, hiszen a 
„szolidaritást bomlasztó, belső rendet veszélyeztető cselekedetek korlátozása, elhárítása és 
az azt sértők szankcionálása, a közösség belső kohéziója alapvető érdek volt.  Ekkor 
büntetések, jogalkalmazó apparátus nem állt rendelkezésre, a feladat nem is ez, hanem a 

feszültségoldás, a konfliktusmentesség biztosítása volt. Ennek megfelelően az ősi 
közösségben „engesztelő aktusokkal, rosszallással, megszégyenítéssel, végső soron 
kiközösítéssel igyekeztek oldani a feszültséget.” A megvetés, a megszégyenítés és a 
kiközösítés a közösség belső válasza volt a „közösségvédelem” érdekében és alapvetően 
az érdekközösségen nyugodott.851

 

Mezey szerint ugyanakkor az állam kialakulásakor „a büntetőjog előtt három olyan 
feladat állt, amelynek megoldása tulajdonképpen meghaladta lehetőségeit”. Egyrészt a 
„megszűnt csoport-összetartozástudat helyébe – amely a társadalmon belül többnyire 
megakadályozta a közösségre veszélyes cselekmények (ide sorolván még a személy elleni 
támadásokat is) elkövetését – más kényszert kellett állítani, az állami erőszak apparátusát 
és intézményeit, így a kiépítendő büntetőjogot, az igazságszolgáltatás 
szervezetrendszerét.” A másik két feladat a magántulajdon (kizsákmányolás) védelme, 
valamint az állam tekintélyének speciális oltalma volt.

852
 

Mint Róma példáján is látható, a megszűnt kommunisztikus jellegű társadalmak 
összetartozás-tudata megszűnésével is megmaradtak a bűncselekmények miatti elítéléssel 
együtt járó, megszégyenítő elemek. Vélhetően ez a közösségi rosszallás, kiközösítés 
jelenik meg a római jogi „becsületcsökkenésben” (minutio exestimationis), amely a római 
polgári minőséggel együtt járó megbecsülés elvesztését jelentette, például „becstelenség” 
(infamia) esetén. Közvetett infamiát eredményezett ugyanis a marasztaló ítélet 
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 GASKÓ Béla – KELEMEN Géza: A rehabilitáció (Ki tekinthető büntetlen előéletűnek?) (Budapest: 
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 MEZEY Barna: Régi idők tömlöcei - Büntetések, börtönök, bakók (Budapest: Rubicon 2010) 10-11. 
852

 Lásd MEZEY (851 lj.) 12. 
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bűncselekmények (így a crimenek és a delictumok jelentős része) elkövetővel szemben, de 
még a bűncselekmény sértettjével való kiegyezés is. Közvetlenül, tehát ipso facto beállt az 
infamia bizonyos magatartások tanúsítása esetén, például: kettős házasság, nő részéről 
történő házasságtörés, gyászév letelte előtti férjhezmenetel, valamint bizonyos 
foglalkozások, például kerítés, színészet és prostitúció űzése esetén.853

 

A becsületcsökkenés befolyásolta a személy jogképességét, a joghatásai az alábbiak 
voltak: politikai jogok elvesztése, perbeli képviseletre való kétoldalú képtelenség, 
házassági tilalom becsületében nem csorbult személlyel és a senatori rang elvesztése. Ez 
az „infamia élethosszig tartott, hacsak a császár vagy a senatus nem adta meg a „jó 
hírnév” visszaállítását”.854

 

Az infamia mellett a császárkorban megjelent a becsületcsökkenés másik formája, a 
turpitudo, amely már nemcsak előre meghatározott esetekben került alkalmazásra, hanem 

a „hivatalnokbíró széles körű mérlegelési joggal rendelkezett, amennyiben a közfelfogásra 
hivatkozva nyilváníthatott valakit becstelen személlyé.” A becstelen pedig nem tölthetett 
be közhivatalt, nem lehetett gyám vagy tanú, tehát olyan aktusok résztvevője, amely 
bizonyos megbízhatóságot feltételezett. A fentieken túl a száműzetéssel együtt járó capitis 

demunitio media is a jogképesség csökkenését eredményezte: a római polgárjog 
elvesztésével járt és a száműzött vagyona is az államra szállt.855

 

Gaskó és Kelemen szerint a római jog ismerte a szabadság elvesztését mint büntetési 

formát, amely együtt járt a polgári és családi jogok elvesztésével, valamint capitis 

deminutióval, tehát a szabad emberből rabszolga lett.  A szerzők a rehabilitáció római jogi 
gyökerét abban látják, hogy a római jog ugyanakkor lehetővé tette a rabszolgává lett elítélt 
kikerülését jogfosztott állapotából, felszabadítása útján. Aki ilyen módon szabadult fel, 
nem viselhetett viszont bizonyos tisztségeket, valamint nem házasodhatott szenátori 
rangúakkal. Kapcsolódó jogintézmény a restitutio natalium, amellyel a császár visszaadta 
a jogait és ismét teljes jogú polgár lehetett. Gaskó és Kelemen két további 
jogintézményben is a rehabilitáció csíráját látja. Egyrészt a hadifogságba esett, 
jogképességét elvesztett személy, ha hazaért, akkor a „hátsó küszöb joga” alapján 

visszanyerte szabadságát. Másrészt pedig felhozható az eredetibe való visszahelyezés 
intézménye, amelyet abban az eseben alkalmaztak, ha valaki egy jogügylet következtében 
méltánytalan sérelmet szenvedett.

856
 

 

1.2. Az első rehabilitációs törvények 

 

Konszenzus mutatkozik a rehabilitációval foglalkozó jogtörténeti irodalomban a 
tekintetben, hogy a „rehabilitáció gondolata először Franciaországban merült fel, ahol az 
egész életre megbecstelenítő büntetések rendszere legtovább maradt fenn”.

857
 Ez a 

megbecstelenítő jelleg abban nyilvánult meg, hogy az elítélt jogképességét, valamint 

                                                           
853
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polgári jogait is elvesztette. Ez az ún. mort civile „azt jelentette, hogy az elítélt családi 
kapcsolatai, házassága, vagyoni jogai is éppen úgy megszűntek, mintha valóban meghalt 

volna. A becstelenítés egész életen át tartott, az elítélt a fenti jogok megszerzésére való 
képességét is elvesztette.”858

 1670-től kegyelmi tény a rehabilitáció, amely az elítélt 
kérelmére és bizonyos feltételek, például feddhetetlen magaviselet esetén történhetett csak 
meg.

859
 Az 1791-es Code Pénale vezette be a francia jogban a bíró rehabilitáció 

intézményét.  Az elítéltnek bizonyítania kellett a „rehabilitációra irányuló igényét”,
860

 

tehát azt, hogy megjavult-e. Ennek azonban feltételei voltak. Egyrészt a büntetés 
kiállásától tíz évnek el kellett telnie, legalább két éve abban a helységében kellett laknia, 
amelyben a rehabilitálását kezdeményezte, s igazolást kellett csatolni kérelméhez a jó 
magaviseletéről. A kérelmet a községi tanács megvizsgálta, két ülésen tárgyalta, majd 
titkos szavazással döntött, és ha úgy találta, hogy méltó a kérelmező a rehabilitációra, egy 
bírósági eljárásban, nagy nyilvánosság előtt rehabilitálták. A külsőségektől sem mentes 
eljárásban felolvasták a kérelmező bűncselekményével kapcsolatban hozott ítéletet, majd 

elmondták, hogy a kérelmező bűnhődött bűnéért, jó a magaviselete, és „törölték a bűne 
által okozott foltot”,861

 amellyel a becstelenítés összes joghatását megszüntették. Gaskó és 
Kelemen szerint a rehabilitációnak ez az eljárása a jogi rehabilitáció mellett a társadalmi 
rehabilitációt is elő kívánta mozdítani: a nyilvános eljárás célja az volt, hogy a társadalom 
szemében is teljes értékűvé tegyék az elítéltet. Álláspontom szerint ugyanakkor a 

jogintézmény kialakulásából is látható, hogy a mort civile intézménye a francia jogban 
még mindig azt a megszégyenítő, kirekesztő jelleget hordozta, mint ami az ősi jogban e 
szankció fő jellemzője volt. Kérdés azonban, hogy mennyire volt szükség a társadalmi, 
közösségi kohézió erősítéséhez egy ilyen intézményre akkor, amikor az annak 

létrejöttéhez vezető ok már évszázadokkal korábban megszűnt. A rehabilitáció mint 
önálló jogintézmény törvénybe foglalására tehát véleményem szerint azért volt szükség, 
mert a társadalom a becstelenítés szankcióját/bélyegét az elítélttel szemben élete végéig 
fenntartotta. További kérdés az is, hogy mennyiben járult hozzá a társadalmi 
konfliktusfeloldáshoz az, hogy az elkövetett cselekmény után legalább másfél évtizeddel 
újra felelevenítették az elítéléshez vezető bűntettet, vagy ebben is a megszégyenítés, vagy 

esetleg az elrettentés mozzanata figyelhető inkább meg. 
Franciaország a 19. század végére a törvényi rehabilitációt is bevezette, amely azzal 

járt, hogy ha a törvényben meghatározott idő (bűntett esetén 5 év, vétség esetén 3 év) 
eltelt és az elítélt nem követett el újabb bűncselekményt, akkor a törvény erejénél fogva 
mentesült a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól. Vámbéry megfogalmazásában ez 
„voltaképpen az elítélés jogkövetkezményeinek elévülése”, illetve az „elítélés meg nem 
történtének fikciója”,

862
 hiszen az elítélt a visszaesés tekintetében is büntetlen előéletűnek 

számít és a bűnügyi nyilvántartásban meg kell semmisíteni a lapját. 
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1.3. A klasszikus iskola és a rehabilitáció kérdése Magyarországon 

 

Gaskó és Vókó szerint is II. József 1787. évi büntető törvénykönyve volt Magyarországon 
a rehabilitáció első törvényi nyoma, ugyanakkor az eklézsiakövetésben – ami a bűnét 
megbánó személy nyilvános egyházi dorgálását jelentette – is felfedezték már a 
rehabilitáció jegyeit. Bár II. József törvénye csak néhány évig volt hatályban, és ezalatt 
nem sikerült meghonosítania a magyar jogban a rehabilitáció jogintézményét, jelentősége 
kiemelkedő. Az 1787. évi büntető törvénykönyv szerint „[h]a a bűncselekmény és a 
büntethetőség a büntetés kiállása vagy kegyelem következtében megszűnt, az egykori 
bűnösre úgy kell tekinteni, mint aki bűnétől teljesen megtisztult és ismét visszanyerte 
polgári jogait, hacsak ezeket nem az ítélet kifejezett rendelkezése következtében vesztette 
el. Ennélfogva őt jogai élvezetében senki ne akadályozza, se ne háborgassa, és ameddig 
jövendő élete jámbor és derék lesz, senki az elmúltat néki szemére ne vesse, sem őt 
bármilyen módon ne szidalmazza vagy bántsa.”863

  

A törvény 182. §-a továbbá kimondja, hogy a bűncselekményt 
„kiegyenlítettnek/töröltnek” kell tekinteni, ha az elkövető a rá kiszabott büntetést 
kitöltötte.864

 A törvény koncepciója tehát az volt, hogy a szabadulás pillanatában a törvény 
erejénél fogva megtörténik a teljes rehabilitáció, ahhoz nincs szükség semmilyen 
időmúlásra, sem a szabadulás utáni erkölcsös életvitel vagy problémamentes magatartás 
bizonyítására, hanem a szabadult minden további jogi aktus nélkül élvezi korábbi vagyoni 

és politikai jogait. A 184. § második része a társadalmi rehabilitáció igényét juttatja 
kifejezésre azzal a céltételezéssel, hogy a szabadultra mindenki úgy tekintsen, mintha 

büntetlen előéletű volna. 
Szemben számos korabeli büntető törvénykönyvvel, Magyarországon a klasszikus 

büntetőjogi iskola megközelítésében született törvényjavaslatok nem rendelkeztek a 
rehabilitáció intézményéről. Nem is volt erre szükség, hiszen a büntetés megtorló 
jellegéből elsősorban az következett, hogy azt az ítéletben meghatározott büntetési 
időtartam kiállásával kitöltöttnek kellett tekinteni, és sem a büntető jogszabályok, sem 
más jogszabály nem társított a büntetőítélethez olyan jogkövetkezményt, amely a 
szabadságvesztés kitöltése utáni időre vonatkozott. Nem ilyen volt természetesen a 
bizonyos foglalkozástól vagy hivataltól való eltiltás, amelyet nem a börtönbüntetéshez 
kapcsolódóan, hanem külön szankcióként alkalmaztak. A klasszikus iskola 
koncepciójának megfelelően az 1843-as Btk.-javaslat azt a felfogást követi, hogy a 

büntetéseknek önmagukban nincsenek becstelenítő következményeik, „s törvényes 
hatásuk hosszabb időre nem terjedhet, mint amennyire azt a bírói ítélet határozott ideig 
kimondotta”. Ezen túl ugyanakkor létezik a „közhivatalnak büntetésképen kimondott 
elvesztése”, de a büntetés kiállása után senki nincs meggátolva abban, hogy közhivatalra 
„választathassék vagy neveztethessék”. „Kivétetnek azonban oly esetek, melyekben a 
törvény a tettest valamely különösen megnevezett közhivatalnak viselhetésétől jövendőre 

is eltiltandónak rendeli, de ily esetben is nyerhet az elítélt a büntetésnek kiállása után 
                                                           
863

 Allgemeines Gesetz über Verbrechen und derselben Bestrafung, 184. § idézi GASKÓ – KELEMEN (850. 

lj.) 26. 
864

 Allgemeines Gesetz über Verbrechen und derselben Bestrafung 182. § Saját fordítás 
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másnemű közhivatalt.”865
 Fentiekhez képest a klasszikus iskola talaján álló Csemegi-

kódex is úgy foglal állást, hogy nem szükséges Magyarországon rehabilitációs rendszert 

meghonosítani. „Csemegi tagadó válaszát egyrészt azzal indokolta, hogy a 
mellékbüntetésekkel megállapított jogvesztések nálunk nem életfogytiglaniak, mint 
Franciaországban”, másrészt azzal, hogy bár az alapgondolat helyes, a rehabilitáció 
megvalósításához szükséges közigazgatási szervezetrendszer hiányzik.866

 

A Csemegi-kódex867
 szövegezésénél nem volt irányadó sem a becstelenítő büntetési 

nemeknek, sem a büntetés becstelenítő következményeinek szempontja,
868

 a kódex tehát 
úgy foglalt állást, hogy a „büntetések egyetlen neme sem megbecstelenítő és egyetlen 
büntetésnek sincs önmagában megbecstelenítő hatása”.869

 Ugyanakkor a Csemegi-kódex 
úgy vélte, hogy bár a büntetés nem becstelenít, a bűntett igen.

870
 Ez fejeződik ki abban a 

klasszikus iskola hatása alatt tett kijelentésben is, hogy „a büntetés éppen ellenkezőleg 
megszünteti a bűntettet; az, a ki bűnhődött, az erre okul szolgált cselekménye miatt nem 

tartathatik többé becstelennek”.  

Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a törvény ne ismerte volna a hivatalvesztés, a 
politikai jogok megvonása, valamint a foglalkozástól eltiltás mellékbüntetéseket. 
Koncepciója éppen az volt, hogy bizonyos cselekmények elkövetése esetére a törvény 
előírta ezek kötelező alkalmazását a bírónak, akinek tehát nem volt mérlegelési joga 
abban, hogy egyes cselekmények megállapításakor alkalmazza-e ezeket a 

mellékbüntetéseket.871
 A koncepcióban tehát ismét a klasszikus iskola tanai köszönnek 

vissza: a büntetésnek a tett súlyához kell igazodnia, a bíró „csupán” az időtartamok 
meghatározásával arányosít. A mellékbüntetés három és tíz év közötti időtartamban 
alkalmazható, és a szabadságvesztés kitöltésének a napján kezdődik.872

 

                                                           
865

 1843. évi Btk javaslat 14-15. §, valamint Indokolás a büntető ítélet hátrányos jogkövetkezményeinek 
megszűnéséről szóló törvényjavaslathoz Képviselőházi irományok 1914/1097. 325. 
866

 Lásd VÁMBÉRY (857. lj.) 188.   
867

 Indoklás a Csemegi-kódexhez. 1875/200. szám 163. öldal Képviselőházi irományok, 1875. V. kötet • 
171-200. sz.  
868

 Indoklás Csemegi-kódexhez 
869

 Indokolás a büntető ítélet hátrányos jogkövetkezményeinek megszűnéséről szóló törvényjavaslathoz. 
(1914) Képviselőházi irományok 1914/1097. 325.l 
870

 Indoklás Csemegi-kódexhez 
871

 Tartalma: 55. § A hivatalvesztésre itélt elveszti: 
1. Kinevezés vagy választás utján nyert közhivatalát vagy szolgálatát; ugyszintén hatósági megerősités 
folytán viselt hivatalát, szolgálatát vagy állását, s az ezek után járó nyugdij-igényeit, nyug- vagy kegydiját; 
2. ügyvédi, közjegyzői, nyilvános tanári, vagy nyilvános tanitói állását; 
3. a gyámságot vagy gondnokságot; 
4. az örökösökre át nem szálló nyilvános czimeit, belföldi rend- és diszjeleit, külföldi rend- és diszjelek 
viselhetésének jogositványát; 
5. a megjelölt hivatalok, szolgálatok, állások és kitüntetések elnyerésére való képességet, a biróság által 
meghatározott idő tartamára (57. §). 
56. § A politikai jogok gyakorlatának felfüggesztése abban áll, hogy az erre itélt: 
1. nem lehet tagja az országgyülésnek, és a törvényhatósági vagy a községi képviselőtestületnek; 
2. nem lehet esküdtszéki tag; 
3. nem bir választói joggal az országos képviselői, törvényhatósági vagy községi választásoknál. 
872

 57. § 
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A mellékbüntetés873
 kiszabásától függetlenül, akit szabadságvesztésre ítéltek, nem 

gyakorolhatta politikai jogait, nem viselhette címeit, valamint vonatkoztak rá a 
hivatalvesztéssel együtt járó jogkorlátozások.874

 Ugyan a törvényjavaslat indoklása 
elmulasztja e szabály indokolását, de abból, hogy a jogirodalom sem tartotta érdemesnek a 
szabályt magyarázatra, arra lehet következtetni, hogy vagy a büntetés megtorló jellege 
miatt, vagy gyakorlati megfontolásokból ezeket a korlátozásokat magától értetődőnek 
vették.875

 Ez a korlátozás automatikusan, külön rendelkezés nélkül, a törvény erejénél 
fogva történt, és a szabadságvesztés kiállásáig tartott. Amint valaki a szabadságvesztését 
kiállotta és a mellékbüntetésben kiszabott időtartam letelt, politikai jogait újból 
gyakorolhatta, és hivatalviselése sem volt korlátozott.876

 

Csemegi úgy foglalt állást, hogy a Btk. nem kíván a személyek magánjogi 
viszonyaiba belefolyni, ugyanakkor nem tartja indokoltnak azt, hogy a magánjogi 
viszonyok a büntetéshez jogkövetkezményeket fűzzenek. Abból adódóan, hogy a 
büntetés, illetve a mellékbüntetés kiállása után a cselekményhez, illetve az elítéléshez 

kapcsolódó hátrányos jogkövetkezmények egy bizonyos idő elteltével további jogi aktus 
nélkül megszűntek, nem tartotta szükségesnek a rehabilitáció intézményének a 
bevezetését. Alapvetően egyetértünk a kódex azon alapállásával, hogy egy ilyen elvi 
szituációban a rehabilitációra abban a formában, ahogy a külföldi korabeli törvények 
szabályozták, nem volt feltétlenül szükség. Ugyanakkor a gyakorlatban problémát 
jelenthetett, hogy ilyen korlátozó szabályok már a törvény elfogadásakor is voltak, például 
az „1840: IX. t. czikk 22. §-a, melyben a következő szabály foglaltatik: »Ilyen csőszöknek 
és felvigyázóknak tehát csak hiteles, jó erkölcsű és még büntetéssel meg nem rovott 
emberek stb. fogadtathatnak.«”877

 Nem lehettek a büntetett előéletűek a bírák sem. 
 

1.4. Az elszaporodó kirekesztő ágazati törvények és a javuló bűnügyi nyilvántartás: az 
első rehabilitációs törvény igénye 

 

Ahogy erre Vámbéry is felhívja a figyelmet, a Btk. hatálybalépése után elszaporodtak 
azon törvények, amelyek az „elítéléssel számos oly hátrányos jogkövetkezményt 
kapcsolnak egybe, amely a büntetéssel ellentétben, időhatárhoz kötve nincs, s az elítéltet 
egész életén át megbélyegzi”.

878
 Így aki nyereségvágyból követte el a bűntettet vagy 

vétséget, nem lehetett állami vagy törvényhatósági tisztviselő,879
 közjegyző,880

 

                                                           
873

 A megjelölt mellékbüntetések nem találják tehát indokukat a becstelenségben, hanem azon tekintetekben, 
melyek fönnebb kiemeltettek. Nem is rejlik abban becstelenségi nyilatkozat, ha az állam bizonyos személyre 
nem bizza ügyeinek elintézését akár azért, mert nem találja fel benne a szük-séges szellemi vagy egyéb 
tulajdonságokat; akár pedig azért, mert bizonyos körülmények bekövet-kezésétől tételezi föl különös 
bizalmának azon egyénre ruházását. Ez esetben csupán azt mondja az állam, hogy a büntetését kiáltott egyén 

ós a közhivatalra nem képesített többi tisztességes polgárok kőzött nem tesz különbséget; de ez nem sérti 
senki becsületét, csupán azon garantiákkal övezi körül a közérdeket, melyeket az állami cselekmények 
törvényes, helyes és a közérdeknek megfelelő vezetésére nélkülözhetetleneknek lát. Indokolás 
874

 1878. évi V. törvény 59. § 
875

 Vesd össze VÁMBÉRY (857. lj.) 77. 
876

 1878. évi V. törvény 58. § 
877

 Indoklás Csemegi-kódexhez 230. oldal 
878

 Lásd VÁMBÉRY (857. lj.) 187. 
879

 1883. évi I. törvény 1. § b) pont 
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törvényhatósági bizottsági tag,881
 nem volt felvehető a községi képviselői 

névjegyzékbe.
882

 Akit elítéltek, nem nyerhetett italmérési engedélyt,883
 a hivatalvesztésre 

ítélt nyugdíjigényét elvesztette, a hamis eskü vagy nyereségvágyból elkövetett bűntett 
miatt elítélt nem lehetett végrendeleti tanú,

884
 a hamis tanúzás vagy hamis eskü miatt 

elítélt nem lehetett perbeli tanú.885
 Felhívja a figyelmet Vámbéry ugyanakkor arra is, hogy 

1913-ban az elítéléshez kapcsolódó fenti jogkövetkezmények egy részét időben 
korlátozták.886

 Ez megfelelt a Nemzetközi Büntetőjogi Egyesület 1905-ös hamburgi 

ülésén hozott határozatoknak is, amelyek kinyilvánították, hogy a rehabilitációt minden 
országban vezessék be.887

 

A fenti folyamatokkal párhuzamosan egyre javult a bűnügyi nyilvántartás helyzete. 
1885-ben hozták létre az első központi bűnügyi nyilvántartást, amely adattár 1887-ben az 

arcképekkel bővült. 1902-től megkezdték a daktiloszkópiai gyűjtemény felállítását, amely 
1905-re már 6 100 nyomatból állt.888

 Végül 1909. január 1-jén megkezdte működését az 
Országos Bűnügyi Nyilvántartó Hivatal, amely egy közös igazságügyi és rendőrségi 
nyilvántartást vezetett, amelynek része volt a kriminalisztikai szempontból jelentős 
adatárak mellett a büntetés-végrehajtásra vagy a felfüggesztett szabadságvesztésre ítéltek 
büntetőlapja.889

 A megelőző évek természettudományos kutatásai a bűnügyi nyilvántartás 
terén is meghozták gyümölcsüket, a nyilvántartás adatait sikerrel használták fel már a 
korabeli nyomozásokhoz is, például a dánosi rablógyilkosságnál.890

 Az elítéltek 
szempontjából a bűnügyi nyilvántartás fejlődésének „árnyoldala” az volt, hogy a rájuk 
vonatkozó adatokat egy országos, egyre professzionálisabban működő rendszerben 
tartották nyilván, és ahogy az adatok megbízhatósága és hozzáférhetősége növekedett, úgy 
növekedett az igény arra is, hogy az igazságügyi hatóságokon kívül mások is adatot 
nyerhessenek belőle. Elsősorban az állami szervek, hatóságok működésében mutatkozott 
kézenfekvőnek, hogy a bűnügyi nyilvántartásban ellenőriztessék a munkára jelentkezők 
„feddhetetlenségét”. 

A folyamattal párhuzamosan egyre több „terület” látott lehetőséget abban, hogy a 
bűnügyi nyilvántartás adatait kihasználja, és gomba módra szaporodtak el azok a 

jogszabályok, amelyek az erkölcsösség bizonyítását várták el munkára jelentkezéskor. Az 
ilyen kizáró szabályok elterjedtsége és a szabályok átláthatatlansága oda vezetett, hogy a 
jogalkotóban is felmerült az igény arra, hogy a büntetéshez kapcsolódó, büntetőjogon 
kívüli joghátrányokat korlátozza. Már az 1914. évi, Balogh Jenő által elkészített 
törvényjavaslat is oldalakon keresztül sorolta fel azokat a büntetőjogon kívüli 
joghátrányokat, amelyek akár életük végéig érték az elítélteket. Így állami vagy 
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 1886. évi VII. törvény 1. § 
881

 1886: XXI. törvény 23. § h) pont 
882

 1886:XXII. törvény 34. § 
883

 1888. évi XXXV. törvény 10. § (2) bekezdés b) pont 
884

 1876. évi XVI törvény 2. § 
885

 Bp. 221-222. §, Pp. 321. § 
886

 Lásd VÁMBÉRY (857. lj.) 187., 1913.évi XIV. 14. §, 18. § 
887

 Vókó (850. lj.) 28. 
888

 Vókó (850. lj.) 196. 
889

 Vókó (850. lj.) 175-176. 
890

 Vókó (850. lj.) 176. 



208 

 

köztörvényhatósági tisztségre, közjegyzőnek vagy közjegyzőjelöltnek,891
illetve 

anyakönyvvezetőnek892
 csak az volt kinevezhető, illetőleg iparfelügyelő893

 csak az 

lehetett, akit még soha nem ítéltek el nyereségvágyból elkövetett bűntett vagy vétség 
miatt,

894
 nem lehetett az ügyvédi kamara tagja sem számos bűncselekmény elkövetője,

895
 

és középiskolai tanár csak feddhetetlen előéletű személy lehetett.
896

 Egyes nemzetközi 
szerződések alapján nem dolgozhatott a vasútnál hivatali és munkás munkakörökben 
bűncselekmény elkövetője.897

 Hátrányos jogkövetkezményeket tartalmaztak a 
nyugdíjszabályok is, amelyek olyan szigorúak voltak, hogy adott esetben az állami 
alkalmazottak vagy a honvédség tagjának bűnelkövetése esetén megvonták a nyugdíjat 
özvegyétől és árvájától is.898

 További korlátozások voltak hatással a szabadult 
bűnelkövető gazdasági helyzetére. Így „kézi zálogra való kölcsönadási üzletet 
iparszerűleg”899

 nem folytathatott, akit nyereségvágyból elkövetett bűntett vagy vétség 
miatt elítéltek. Nem kaphatott kivándorlók szállítására való jogot az, aki bármilyen 
bűntettet vagy nyereségvágyból elkövetett, vagy a kivándorlási törvénybe ütköző vétséget 
követett el.900

 A cukoradóról, szeszadóról és söradóról szóló törvények a fogyasztási adók 

hitelezésének kedvezményéből zárták ki a nyereségvágyból bűntettet vagy vétséget, 
illetve egyes kihágásokat elkövetőket.901

 Továbbá nem kaphatott vadászati jegyet902
 az, 

akit a bíróság fegyverrel elkövetett bűntettért vagy rablásért, illetve zsarolásért 
elmarasztalt, nem lehetett a gazdasági és ipari hitelszövetkezetek igazgatóságának tagja a 
nyereségvágyból elkövetett bűntett vagy vétség miatt elítélt személy,903

 az országos 
gazdasági munkás- és cselédsegélypénztárak tagjai közül kizárható volt a bűntett és egyes 

vétségek elkövetője. 
 

1.5. A nevelési ideológia kezdete: az 1914. évi rehabilitációs törvényjavaslat 
 

A kizárások ilyen elszaporodására a jogalkotó úgy próbált meg reagálni, hogy be kívánta 
vezetni a rehabilitáció intézményét, mert „igazságtalannak bizonyult az érdekeltek 
szempontjából e jogszabályoknak az egész életre kiható ereje és merevsége”.

904
 Válaszul a 

törvényjavaslat úgy rendelkezett volna, hogy „az olyan elítéltet, akivel szemben a bíróság 
a büntető ítélet hátrányos jogkövetkezményeit megszünteti [a javaslatban foglalt 

korlátozással – V.D.], […] a bűncselekmény elkövetéséből származó magánjogi hatások 
érintése nélkül úgy kell tekinteni, mintha az előzőleg ellene hozott ítéletben vagy 
                                                           
891

 1886. évi VII. törvény 1-2. § 
892

 1894. évi XXXIII. törvény 8. § 
893

 1893. évi XXVIII. törvény 10. § 
894

 1883. évi I. törvény 1.§  
895

 1874. évi XXXIV. törvény 3. § 
896

 1883. évi XXX. törvény 29. § 
897

 1874. évi XXVII. törvény, valamint 1880. évi XXXV. törvény, és 1891. évi XL. törvény 
898

 1887. évi XX. törvény és 1912. évi LXV. törvény 
899

 1881. évi XIV. törvény 1. § 
900

 1909. évi II. törvény 7. § 
901

 1899. évi XVIII. törvény 40. §, 1899. évi XIX. törvény 22. §, és 1908. évi XXVIII. törvény 77. § 
902

 1883. évi XXIII. törvény 36. §  
903

 1898. évi XXIII. törvény 30. §-a szerint 
904

 Indokolás az 1914. évi törvényjavaslathoz 328. 
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ítéletekben megállapított bűntettet, vétséget vagy kihágást nem követte volna el.”905
 Bár 

Gaskó és Kelemen,
906

 illetve Vókó907
 is figyelemre méltó alkotásnak nevezte a tervezetet, 

az azonban már „alapgondolatában elhibázott” volt.908
 Vámbéry szerint azért a 

büntetőjogon kívüli jogkövetkezmények elhárítása, valamint az a cél, hogy az elítéltet 
bizonyos idő elteltével ne érhesse szemrehányás, a törvényes rehabilitációval is elérhető, 
amit „az elítélés elévülésének” nevezett. Ahogy fogalmazott: „az elévülésnek a határideje 
a főbüntetés kiállásának, kegyelmi elengedésének vagy elévülésének napjával kezdődnék 
s tartamát a büntetés súlyával arányosan kellene megállapítani”.909

 Elképzelései szerint az 
újabb elítélés pedig megszakítaná ezt az elévülést. Ahelyett, hogy a bíróság eljárásban 
mérlegel bizonyos szempontokat, ha csak megállapítaná a törvényes feltételek 
bekövetkeztét, elkerülhető lenne, hogy adott esetben többet ártson a rehabilitálandó jó 
hírnevének, mint amit maga a rehabilitáció segít. 

Annyiban osztom Vámbéry álláspontját, hogy a bűncselekmény meg nem történtté 
nyilvánításának a fikciója – mint ezt a javaslat tartalmazza – feleslegesen tesz úgy, mintha 
nem is történt volna meg az elítélésre okot adó cselekmény sem. Mindezt úgy, hogy 
egyébként a magánjogi jogkövetkezményekre semmilyen hatást nem gyakorol, így a 
szabaduló társadalmi rehabilitációjához, így munkába állásához nemigen járul érdemben 
hozzá. Vámbéry álláspontja ugyanakkor abból indul ki, hogy a törvényi mentesítésnek is 
bizonyos idő elteltével kell bekövetkeznie, tehát a jogkövetkezménynek mindenképpen túl 
kell nyúlnia a szabadságvesztés kiállásán még abban az esetben is, ha a bíróság 
hivatalvesztést nem mondott ki. Bár a törvényi mentesítés „megóvja” a rehabilitálandót 
attól, hogy bíróság előtt kelljen számot adnia szabadulást követő magaviseletéről, 
életmódjáról, vajmi kevéssé járulna hozzá létfenntartása biztosításához. 

Bár jogdogmatikailag különböző álláspontot képviselnek (Balogh szerint nem lehet 
szó elévülésről, hiszen nem csak a jogi végrehajtás akadályait mondaná ki a mentesítés 
során a bíróság), értelmezésem szerint Balogh Jenő és Vámbéry Rusztem koncepciójára is 
a korrekcionalizmus, a javítás gondolata nyomja rá a bélyegét, határozza azt meg. A 
törvénytervezet szerint a szabadságvesztés kitöltése után egy „próbaidőnek” kell eltelnie 
ahhoz, hogy a bíróság kimondhassa a rehabilitációt, annak a tényét, hogy a bűnelkövető 
„kifogástalan, rendes és munkás életmódot folytat”. Ez a próbaidő hasonlít a „kifordított” 
feltételes szabadság intézményéhez, amennyiben elvárás, hogy a szabaduló tartózkodjon 
bűncselekmény elkövetésétől, de ennél ugyanakkor többet, egy ajánlott életmód követését 
várja el a szabadulttól a nevelés, a javítás álcája mögé bújva. A követelmények az egyszer 
már „hibát elkövetett” elkövető számára a létfenntartás kapcsán megnehezülnek, éveken 
keresztül pozitív eszközökkel kell bizonyítania „érdemességét”, hogy ugyanolyan 
feltételekkel dolgozhasson, mint mások. 

Álláspontom szerint ezen a ponton helytelen irányba indult el a jogalkotó akkor, 
amikor a meglévő közjogi korlátozások „megnyirbálása”, határok közé szorítása, adott 
esetben olyan szabály alkotása helyett, amely egyedi ügyben teszi mérlegelés tárgyává, 
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hogy a szabadultat lehet-e alkalmazni vagy sem, inkább azon az úton indult el, amely 
minden szabaduló számára generálisan bizonyos próbaidő eltöltésétől tette függővé a 
„társadalmi visszafogadást”, a munkaerő-piacon való egyenlő részvétel biztosítását. 
Természetesen, ahogy a javaslat is fogalmaz, nem is áll a tervezetnek szándékában a 
magánjogi viszonyokba való beavatkozás, tehát itt kizárólag a közjogi területekre 
(közszolgálat, nyugdíj, köztestületi tagság) vonatkozó szabályokról lehet szó. A bírói 
mérlegeléssel és döntésének deklaratív hatályával a tervezet a döntés, a „visszafogadás” 
nagyobb súlyát, jelentőségét akarja kifejezni. Álláspontom szerint azonban ebben a 
lépésben a szabaduló végleges és tényleges megjavulásának állami garanciáját célozza 
ítéletbe foglalni az igazságszolgáltatás. Megjelenik tehát a megtorló és bizonyos célból 
speciálpreventív büntetési célok mentén működő bebörtönzés egy szabadulás utáni újabb 
állomása: a szabadulást követő „erkölcsösség”, a rendes életmód vizsgálata. Bár a javaslat 
leginkább az 1791-es francia szabályhoz hasonlít, a községi tisztviselők vizsgálata és a 
községi lakosság jelenléte helyett a kibontakozó jóléti állam feladataként az erkölcsösség 
kimondását és garantálását az igazságszolgáltatás vállalja magára azzal, hogy a 
bíróságnak a tárgyalóteremben kell meggyőződnie a rehabilitálandó életviteléről. 

A törvényjavaslat – értékelve a számtalan progresszív rehabilitációs törvényt 
eredményező törvényhozást Japántól Európán át Dél-Amerikáig – alapvetően a bírói 
rehabilitációt fogadta el főszabályként, de a mentesítés hagyományos kegyelmi formáját is 
törvénybe foglalta volna, és szűk körben a legprogresszívabbnak gondolt törvényi 
mentesítést is bevezette volna. A javaslat úgy foglalt állást – és ebben értékelésem szerint 
a francia rendszerhez állt legközelebb –, hogy a rehabilitációnak feltételei vannak, 
amelyet a döntést hozó bíróságnak érdemben vizsgálnia kellett. Helyet kaptak benne tehát 
a korabeli törvényekben szereplő közös követelmények, így a büntetés kiállásának, 
elengedésének vagy elévülésének követelménye, a megfelelő próbaidő letelte, az a 
követelmény, hogy a próbaidő egyrészt „eredményes” legyen, tehát ne kövessen el a 
rehabilitálandó újabb bűncselekményt, másrészt viszont „rendes, munkás, kifogástalan 
életmódot” folytasson. További követelményként írták elő a kor jogszabályai a próbaidő 
alatti egy helyben lakást, valamint az okozott kár lehetőség szerinti megtérítését.910

 Ennek 

megfelelően a bíróságtól a mentesítést az kérhette, aki kihágást követett el, aki vétséget 
követett el, és fogház- vagy államfogház-büntetésre ítélték, valamint az, akit legfeljebb 
három évig tartó börtön- vagy fegyházbüntetésre ítéltek.911

 Az, aki bűntett miatt három 
évet meghaladó börtön- vagy fegyházbüntetésre ítéltek tehát, nem is kérhette bírósági 
mentesítését, amelyet a javaslat a „társadalom indokolt óvatosságával” indokolt. 
Álláspontom szerint ugyanakkor éppen a leghosszabb ideig szabadságvesztést töltők 
esetében lehetett volna nagyobb szükség a rehabilitáció nyújtotta jogi és társadalmi 
támogatásra, hiszen a társadalmi kirekesztés és az ítéletidő miatt számukra jelenti a 
gyakorlatban a legnagyobb hátrányt az elítéléssel járó stigma, még akkor is, ha a 
súlyosabb – megtorló – büntetés oka a súlyosabban megítélendő bűncselekmény 
lehetett.

912
 Az eltérő büntetésekhez igazodott az elvárt próbaidő tartama is, amely kihágás 
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esetén három év, öt évet meg nem haladó fogház esetén öt év, öt évet meghaladó 
fogházbüntetés vagy három évnél rövidebb fegyház- vagy börtönbüntetés esetén tíz év lett 
volna, azzal, hogy aki legutolsó cselekménye előtt öt éven belül vétséget, vagy tíz éven 
belül bűntettet követett el, annak másfélszeres próbaidőt kellett kiállnia.913

 

A kérelem alapján a bíróság azt vizsgálta, hogy a rehabilitálandó személy a próbaidő 
alatt nem követett-e el bűntettet vagy fogházzal büntetendő szándékos vétséget, hogy 
állandóan kifogástalan, rendes és munkás életmódot folytat-e, hogy legalább két éve 
ugyanabban a községben tartózkodik-e, vagy költözésére családi okok vagy „rendes 
foglalkozása” miatt volt szükség, és hogy az okozott kárt megtérítette-e vagy „tehetsége 
szerint megtéríteni igyekezett”.914

 Ezen feltételek közül a második és a harmadik szorul 

bővebb magyarázatra, álláspontom szerint ugyanis ezekben figyelhető meg a 
legplasztikusabban a terjeszkedő gondoskodó állam büntetésen túlnyúló nevelési igénye. 

Az indokolás úgy fogalmaz, hogy „az államnak a büntető ítéletben rejlő és az 
elkövetett cselekmény ellen irányuló tiltakozása teljesen érvényesült” a büntetés 
kiállásával, amely a természetesebb elégtétel az elkövetett bűncselekményért.915

 Ezt mint 

a rehabilitáció szükséges, de nem elégséges feltételét írja elő a javaslat. Ezért is különösen 
érdekes, hogy a próbaidő hosszának indoklásánál a nemzetközi összehasonlító jogi érvek 
kivételével nem merül fel más érv a tekintetben, hogy egyáltalán miért is van szükség 

próbaidőre. Nem merül fel, hiszen a szabályozás alapállásává az vált, hogy a büntetéshez 
joghátrányok akár élethosszig is fűződhetnek – ehhez képest természetszerűleg 
kedvezmény, ha bizonyos próbaidő kiállása után lehetőség van a hátrányok korlátozására 
vagy törlésére. A visszaesők hosszabb próbaideje indoklásakor azonban kiderül, hogy a 
javaslat lemondani látszik arról a koncepcióról, hogy a speciális prevenció színtere a 
szabadságvesztés vagy a börtön lenne. A javaslat ugyanis úgy fogalmaz, hogy „nem 
zárkózhatott el a jogrend ismételt megsértésében jelentkező abnormis jelenségekkel 
szemben attól, hogy nagyobb próbaidőben keresse a megjavulás egyik garanciáját”,

916
 

ezzel mintegy kifejezésre juttatva egyrészt azt, hogy a szabadultnak bizonyítani kell 

megjavulását, másrészt pedig azt, hogy ennek a nevelési mozzanatnak a szabadságvesztés 
kitöltése után is helye van.  

A kérelmező életmódját a bíróság a fenti feltételek mentén érdemben vizsgálja a 
javaslat szerint. Fontos kiemelni, hogy a kihágás, illetve a gondatlanságból elkövetett 
vagy kisebb súlyú vétség elkövetése önmagában még nem jelentette a próbaidő 
eredménytelen elteltét, ezekből tehát nem következett egyenesen, hogy a kérelmező ne 
javult volna meg. Természetesen a cselekmények értékelésére a „kifogástalan” életmód 
feltétele körében lehetett volna lehetőség. Ezen túl állandó kifogástalan, rendes és munkás 
életmódot kellett volna bizonyítani. A tervezet tehát pozitív feltételt is megkívánt a 
rehabilitálandótól, mintegy az „erkölcsi megjavulás” bizonyítékaként. A javaslat a 
szempontok magyarázatánál további támpontot ad a szempontválasztás megértéséhez: „A 
javaslat szerint az elítéltnek éppen azért nemcsak kifogástalan és rendes, hanem egyúttal 
munkás életmódot kell folytatnia. E követelmény azt jelenti, hogy a rehabilitációt kérőnek 
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igazolnia kell társadalmi hasznosságát, amit a bíró szabadon mérlegel.”917
 Nyilvánvaló, 

hogy nem lehet egy száz évvel ezelőtt a legjobb szándékkal elkészített törvénytervezetet a 
mai kor mércéjével és szempontrendszerével vizsgálni, mert az igazságtalan és téves 
következtetésekre vezetne. Ezzel együtt ugyanakkor fontosnak tartom felhívni a figyelmet 
arra a jelenségre, hogy a bírói vizsgálat megteremtésének szándékával a mégoly jó 

szándékú törvényelőkészítő is azt az álláspontot képviseli, hogy egy szabadult 
fogvatartottnak többet kell teljesítenie, bizonyítania a társadalom többi tagjánál azért, 
hogy utóbbiak bizonyítva lássák megjavulását és visszafogadják a közösségbe. Egy 
munkára, egy hivatalra jelentkezéskor egy nem büntetett személynek nem kell 
bizonyítania kifogástalan, rendes és munkás életmódját, tehát vele szemben a jog 
jóhiszemű. Egy szabadult fogvatartottal szemben azonban úgy tűnik, hogy a jog 
megteremi a „rossz ember” vélelmét, amely ugyan megdönthető vélelem, de ehhez a 

szabadultnak hátrányból kell bizonyítani a törvényjavaslat által felállított feltételeket. Míg 
tehát a bekerülése előtt – ugyanolyan szocioökonómiai státusszal – vele szemben a 

jóhiszeműség érvényesült, a bebörtönzés kiállásával a jog (itt a büntetőjogra, a közjogra és 
a magánjogra is találhatunk példákat) rossz szándékúvá válik vele szemben és vélelmezi 
benne a „rossz embert”, holott a cselekményért kiszabott tettarányos büntetés kiállásával a 
közösség felé kielégíttetett a megtorlás igénye. A jó szándékúnak tűnő rehabilitáció leple 
alatt pedig a korrekció, az erkölcsi kijavítás igénye és az igazságszolgáltatás büntetés 
kiállása utáni túlterjeszkedése bújik meg.  

A javaslat a kérelmező életmódjának mély vizsgálatát, „kutatását” irányozná elő, 
hiszen csak hosszabb időtartam alapos vizsgálatával válik „valószínűtlenné a jövőre 
minden jellembeli ingadozás”.

918
 Ezt a „megbízhatóságot” támasztja alá az is, ha a 

rehabilitálandónak nem változik gyakran a lakóhelye. Az indokolás szerint a tartózkodási 
hely állandósága ugyanakkor „lehetővé teszi az elítélt magatartásának alaposabb 
figyelemmel kísérését és az életmódjába való betekintést, bizonyítékot szolgáltat az elítélt 
rendes életmódra való képessége mellett”, amely mintegy azt is kifejezésre juttatja, hogy 

az anyagi jogi feltételként megkívánt egy helyben lakás valójában a „rendes, dolgos” 
életvitel ellenőrzését könnyíti meg az igazságügyi hatóságok számára. Ezen túl azonban 
úgy tűnik, hogy a tervezet által nem indokoltnak tartott költözködés, tehát ami nem a 

rendes munkával vagy családi okkal függ össze, eleve rossz fényt vet a kérelmezőre. A 
tervezet úgy fogalmaz, hogy kizárólag e két körülmény az, amely a kérelmező 
„egyéniségét nem világítja meg kedvezőtlenül”, ezzel újból indirekt kifejezésre juttatva 

rosszindulatúsásgát, tehát azt, hogy a költözködés „rossz embert” tételez. Világos, hogy 
száz évvel ezelőtt társadalmunkban más normák érvényesültek az egy helyben lakással 
kapcsolatban. Ugyanakkor véleményem szerint ez a javaslat ott válik kirekesztővé, hogy 

egy nem büntetett személy vélhetően nem tartozott volna számot adni munkára való 
jelentkezéskor korábbi költözéseiről, vele szemben a jót tételezett fel a jog. 

A bíróság a fentiek mérlegelése után megszüntethette az ítélet hátrányos 
jogkövetkezményeit a bűncselekmény elkövetéséből származó magánjogi hatások érintése 
nélkül. Ezért a rehabilitáltra úgy kell tekinteni, mintha az előzőleg ellene hozott ítéletben 
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vagy ítéletekben megállapított bűntettet, vétséget vagy kihágást nem követte volna el.919
 

Ez azonban nem terjedt ki mindenre, így nem nyerte vissza a rehabilitált korábbi elvesztett 
hivatalát, szolgálatát vagy állását és ezek után járó fizetését, nyugdíját, nevelési járulékát, 
ellátási igényét vagy kegydíját, az ügyvédség vagy szakképzettséget igénylő egyéb 
foglalkozás gyakorlására való jogát, a büntető ítélet előtt viselt gyámságot és 
gondnokságot, valamint elvesztett nyilvános címeit, rend- és díszjeleit.920

 A rehabilitáció 
után a rehabilitált bűnügyi lapját a nyilvántartásban meg kellett semmisíteni, és az erkölcsi 
bizonyítványon sem volt szabad feltüntetni a korábbi elítélés tényét, valamint az elítéltnek 
a felé intézett konkrét kérdés esetén sem kellett számot adnia korábbi 
bűncselekményről.921

 Ehhez képest a javaslat tucatnál is több törvényhelyet sorol fel, ahol 

a büntetett előéletűeket közjogi hátrányok érik, például hivatal betöltésénél vagy 
foglalkozás gyakorlásánál, amelyre a javaslat úgy reagál, hogy értelmében ott ezeket a 
korlátozásokat nem lehet majd alkalmazni.922

 Értelemszerű továbbá az is, hogy a 

rehabilitáció nem lesz visszaható hatályú, tehát az elvesztett hivatalokat, címeket, stb. nem 
éleszti fel, ugyanakkor lehetőséget ad ezek újbóli megszerzésére. Ebben jelenik tehát meg 
az az elképzelés, hogy a rehabilitáció célja, hogy „lemossa ez elítélt becsületén esett 

foltot”.
923

 

A korabeli törvények elemzéséből kiderül, hogy a mentesítés bevezetésének az 
iránya a kegyelmi mentesítéstől a bíróin át a törvényi felé halad. Ez utóbbi előnyei 
többrétűek. Egyrészt nincs szükség bíróság tárgyalása révén az elkövetett cselekmény 
felelevenítésére, másrészt pedig nem kell a bíróságnak jogilag nehezen megfogható 
körülmények vizsgálatába bonyolódnia. Harmadrészt pedig a mentesítés bizonyos idő 
elteltével automatikusan bekövetkezik, ha a szabadult újabb bűncselekményt nem követett 
el, így az időmúlás tűnik egy olyan „bizonyítéknak”, amely azt támasztja alá, hogy a 
szabadult képes a „hasznos”, társadalmi elvárások szerinti életvezetésre. A javaslat 
ugyanakkor nem ezt a formát teszi főszabállyá, mert úgy látja, hogy egyrészt a hosszabb 
próbaidő akár hátrányos is lehet a mentesítendő személyre, valamint úgy érvel, hogy 
azáltal, hogy a bíróság pozitív feltételek megvizsgálása után hoz döntést, a társadalmi 
rehabilitáció szempontjából „fajsúlyosabb”, jelentőséggel bíró döntés születik, és nem 
csupán az idő elmúlása okozza a szabadult jogi helyzetének javulását. Ezen érvek ellenére 
a fiatalkorúak vonatkozásában utat enged a törvénytervezet a törvény erejénél fogva 
beálló rehabilitációnak, ha tíz év eltelt, és ezalatt a fiatalkorú nem követett el súlyosabb 
bűncselekményt.924

  Azzal szemben, aki a cselekmény elkövetésekor már 18 éves elmúlt, 
a bírósági eljárásnak mindenképpen ki kell terjednie a fenti feltételek alapos vizsgálatára, 
nem kérhető csak az időmúlás bekövetkezésének a megállapítása. Ahogy többek között 
Kerezsi felhívta erre a figyelmet,925

 a jogalkotó gyakran a fiatalkorúakon kezdi egy 
később széles körben bevezetendő jogintézmény „tesztelését”. Itt is ennek a folyamatnak 

lehetünk a szemtanúi. 
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 1914. évi törvényjavaslat 1. § és 5. § 
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 1914. évi törvényjavaslat 6. § 
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 1914. évi törvényjavaslat 22-23. § 
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A javaslat megfogalmazása megelőzi azt a jogalkotási hullámot, amely a visszaesők 
és különösen a többszörös visszaesők esetében büntetőjogi jogkövetkezményeket rendelt 
az első büntetéshez. A javító eszme mellett – véleményem szerint – ez a másik fontos oka 
annak, hogy a tervezet úgy fogalmaz, hogy a rehabilitáció után a mentesült jogi helyzete 
olyan, mintha nem is követte volna el a bűncselekményt. Ezt a szemléletet képezi le a 
javaslat nyilvántartásból való törlésre vonatkozó része is. Bár ismertek voltak olyan 
külföldi jogszabályok, amelyek törlés nélkül csak a rehabilitáció tényét rögzítették a 
mentesült egyéni lapján a nyilvántartásban, ezt a megoldást a javaslat elvetette, mert úgy 
tartotta, hogy a nyilvántartás ténye a rehabilitált számára nyomasztólag hathat, illetve a 
korábbi elítélés hivatalos titok jellege ellenére is „illetéktelen kezekbe juthat”.

926
 Ezért az 

adatokat a mentesítést követően teljes körűen törölni kellett. 
Az 1914-es törvényjavaslatból nem lett törvény, még a parlamenti tárgyalását is 

megakadályozta a háború kitörése. Nagy jelentősége van ugyanakkor a korabeli és a 
későbbi jogfejlődés kontextusában is. Ha a rehabilitáció szempontjából nézzük, sajátos 
módon „olvadt el” a századfordulót követő években a Csemegi-kódex a klasszikus iskola 

talaján álló, a határozott, megtorló börtönbüntetés primátusát hirdető koncepciója. A 
feltételes szabadságra bocsátás lehetőségének és elterjedésének köszönhetően lehetőség 
nyílt arra, hogy a büntetés egy részét az elítélt szabadon töltse ki, és ha az idő 
eredményesen eltelt, a büntetést kiállottnak kellett tekinteni. Arra is figyelemmel, hogy a 
feltételes szabadságot egy határozott, megtorló szabadságvesztés nevelési célú 
„lerövidítése” érdekében, kedvezményként vezették be egy olyan környezetben, ahol a 
szabadságvesztés kiállásával a hátrányos jogkövetkezmények megszűntek, a feltételes 
szabadság alatt bűncselekmény el nem követésére vonatkozó negatív feltétel teljesülése 
esetén az elítélt olyan helyzetbe került, mint a bűncselekmény elkövetése előtt. Így tehát a 
feltételes szabadság intézménye egy valódi kedvezményt jelentett. 

Ezzel szemben a rehabilitáció javaslat szerinti megközelítése, bár a szöveg szintjén 
kedvezménynek tűnik, valójában a büntetés túlnyúlását, elhúzását jelentette volna. Ennek 
az az oka, hogy – mint fent láttuk – nem csupán negatív, hanem pozitív feltételek 
teljesülésével, aktívan kellett a szabadultnak bizonyítani egyes feltételeket, hogy olyan 
helyzetbe kerüljön, mint amilyenben az elkövetés előtt volt. Valójában tehát a 
rehabilitáció csak abból a szemszögből tűnik kedvezménynek, hogy a Csemegi-kódex 
megalkotását követően jelentősen elszaporodott büntetőjogon kívüli, közjogi 
korlátozásoknak próbált határt szabni, a korábbi jogi helyzethez képest azonban nem 
jelent kedvezményt. Ellentétben van továbbá a pozitív feltételek bizonyításának kényszere 
azzal a fokozatossággal is, amit a közvetítő intézet és a feltételes szabadság intézménye 
jelentett volna. 

A javaslat úgy érvel, hogy a szabadult egyént kívánja támogatni a szabadulás utáni 
élete megteremtésében azáltal, hogy a rendkívül hosszúra nyúlt „becstelenítési” időszakot 
korlátok közé szorítja, természetesen a társadalom és az állam biztonsági és egyéb 
igényeinek messzemenő figyelembevételével. Úgy tűnik azonban, hogy a rehabilitációhoz 
szükséges próbaidő és az állandó kifogástalan, rendes és munkás életvitel előírása az a 
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pont, ahol a bűnügyi nyilvántartás fejlettsége találkozott az állam egyre terebélyesedő 
korrekciós igényével, valamint az elkövetői jogok, kedvezmények érvényesítésének a 
szólamaival. És bár a javaslatból nem lett törvény, a koncepció főbb elemei a 
mentesülésről való gondolkodás meghatározó elemei maradtak. 

 

1.6. „Nem lehet a társadalomra rákényszeríteni, hogy elfogadja, akinek a múltjához 
szenny tapad”: az első rehabilitációs törvény 

 

A két világháború közötti időszakban olyannyira elszaporodtak az elítéléshez hátrányos 
jogkövetkezményt fűző jogszabályok, valamint oly mértékben vált általánossá a bejegyzés 
nélküli erkölcsi bizonyítvány megkövetelése munkára jelentkezéskor, hogy ez a jogalkotót 
is lépéskényszerbe hozta. A korlátozások annyira kiterjedtek voltak, hogy a 
törvényjavaslat indokolása 9 oldalon keresztül, 60 pontban sorolta fel a szabadultakat érő 
több tucat jogkorlátozást. Ezen korlátozások elemzése meghaladná jelen dolgozat kereteit, 

ugyanakkor a szerteágazó jogkorlátozások érzékeltetésére szolgálhatnak az alábbi példák. 
Például az első világháborút követő földreform során nem volt föld juttatható annak, aki 
bűntettet, valamint bizonyos vétségeket követett el, mert ez alapján nem remélhető, hogy 
a társadalom munkás és hasznos tagja lesz.927

 Nem lehetett erdész sem a bűntett vagy 
nyereségvágyból elkövetett vétség elkövetője,928

 nem kaphatott iparigazolványt többek 
között szemérem elleni bűntett elkövetője.929

 Nem dolgozhatott színészként
930

 vagy 

újságíróként931
 sem egyes bűncselekmények elkövetője, de még bor- és 

gyümölcsszeszfőzde, valamint pálinkafőzde létesítésére is „csak olyan önjogú és teljesen 
megbízható” magyar állampolgár részére lehetett engedélyt adni, aki a közvetlen 
megelőző öt év alatt bűntettet nem követett el.932

 A vonatkozó lista áttekintéséből látható, 
hogy gyakorlatilag a közszféra teljes területéről és a magánszféra egyes állásaiból is 
kiszorultak azok, akiket szabadságvesztésre ítéltek, a szabadulásuk után egy bizonyos 
ideig vagy életük végéig.933

 

Az 1940-es törvény a szerteágazó korlátozások ellenére ezek eltörlésében még 
annyira sem lett ambiciózus, mint az 1914-es törvényjavaslat lett volna. A törvényi 
mentesítést a jogszabály csak a fiatalkorúakra tartotta fenn, ugyanakkor lehetőséget adott 
arra, hogy a bíróság az elítéléskor úgy rendelkezzen, hogy az elítélés ne vonja maga után a 
hátrányos jogkövetkezményeket.934

 A törvény ezen kívül ismerte a hátrányos 
jogkövetkezmények megszüntetésének utólagos, bírósági formáját is, ezt azonban nem 

lehetett alkalmazni azok esetében, akik tíz évet meghaladó fegyház- vagy börtönbüntetést, 
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 1920. évi XXXVI. törvény 3. § 
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 1935. évi IV. törvény 50. § 
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vagy szigorított dologházi őrizetet töltöttek.935
 A kérelmet akkor lehetett benyújtani, ha 

bűntettre ítélés esetén öt, egyéb esetben három év már eltelt a szabadulástól,936
 és a 

bíróság azt értékelte, hogy a kérelmező az okozott kárt lehetőség szerint jóvátette-e, hogy 

elítéltetése óta tisztességes életmódot folytat-e, valamint hogy „a kedvezményre 
egyébként is érdemesnek bizonyul”.

937
 Támpontokat ad az értékeléshez a jogszabály, 

amennyiben úgy rendelkezik, hogy „a bíróság határozatának meghozatalánál figyelembe 
veszi annak a bűncselekménynek súlyát, indokát és erkölcsi jelentőségét, amely miatt a 
kérelmezőt elítélték, a kérelmező egész egyéniségét, a tőle a jövőben várható magatartást 
és azt, hogy a jogkövetkezmények fenntartásának vagy megszüntetésének az elítélt 
társadalmi helyzetére és létfenntartására minő jelentősége van”.

938
 Aki hivatalvesztés vagy 

politikai jogok gyakorlását felfüggesztő ítélet hatálya alatt állt, vagy aki ellen bűntett vagy 
szándékos vétség miatt bírói eljárás volt folyamatban, azt nem lehetett rehabilitálni.939

 

Joghatását tekintve ez a mentesítés csak a büntetőjogon kívüli, de közjogi 
jogviszonyokra vonatkozott, nem érintette a bűncselekmény elkövetéséből vagy az 
elítélésből származó magánjogi következményeket.940

 

Nem vonatkozott a mentesítés továbbá a katonai közigazgatásban meghatározott 
jogkövetkezményekre (lefokozás, előléptetésből kizárás), a tartalékos tiszti képzésből 
kizárásra, valamint nem érintette az országgyűlési képviselővé választás előfeltételeire 
vonatkozó rendelkezéseket, valamint az állami és az ellátásban dolgozó alkalmazottak és 
azok özvegyeinek, árváinak ellátásáról szóló korlátozó rendelkezéseket sem.941

 Nem járt 
azonban a rehabilitáció a bűnügyi nyilvántartásban rögzített adatok törlésével, azoknak 
csak a kiadott erkölcsi bizonyítványban szerepeltetését korlátozta a jogalkotó,

942
 amely 

korlátozást büntetéssel fenyegetettséggel nyomatékosított.943
 Ennek az volt az értelme, 

hogy a rehabilitáció ellenére a bűnügyi nyilvántartó hivatal adatot szolgáltatott a bíróság, 
ügyészség megkeresésére, ha később valakivel szemben büntetőeljárás indult. Adatot 
szolgáltatott továbbá a katonai közigazgatásban, valamint a nyugdíjakkal kapcsolatos fenti 

korlátozások érvényesítése miatt, valamint „az illető személynek közszolgálatban 
alkalmazása, úgyszintén valamely olyan hivatás, ipari vagy más olyan foglalkozás űzésére 
való feljogosítása tárgyában, amely hivatásból vagy foglalkozásból az arra 
megbízhatatlannak bizonyult személyt jogszabály rendelkezésénél fogva ki lehet zárni – 

az illetékes miniszter felhívására, illetőleg a bíróság megkeresésére”.
944

  A mentesítés 
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ellenére tehát megmaradtak az adatok a nyilvántartásban, amelyhez viszonylag széles 
körben volt hozzáférése a különböző igazságügyi, közigazgatási szerveknek. Ezen 
keresztül tehát továbbra is biztosítható volt, hogy büntetett előéletű – tehát egyszer már 
elítélt – személyek bizonyos állásokhoz a közszférában ne férhessenek hozzá, valamint az 
igazságügyi hatóságok számára továbbra is rendelkezésre álltak azok a bűnügyi adatok, 
amelyre a visszaesés tényét meg tudták állapítani. 

A törvény koncepcióját meghatározta a kriminálpolitika átalakuló emberképe. Ez a 
törvény már nem kifogástalan életvitelt ír elő, hanem tisztességes életmódot, amellyel a 
korábbi törvényjavaslathoz képest „lejjebb engedte” a mentesítéshez szükséges lécet. Az 
azonban, hogy a törvény nem írja elő az adatok végleges törlését mentesítés után, mutatja 
meg, hogy a jogalkotó – az 1928. évi X. törvény megalkotása után, és a megrögzött 
bűnözőkkel kapcsolatos tapasztalatai alapján – levonta azt a konzekvenciát, hogy nem 
vállalhat garanciát és biztosítékot arra, hogy a rehabilitálandó személy nem követ el több 
bűncselekményt, mert életvitele kifogástalan. Ahelyett, hogy a társadalom ítélete előtt 
„meg nem történtnek” nyilvánítana egy bűncselekményt, arra kötelezi magát, hogy 
bizonyos, szűkebb körben újra utat enged a szabadult jogai érvényesítésének. Nem mentes 
ugyanakkor a törvény attól a moralizálástól sem, amely az érdemességet várja el a 
rehabilitáció „kedvezményében” részesítendőtől. A törvény visszafogottabb ambíciójának 
úgy tűnik, az az oka, hogy a dualizmus koránál nagyobb megvetéssel tekint a 
bűnelkövetőkre. Ahogy a törvény miniszteri indokolása fogalmaz, „a társadalom a 
felfogása szerint helytelenül cselekvőt megvetéssel sújtja, akár elítélte őt ezért a 
büntetőbíróság, akár nem. Kedvezőtlen véleményét csak akkor változtatja meg, csak 
akkor »rehabilitál«, ha meggyőződik arról, hogy kezdettől fogva tévesen ítélkezett. A 
társadalomra nem lehet jogszabállyal rákényszeríteni, hogy teljes erkölcsi értékűnek 
ismerjen el olyan személyt, akiről tudja, hogy múltjához szenny tapad.”945

 Bár a nevelés, a 
javítás, a korrekcióról való lemondás eredményezhetné azt, hogy a büntetés kiállása utáni 
„túlnyúló” jogkövetkezmények korlátozottabbak, mégsem ezt figyelhetjük meg. A 
mentesítés szűkebb körének, a büntetett előélethez fűződő elburjánzott joghátrányok 
korlátozásának szűkebb körben való megvalósítása éppen fordított irányú. A büntetés 
megtorló jellege mellett már a javítás szándéka nélkül, nagyobb körben érvényesülni 
hagyja az egyszer már elítélt kirekesztését, amit többek között a társadalmi megvetéssel 
indokol. Csökkentheti csak, és meg nem szüntetheti a társadalom negatív értékítéletét 
azzal kapcsolatban, akinek múltjához szenny tapad. 

Különösen érdekes ez a megközelítés abban a helyzetben, amikor a törvényalkotás 
indokaként a jogalkotó maga is bizonyítékot szolgáltat arra, hogy erkölcsi bizonyítvány 
nélkül az elhelyezkedés szinte lehetetlen. Az indokolás szerint „egyre szaporodó 
rendelkezések rendelik el […] büntető ítéleteknek azokkal a hatóságokkal közlését, 
amelyeket ez bármi szempontból érdekelhet”.

946
 Ezen túl azonban szerepe van az erkölcsi 

bizonyítványnak a büntetőjogon túl is: „Úgyszólván minden olyan esetben, mikor az 
állampolgár a hatósághoz folyamodik és állást, alkalmazást, engedélyt, jogosítványt, 
kedvezményt, felmentést, stb. kér, vagyis úgyszólván bárminő ügyének kedvező 
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elintézését kérelmezi, első feltételül erkölcsi bizonyítványt kell felmutatnia. Sőt ma már a 
magánalkalmazás körében is magától értetődőnek tekintik, hogy az, aki szolgálati 
viszonyba óhajt jutni – akár feltételez az alkalmazás különösebb bizalmat, akár nem – 

kifogástalan erkölcsi bizonyítvány nélkül nem is próbálkozhatik. […] Majdnem minden 

esetben, különösen az alkalmazáshoz jutás esetében a hajdani bűntettes másokkal 
kénytelen versenyezni s az erkölcsi bizonyítványban leleplezett előélete maga elégséges 
arra, hogy a versenyben esélytelenné tegye.”947

 A törvény tehát abban az érdekben találta 
meg megalkotásának egyik indokát, hogy a „munkás és rendes, társadalom felfogásába 
beilleszkedő” elítélt a korábbi büntetése jogi hatását és „emlékét elenyészhesse”.948

  

Meg kellett ugyanakkor találni a szükséges mértéket ezen, az indoklás szerint 
méltányolható ok, és az állam, a társadalom, egyes szervek és intézmények, valamint 
magánszemélyek jogos érdeke között, hogy utóbbiak tájékoztatást kapjanak „olyan 
személyeknek jelleme felől, akiknek bizalmat igénylő munkakört vagy érdemességet 
feltételező kedvezményt biztosítanak”.

949
 És mivel az elkövetett cselekményt nem lehet 

meg nem történtté nyilvánítani, valamint a társadalom negatív értékítéletét sem lehet teljes 
mértékben eltüntetni, ezért az 1940-es törvény az állam szeme elől sem akarja eltüntetni a 
korábbi elítélés tényét, azt évtizedeken keresztül megőrizné a bűnügyi nyilvántartóban,950

 

csupán a nyilvánosság egy része számára tenné egy időn túl „láthatatlanná”. Addig 
viszont, amíg ez az idő nem telt le, ez a jogszabály immár törvénybe foglalja azt az elvet, 
hogy aki egyszer bűncselekményt elkövetett, annál vélelmezni kell a társadalomi 
haszontalanságot, vagy társadalmi alkalmatlanságot. Ezt igazolja az az alapelvi 
megközelítés is, hogy a javaslat főszabályként nem az időmúlás általi mentesülést fogadja 
el, hanem a kérelmező aktív tevékenységétől, egyéni érdemességének és társadalmi 
alkalmasságának bizonyításától teszi függővé rehabilitációját. Ezt az elvárt magatartást 
ugyanakkor viszonylag tág keretek között értelmezi a törvény, és számtalan tényező 
vizsgálatát a körébe vonja. Így a munkás és rendes életmódot, a családi, társadalmi és 
állampolgári kötelességek becsületes teljesítését mind-mind bizonyítania kell a 
kérelmezőnek.  „A tisztességes életmód megszakítása, ha átmeneti volt is, a rehabilitáció 
lehetőségének legalább is egyelőre való eljátszását jelenti.”951

 Ugyan nem lett törvényi 
feltétel az egy helyben lakás, de a miniszter indokolásából kiderül, hogy ha valaki 
gyakrabban változtatja a lakóhelyét, annak annál nehezebb lesz majd a tisztességes 
életmód folyamatosságának a bizonyítása. Mindenezek mellett pedig a kérelmező feladata 
az érdemességének is a bizonyítása, amelynek keretében „a bíróságot arról is meg kell 
győznie, hogy egyéniségének fejlődése a társadalomnak olyan biztosítékot nyújt, ami az 
adott esetben feleslegessé teszi azt a másik biztosítékot, amelyet a bűntettes jogi helyzetét 
megszorító általános jogszabály jelent”.

952
 

A fentieken túl a megszületett törvény két, a későbbiekben jelentőséget kapó 
kodifikációs kérdést is felvet. Az egyik, hogy valójában miért is döntött a jogalkotó a 
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mentesítésről szóló jogszabály megalkotása mellett, és miért nem az egyes „ágazati” 

törvényekben próbálta meg kezelni a kérdést. Ezt a problémát az előkészítő miniszter is 
felveti, hivatkozva az ágazati törvények elszaporodottságára és következetlenségére, 
olykor indokolatlanságára, viszont annyiban „meg is oldja”, hogy a hosszasan felsorolt 

külön törvények egyesével való felülvizsgálata a „sok oldalról várt törvény megalkotását 
lényegesen késleltetné”.

953
 Álláspontom szerint azonban – bár nem a legalkalmasabb 

történelmi időben került sor a kérdés parlamenti tárgyalására – az ágazati törvények 

nagyobb időbefektetéssel járó felülvizsgálata hosszú távon szerencsésebb lett volna. A 
megvalósult jogszabály alapján ugyanis lehetetlen ténylegesen érdemben foglalkozni 
azzal a kérdéssel, hogy az adott állásra vagy hivatalra alkalmas-e a jelentkező büntetett 

előéletű személy, vagy nem lehet megbízni állami hivatallal. Így lehetőség volna minden 
egyes egyedi esetben akár felvételkor döntést hozni arról, hogy a munka szempontjából 
valójában releváns-e a korábbi büntetés ténye. A megvalósult megoldás ezzel szemben a 

munka jellegétől, valamint a közbízatásban rejlő társadalmi elvárások, a megbízatás 
értékelése nélkül minden egyes szabadult fogvatartottat kizár az arra való jelentkezésből, 
igaz, nem egyforma ideig. 

A megszületett törvény másik jelentős hiánya, hogy nem rendelkezik arról, hogy 
melyek azok a területek, életviszonyok, magánjogi szerződések, ahol az erkölcsi 
bizonyítványnak jelentősége lehet, ahol a jelentkezik a munkáltató olyan méltányolható 
indoka, amely alapján részleteiben megismerhetné az alkalmazandó személy előéletét. 
Ezen területek meghatározása annál is inkább fontos lehet, hogy megelőzze, hogy a 
magánjogi viszonyokban a munkáltatók olyan dokumentum bemutatását várják el a 
jelentkezőktől, amelyekkel azok adott esetben közszolgálatra jelentkeznének, így 
biztosítva saját maguk számára magasabb „védelmi szintet”. 

Fontos kérdés, hogy hogyan kezeli a jogrendszer a szankcióhoz közvetlenül 
kapcsolódó, nem büntetőjogi hátrányos jogkövetkezményeket, tehát milyen irányban 
működik a büntetőjog szankciós zárókő jellege. Ha tehát a büntetőjogra hárul a feladat, 
hogy értékelje a társadalmi együttélés szempontjából el nem fogadott magatartásokat, és 
ezt büntetés kiszabásával teszi, akkor mennyiben fogadhatja el a büntetőjog azt, hogy a 
szankcióalkalmazás „farvizén” más jogterületek is a teljesen más legitimációs alappal és 
célból alkalmazott büntetőjogi szankciót használják fokmérőül, saját jogági céljaik 
megvalósítására. Ez ugyanis azt eredményezheti, hogy a büntetőjogi szankcióra 
„ráépülnek” olyan tartalmi elemek, amelyeket nem a büntetőbíróság alkalmaz, viszont az 
elítélt szempontjából a büntetése logikus következményét jelentik. 

 

1.7. A szocialista humánum esete a büntetett előélettel 
 

A világháborút követően is fordulatos volt a rehabilitáció magyarországi története. Ennek 
részletes vizsgálata azonban szétfeszítené jelen elemzés kereteit, így ebben a dolgozatban 
csak a hatályos szabályozás kialakulása szempontjából leginkább releváns változásokkal 
foglalkozom, kritikai szempontból. Indokolja ezt a szűkítést az is, hogy a hazai 
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szakirodalomban Vókó, valamint Gaskó és Kelemen mellett Szűcs András,
954

 valamint 

Finszter Géza955
 is részletesen foglalkozott a mentesítés, valamint a bűnügyi nyilvántartás 

és az erkölcsi bizonyítvány szabályozásával. 
A rehabilitáció szabályozásában 1948-ban történt nem elvi jelentőségű változás,956

 

amikor a jogalkotó a korábbi szabályban foglalt kedvezményeket részben kibővítette, így 
a fiatalkorú a katonai bűntettek esetében is mentesülhetett a törvény erejénél fogva.957

 

Továbbá az okozott kár megtérítése már nem volt a bírósági mentesítés kötelező feltétele, 
viszont azt az érdemesség vonatkozásában értékelni kellett;958

 korlátozottabbá váltak azok 
a jogkövetkezmények, amelyeket a rehabilitáció nem érintett;959

 és korlátozottabb lett 
azon szervek köre is, amelyek a rehabilitációt követően értesítést kérhettek a bűnügyi 
nyilvántartóból.960

 

Az 1950-es Btá. viszont már elvi jelentőségű változást hozott a mentesítés 

tekintetében is. A törvény úgy rendelkezett, hogy a szabadságvesztés alatt „szünetelnek” 
az elítélt azon jogai, amelyeket közügyektől eltiltás esetén elvesztene.961

 Ezenfelül az 
egyévit meghaladó börtönbüntetés esetén kötelező volt a közügyektől eltiltás alkalmazása, 
valamint akkor is, ha az elítélt a közügyekben való részvételre méltatlannak 

mutatkozott.
962

 A kiszabott mellékbüntetés a börtön kitöltése napján kezdődött és egy 
évtől tíz évig terjedő időtartamig tartott.

963
 A szabályozás koncepciója tehát az, hogy a 

börtönbüntetésre ítélt elítélt bizonyos hivatalokra, állásokra964
 való „joga” szünetel, és az 

a büntetés kitöltése után még legfeljebb tízévi időtartamra „elveszett”. 
A törvény nóvuma, hogy az elítélt mentesülhetett a kiszabott büntetések közül a 

közügyektől eltiltás, a foglalkozástól eltiltás és a kiutasítás hatálya alól, valamint 
visszaeséshez fűződő súlyosbító, vagy kedvezményekből kizáró következmények alól 
is.

965
 Kizárta ugyanakkor a bűncselekményhez fűződő magánjogi jogviszonyokból való 

mentesülést, így értelemszerűen az okozott kárból eredő kötelmeket nem szüntette meg, 

csak az egyéb, büntetőjogon kívüli jogkövetkezményekre volt hatással.966
 Ez a törvény is 

ismerte a mentesítés korábban tárgyalt három formáját. A törvényi mentesítést az egy 
évnél rövidebb tartamú szabadságvesztésre ítélt fiatalkorúakra és a feltételesen börtönre 
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ítéltekre tartotta fenn.
967

 A feltételes elítélés speciálpreventív funkciója látszik 
visszatükröződni a Btá. előzetes bírósági mentesítésre vonatkozó szabályaiban. Ezek 
szerint a pénzbüntetésre, vagy legfeljebb hathavi feltételes szabadságvesztésre ítéltet már 
az elítéléskor mentesítésben részesíthette a bíróság, ha az „elkövető a társadalomra 
csekély mértékben mutatkozik veszélyesnek és valószínűnek látszik, hogy a jövőben nem 

követ el bűncselekményt”.
968

 A bírósági mentesítés egy év szabadságvesztés esetén 5 év, 
egyébként 10 év próbaidő eltelte után volt lehetséges, azzal, hogy tízévit meghaladó 
börtön kiszabása esetén a törvény azt kizárta.969

 Fiatalkorúakra vonatkozó fontos 
kedvezmény volt, hogy ők az egyévinél hosszabb szabadságvesztés kiállása után próbaidő 
előírása nélkül kérhették a mentesítésüket a bíróságtól.970

 

A törvény a bíróság vizsgálatát a rehabilitálandó érdemességére szorította, az ennek 
keretében értékelendő szempontok azonban nagymértékben hasonlítottak a korábbi 
törvényben meghatározottakra. „Az érdemesség elbírálásánál figyelemmel kell lenni az 
elítélt társadalmi helyzetére, egyéniségére és azok elítélése óta folytatott életmódjára; 
mérlegelni kell továbbá, hogy az elítélt – amennyiben erre módja volt – törekedett-e a 

bűncselekményével okozott sérelem jóvátételére és hogy a kedvezmény megadása nem 
veszélyes-e a társadalomra.”971

 Ez különösen annak fényében érdekes, hogy a korabeli 
irodalom élesen ostorozta az 1940-es törvényt és annak bírói gyakorlatát, mert a bírói 
mérlegelés előtérbe állításával utat engedett annak, hogy a bírói diszkréción keresztül az 
igazságszolgáltatás a „dolgozókat hosszú időre kirekesszék”, míg a tőkéseknek nevezettek 
mentesítése hamar lezajlott.972

  

„A Btá. fogyatékosságai a gyakorlati alkalmazása során egyre inkább 

nyilvánvalóbbá váltak, ezért még az 1961. évi Btk. megalkotása előtt az 1959. évi 39. 
törvényerejű rendelet átfogóan szabályozta a mentesítés intézményét.”973

 Ez a jogszabály 
jelentősen kiszélesítette a törvényi rehabilitáció érvényesülését. Ennek egyrészt az az 

imént idézett elvi álláspont volt az oka, hogy a bíróság érdemességi vizsgálata 
visszaélésekhez vezethet, valamint a szűk körű törvényi mentesülés miatt sok, kisebb 
súlyú cselekményért elítélt személy kényszerülhet arra, hogy bírói vagy kegyelmi úton 

folyamodjon mentesítésért, a bírósági eljárás pedig hosszabb ideig eltarthat. Ehhez képest 
pedig a törvényi mentesítés olcsóbb, és gyorsabban érvényesül.974

 Másrészt viszont a 
gyakorlati szempontok mellett a törvényi mentesülésben a korábbiaktól eltérő formában, 
de újból erőre kap a nevelés gondolata, valamint úgy tűnik, ismét átalakul a 
kriminálpolitika emberképe. A szocialista megközelítés ugyanis két szinten is progressziót 
tételez. Alapvető tétele, hogy a fejlődéssel az állam és a jog is, mint a társadalomban lévő 
elnyomó osztálystruktúrák okozója, a történelmi fejlődés során a jövőben elhal majd.975
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Ezzel a lineáris fejlődéssel mintegy párhuzamos a fejlődés egyedi szinten is: a szocialista 
jogfelfogás – legalábbis deklarációi szintjén – a bűnelkövetők fokozatos javulásáról 
beszélt, így feltételezi, hogy az eredményes nevelő munkát magában foglaló 
börtönbüntetésből való szabadulás után bizonyos idő elteltével, ha ismételt 
bűnelkövetésével az ellenkezőjét nem bizonyította, a szabadult megjavultnak, 
megneveltnek tekinthető. Ebből következően bírósági eljárás nélkül, pusztán a törvény 
erejénél fogva mentesülhet. 

Az 1961. évi V. törvény fenntartotta azt a szabályt, hogy a szabadságvesztés alatt 
szünetelnek azok a jogok,

976
 amelyeket a közügyektől eltiltás érintett.977

 A 

mellékbüntetést egytől tíz évig terjedő időtartamra szabták ki, változást jelentett viszont az 
a dogmatikai megoldás, hogy a közügyektől eltiltás az ítélet jogerőre emelkedésével 
kezdődött, viszont nem számított be az az időtartam, amikor az elítélt szabadságvesztését 
töltötte.978

 A mentesítés jogkövetkezményei annyiban módosultak, hogy amennyiben a 
mentesített személy újabb bűntettet követett el, a bíróság súlyosbító körülményként 
vehette figyelembe olyan korábbi elítéltetését, amelyre nézve mentesítésben részesült.979

 

Ezen és a polgári jogi jogkövetkezményeken túl az elítélt büntetlen előéletűnek minősült 
és nem tartozott számot adni a korábbi elítélésekről. 

Az 1959. évi szabályok átemelésével az 1961. évi V. törvény tágabb teret engedett a 
törvényi mentesülésnek. A szabadságelvonással nem járó büntetések esetén legkésőbb a 
végrehajtás befejezésének, vagy a végrehajthatóság megszűnésének a napján a törvény 
erejénél fogva beállt a mentesítés. Szabadságvesztés-büntetés esetén, ha az egy évnél 
rövidebb volt, akkor a kiállást követő öt év elteltével, ha a cselekmény állam elleni, béke 
és az emberiség elleni bűncselekményt valósított meg, ennél hosszabb, tíz év elteltével állt 
be a mentesülés. Mindkét esetben feltétel volt, hogy ez alatt az idő alatt a rehabilitálandó 
ne kövessen el újabb bűncselekményt.980

 Látható tehát, ahogy a korábban csak 
fiatalkorúak esetében alkalmazott törvényi mentesülés elérte a kisebb súlyú 
bűncselekményt elkövető felnőtt szabadultakat is. 

Az egyévinél súlyosabb szabadságvesztést elkövetők a bíróságtól kérelmezhették a 
mentesítést, egy évinél hosszabb szabadságvesztés esetén 5 év, ötévinél hosszabb esetén 
10 év, és tizenöt évinél hosszabb büntetési idő esetén pedig 15 évi próbaidő elteltével, 
                                                                                                                                                                              
„A többi szocialista államban is a bűnözés hasonló, sőt egyes államokban a miénknél nagyobb arányú 
csökkenést mutat. Ez természetesen nem véletlen, hanem annak a törvényszerű folyamatnak a 
következménye, hogy a szocialista államokban mind inkább megszűnnek a bűnözés okai, mind szűkebb 
körre szorulnak azok a tényezők, amelyek még lehetővé teszik a bűncselekmények elkövetését.” 
Országgyűlési napló, 1958. I. kötet • 1958. november 26. - 1962. november 5. Ülésnapok - 1958-25 1518. 
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amelyet a szabadulástól kellett számítani.981
 Fiatalkorúak esetében az a kedvezmény 

érvényesült, hogy próbaidő nélkül, a szabaduláskor lehetett mentesítést kérelmezni.982
 A 

törvény a bírósági mentesítés feltételéül szabta az érdemességet is, amely azonban egyre 
kevesebb szempont értékelését tette kötelezővé. A törvény szerint az érdemesség 
elbírálásánál figyelembe kell venni az elítéltnek a főbüntetés kiállása óta folytatott 
életmódját, továbbá azt, hogy – amennyiben erre módja volt – jóvátette-e a 

cselekményével okozott sérelmet.983
 Ez a szabály még a továbbiakban is fenntartotta azt, 

hogy a bírósági az egyévi szabadságvesztésnél súlyosabbra ítélt személy esetén érdemben 
vizsgálja, hogy eredményes volt-e a sokéves megjavulási folyamat. Az 1940-es és 1950-es 

jogszabályokhoz képest jelentős különbség, hogy 1961-ben a jogalkotó már nem mondott 
le a tízévinél hosszabb időre elítéltek megjavulásáról, hiszen számukra is lehetővé tette a 
bírósági mentesítést. Gaskó megfogalmazásában a bűncselekményt „elkövető személyek 
megjavulása általában eredménnyel járó folyamat, amely a társadalom általános 
fejlődésével és a gazdasági viszonyok változásával párhuzamosan következik be. A 
szigorú, hosszabb tartamú szabadságvesztésre ítéltek személyek megjavulását is 
feltételezni kell.”984

 Következik ez abból a koncepcióból, amely szerint a büntető 
törvények és a büntető igazságszolgáltatás első számú célja a nevelés. Ahogy a Btk. 
országgyűlési bemutatásán az igazságügy-miniszter fogalmaz: „alapvető célja az új 
büntető törvénykönyv alkalmazásának az kell legyen, hogy védelmezze 
népköztársaságunk rendjét minden ellenséges támadással szemben, s védelmet nyújtson az 
állampolgároknak is a személyüket és jogaikat sértő bűnös támadásokkal szemben. Ezen 
alapvető célkitűzés mellett azonban maga a törvény nevelő hatást is gyakorol, amikor 
meghatározza a bűncselekményeket és azok büntetési tételeit, de messzemenő nevelő 
hatást fejtenek ki bíróságaink is, amikor a bűnösökkel szemben a büntetést alkalmazzák. 
A társadalmi rend védelme mellett nevelőmunkát fejtenek ki bűnüldöző szerveink is az 
előkészítő eljárás és még fokozottabban a büntetés végrehajtása során.”985

 

Bár a törvény deklarált célja volt szakítani különösen a háború előtti törvényhozás és 
az az alapján kialakult gyakorlat tisztességes életmódra vonatkozó vizsgálatával, mert ez a 
„dolgozó osztályhelyzetűekre nézve hátrányos volt”, az 1961-es törvény érdemességi 
vizsgálatának szempontjai álláspontom szerint hasonlóan alkalmasak lehettek arra, hogy 

az aktuális büntetőpolitikai-társadalompolitikai irányvonalnak megfelelően a 
jogalkalmazó elnyomóan értelmezze. Az életmód tekintetében tehát vizsgálta a bíróság a 
lakóhelyén való viselkedését, magánéletének, családi életének rendezettségét, hogy 
közveszélyes munkakerülés, tiltott kéjelgés vagy más jelentősebb szabálysértés miatt 
kiszabtak-e rá szankciót, hogy tanúsított-e közösségellenes magatartást, hogy milyen 
munkakörben dolgozott és kapott-e jutalmat vagy fegyelmi büntetést, valamint ha nem 
dolgozott rendszeresen, akkor ennek mi volt az oka.

986
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Az ötvenes évek végére, illetve a hatvanas évek elejére tehát kialakult a 
büntetőítélethez kapcsolódó jogkövetkezményeknek egy olyan rendszere, amely a 
szabadságvesztés ideje alatt a közügyektől eltiltással érintett jogok automatikus 
szünetelését jelentette, valamint a szabadságvesztés kiszabásakor nem kógensen, tehát 
nem minden esetben, de előbb egyévi szabadságvesztés felett automatikusan, majd 
érdemtelenség esetén akár egyévinél rövidebb szabadságvesztés esetén is, de egyévinél 
hosszabb időtartam felett jellemzően a bíróság az elítéltet határozott időtartamra eltiltotta 

a közügyek gyakorlásától. Ez a mellékbüntetés az időtartam elteltével megszűnt, nem 
szűntek meg vele ugyanakkor automatikusan magához az elítéléshez, és elsősorban a 
szabadságvesztésre ítéléshez fűződő hátrányok, hiszen a többi büntetési nemhez képest 
ezek voltak azok, amelyek túlnyúltak magán a büntetési időn. A szabadságvesztés 
kiállását követően törvényi, bírósági vagy kegyelmi mentesítésig a szabadult büntetett 
előéletűnek számított, így számolnia kellett a büntetett előélet hátrányos munkajogi 

következményeivel. Ahogy Gaskó fogalmaz, a „dolgozók egy része bizalmatlan a volt 

bűntettesekkel szemben”,
987

 ugyanakkor a bizalmatlanságon túl számos törvényi kizárás is 
nehezítette a büntetett előéletűek helyzetét.988

 A fent részletesen elemzett szabályok 
értelmében azonban a mentesítést követően büntetlen előéletűnek számított nemcsak az a 
személy, akit bíróság nem ítélt el, vagy akinek ügyében felmentő ítéletet hoztak, hanem az 
is, aki mentesült a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól. 

A fenti folyamattal párhuzamosan ugyanakkor megjelent a büntetlenség mellett a 
feddhetetlenség fogalma is, amely úgy tűnik, hogy arra szolgált, hogy a büntetlen 
előéletűeknek számítók közül kiszűrje azokat, akik már valaha követtek el 

bűncselekményt. Ugyanis „közérdek, hogy csak büntetlen és feddhetetlen előéletű 
személyek töltsenek be fontos vagy bizalmas munkaköröket és tisztségeket”.

989
 Ezeknél 

tehát az elvárás a büntetlenségnél magasabb volt: feltétel volt, hogy a jelentkező a 
szocialista társadalom híve legyen, ne legyenek káros szenvedélyei, kiegyensúlyozott 
legyen a családi élete és például az, hogy nem folyt ellene fegyelmi vagy 

büntetőeljárás.990
 Ez alapján úgy tűnik, hogy a „túl szélesre” nyitott mentesítés annak 

„elértéktelenedésével” jár, és az állami szerveknek és a társadalomnak ennél magasabb 
fokú garanciára lenne igénye egyes pozíciókra való jelentkezésnél. 

Az 1978. évi IV. törvény megalkotása előtt már élénk vita folyt a kriminológusok 
körében a kezelési ideológia hatékonyságáról, valamint a visszaeső bűnözők kezelésének 
                                                                                                                                                                              
kérelmező az 1956. évi ellenforradalomban nem vett részt, hanem munkahelyét felkereste és másokat is a 
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lehetőségeiről is. Vigh József,991
 Vermes Miklós,992

 Tavassy Tibor,
993

 Patera Antal
994

 és 
Gönczöl Katalin995

 ekkor megjelent munkái a tudományos gondolkodás középpontjába 
állították a visszaeső bűnözőkről való gondolkodást. A jogalkotás ehhez képest kiemelt 
figyelmet fordított a visszaeső bűnözés kezelésére: az 1974. évi 9. törvényerejű rendelettel 
bevezették a szigorított dologház intézményét, az új Btk. pedig részletes és differenciált 
szabályokat hozott a visszaesés kezelésére. 

A törvény koncepcionálisan nem változtat azon, hogy a szabadságvesztést töltők 
esetében szünetelnek a közügyektől eltiltásban foglalt jogok, azonban szélesíti ezt a 
korlátozást. Ennek értelmében „szünetelnek az elítéltnek azok az állampolgári jogai és 
kötelezettségei, amelyek a büntetés céljával ellentétesek, így különösen, amelyekre a 
közügyektől eltiltás kiterjed”. Ezzel a Btk. utal arra, hogy a később megszületendő Bv. 
tvr. további jogkorlátozásokat fog tartalmazni. Az 1978-as Btk. illeszkedett abba a 

folyamatba, amelyik a törvényi mentesítés egyre szélesebb körben való elterjedését 
jelentette. A törvény értelmében már az öt évet meg nem haladó végrehajtandó 
szabadságvesztés esetén is beállt a mentesülés a törvény erejénél fogva, ha a szabadulást 
követően tíz év eltelt.996

 A törvény kizárta ugyanakkor a törvényi mentesítésből a 
többszörös visszaesőket.997

 E két szabály együttes értelmezéséből nyilvánvaló, hogy a 
rehabilitációt a jogalkotó a korábbinál nagyobb körben akarta automatikussá, és nem a 

bíró mérlegelésétől függővé tenni, ugyanakkor felismerhető benne a többszörös 
visszaesők külön kezelésének, hosszabban tartó javításának az igénye. Az érdemesség 
vizsgálatának fenntartásával kívánta ugyanis a jogalkotó a visszaesőkkel szembeni 
hatékonyabb fellépést elérni. 

A bírósági mentesítés feltételein a törvény a megkívánt próbaidő tekintetében 
változtatott, és a szabadságvesztés időtartama, valamint a visszaesés tényéhez képest 
„sávosan” határozta meg azt. Azzal, hogy a törvényi mentesítést az öt évnél nem hosszabb 

szabadságvesztés esetén automatikussá, a visszaesők998
 esetén pedig kizárólagossá tette a 

jogalkotó, a bírósági mentesítés egy, az automatikus mentesítést lerövidítő, kvázi-
kedvezményes megoldássá vált azzal a többletfeltétellel, hogy itt a kérelmező 
érdemességét bizonyítania kellett.999

 A sávos megközelítés szerint a próbaidők úgy 
alakultak, hogy egy évet meg nem haladó szabadságvesztés esetén három év, egy évet 
meghaladó, de öt évnél nem hosszabb szabadságvesztés esetén öt év, öt évet meghaladó 
határozott tartamú szabadságvesztés esetén tíz év után lehetett a bíróságnak a kérelmezőt 
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mentesíteni.1000
 A visszaesőkre vonatkozó korlátozások értelmében esetükben tíz év után 

a törvényi mentesítésnél fogva beállt a mentesülés. A többszörös visszaesőkre is 
megemelt próbaidő vonatkozott: tizenöt évet meg nem haladó szabadságvesztés esetén tíz 
év, tizenöt évet meghaladó, határozott tartamú szabadságvesztés esetén tizenöt év 
elteltével kérhették mentesítésüket.1001

 Bár a tízévi próbaidőre a hosszabb tartamú 
szabadságvesztésre ítélt, valamint a visszaeső és a többszörös visszaeső kirekesztése még 
mindig nagyon hosszú, a Btk. végső soron legalább keretek közé szorította és a törvényi 
mentesítés szélesebb körben való kiterjesztésével utat nyitott az automatikus 
rehabilitációnak. Parlamenti expozéjában Markója Imre igazságügyi miniszter ezt azzal 
indokolta, hogy a szocialista humánumtól áthatva a társadalom nem mondhat le senkiről, 
arról sem, aki esetleg bűncselekményeket követne el.1002

 

A Büntető Törvénykönyv 1978 után is különös hangsúlyt fektetett a speciális 
prevencióra és különösen a nevelésre, így fenntartotta azokat a szempontokat, amelyeket a 
törvény korában a bírósági mentesítés szempontjaiként meghatározott. Ez az érdemességi 
vizsgálat az elítélt egész életmódjára vonatkozott: az érdemesség megállapításához az 

elítélt egész életmódjából ki kell tűnnie, hogy a bűncselekmény elkövetését megbánta és 
úgy él, ahogy az minden állampolgártól elvárható.1003

 Az elítélt személyisége 
vizsgálatának az a célja, hogy megállapítható legyen, hogy a büntetés kitöltése után 
szakított-e az addigi életmódjával, törvénytisztelő állampolgárrá vált-e, és így a 
társadalom teljes jogú tagjaként beilleszkedhet-e.

1004
 Ez a vizsgálat ugyanakkor nem 

bizonyult a gyakorlatban teljese mértékben „végletesnek”. A bíróság szerint ugyanis 
önmagában nem teszi az érdemesség megállapítását kizárttá, ha a várakozási idő alatt a 
terheltet garázdaság miatt pénzbüntetésre ítélték, illetőleg a korábbi elítélésével 
keletkezett kártérítési kötelezettségének nem tett eleget. Az érdemesség megítélésénél 
jelentősége lehet annak is, hogy mentesítés hiányában a terhelt elveszítené kereső 
foglalkozását, amely – abban a régióban, ahol él – indokolatlan többlethátrányt 
eredményezne.1005

  Ugyanakkor a súlyos bűncselekmény miatt kiszabott hosszú tartamú 
szabadságvesztés kitöltése után az elítélt által tanúsított „erősen kifogásolható életmód” 
abban az esetben is kizárja az érdemesség megállapítását, ha újabb elítélésre a próbaidő 
alatt nem került sor.1006

 

Jelentős változást jelentett az 1978-as Btk.-val az együttes mentesítés 
megszüntetése. A törvény hatálybalépését követően ugyanis pénzmellékbüntetés, és 
foglalkozástól, valamint járművezetéstől eltiltás esetén külön is mentesíthető volt az elítélt 
a hátrányos jogkövetkezmények alól, ha annak feltételei fennálltak. Ezen túl a korábbi 
Btk. szabályai szerint több elítélés esetében a mentesítés hatálya valamennyi büntetés 
vonatkozásában csak együttesen állhat be akkor, ha feltételei minden egyes büntetés 
                                                           
1000

 Btk. (régi) 103. § (1) bekezdés 
1001

 Btk. (régi) 103. § (3) bekezdés 
1002

 Országgyűlési napló, 1975. II kötet • 1978. március 23. - 1980. március 6. - Ülésnapok - 1975-28 2018-

2019. 
1003

 BH 1984. 11/433 idézi VÓKÓ (850. lj.) 69. 
1004

 BH 1986. 92 idézi VÓKÓ (850. lj.) 70- 
1005

 BH 2001. 5 idézi VÓKÓ (850. lj.) 70 
1006

 BH 1980. 155. Idézi VÓKÓ (850. lj.) 73. 



227 

 

tekintetében megvalósultak.1007
 E szabály értelme abban a jogi környezetben, ahol a 

mentesítésnek büntetőjogi hatálya is van, az, hogy a bűnügyi nyilvántartás egységes 
adatokat szolgáltat a büntetett előélet vonatkozásában, így nem fordulhat elő olyan 
helyzet, hogy valamely cselekmény vonatkozásában már történt mentesítés, így azt nem 
kell figyelembe venni a későbbi elítéléskor, de egy másik cselekmény vonatkozásában 
még nem valósult meg a mentesítés, így az az erkölcsi bizonyítványban szerepelne. Az 
együttes mentesítés megszűnése azzal a következménnyel járhatott,1008

 hogy a hatósági 
erkölcsi bizonyítványban kevesebb bűncselekmény szerepelt, mert adott esetben egyes 

cselekmények büntetőjogon kívüli jogkövetkezményeitől az elítélt már mentesült, míg 
ugyanakkor a bűnügyi nyilvántartás a részben rehabilitált személlyel kapcsolatos adatokat 
nem törli, így a bűnügyi szervek számára – a visszaesés büntetőjogi következményei 
vonatkozásában – továbbra is felvilágosítást ad, az erkölcsi bizonyítványtól eltérő 
tartalommal. Vókó a változást úgy értelmezi, hogy a 1978-as Btk. a visszaesőkkel 
szemben meghirdetett szigorúbb fellépés ellenére a visszaesők egy csoportja, jelesül az 
egyszeri visszaesők száméra jelentős kedvezményt jelentett, azzal, hogy a korábbi tízéves 
próbaidő az új törvény után a második büntetés kiállásától öt évre csökkent, ennek 
megfelelően az egyszeri visszaeső esetén az erkölcsiben csak egy elítélés szerepelt, ha a 
korábbi cselekmény mentesítésének nem volt akadálya.1009

 Álláspontom szerint 
ugyanakkor ez a változás illeszkedik abba a fejlődésbe, amelynek hatására mind a 
bűnügyi szervek, mind pedig a büntető igazságszolgáltatáson kívüli szervezetek és 
magánszemélyek egyre korlátozottabb mértékben férhetnek hozzá a szabadult elítélt 
bűnügyi személyes adataihoz. És ugyan ez a fejlődés a jogalkalmazásban vezethet némi 
látszólagos ellentmondáshoz, valamint indokolatlannak tűnő kedvezményekhez, a fejlődés 
irányából úgy tűnik, hogy az együttes mentesítésre vonatkozó szabály megszüntetése a 
büntetőjogon kívül szándékozott lerövidíteni a többszörös elítéléshez fűződő hátrányos 
jogkövetkezményeket. 

 

2. Az alkotmányos büntetőjog és a rehabilitáció 

A rendszerváltást követően az 1993. évi XVII. törvény módosította jelentősen a 
mentesítésre vonatkozó szabályokat. A változás határozottan a törvényi mentesítés 
automatikus érvényesítése irányába mozdította el a rehabilitáció rendszerét, az bármilyen 
hosszú határozott időtartamú szabadságvesztés esetén automatikusan megvalósult a 
próbaidő eredményes kitöltésével. Az új szabályok szerint a gondatlan vétség miatt 
szabadságvesztésre ítélt már a büntetés kitöltése napján mentesült. A szándékos 
bűncselekmény (akár vétség is) miatt egy évet meg nem haladó szabadságvesztésre ítélt 
esetében a próbaidő három év, egy és öt év közötti szabadságvesztés esetén öt év, és öt 
évnél hosszabb, de határozatlan szabadságvesztés esetén a próbaidő tíz év. Ezt követően a 
szabadult büntetlen előéletűnek minősül. 
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 1961. évi V. törvény 83. § 
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 És mint ahogy VÓKÓ fel is hívja a figyelmet, a gyakorlatban járt is (850. lj.) 91. 
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Az 1993-as törvény értelmében vált egyértelműen a bírósági mentesítés az 
automatikusan bekövetkező törvényi mentesülés kedvezményévé, amikor a jogalkotó 
kimondta, hogy érdemesség esetén a bíróság a törvényi mentesülés próbaidejének fele 
eredményes kitöltése után is már megállapíthatta a mentesülést. Az érdemesség 
feltételeinek vizsgálata szempontjait a jogalkotó fenntartotta, viszont hatályon kívül 
helyezte a többszörös visszaesőkre vonatkozó szigorúbb szabályokat.1010

 

 

2.1. A kirekesztés jelenlegi jogszabályi környezete 

 

Az erkölcsi bizonyítvány hatásmechanizmusának vizsgálatához elemezni szükséges a 
bűnügyi nyilvántartásra vonatkozó szabályokat, a Btk. büntetett előélethez fűződő 
hátrányok alóli mentesítésre vonatkozó szabályait, valamint azokat a jogszabályokat, 
amelyek bizonyos állások, pozíciók betöltését hatósági erkölcsi bizonyítványtól teszik 
függővé. 

A büntetett előéletre vonatkozó adat az információs önrendelkezési jogról szóló 
törvény1011

 szerint a különleges adatok körébe tartozó bűnügyi személyes adat,1012
 

amelynek kezelését törvény közérdeken alapuló célból elrendelheti.1013
 Ezt a 

„felhatalmazást” a bűnügyi nyilvántartási rendszerről szóló törvény1014
 (Bnytv.) és a Btk. 

adják meg. A Bnytv. a büntetett előéletre vonatkozó adattal kapcsolatban kimondja, hogy 
az adatkezelés célja kettős: egyrészt a büntetőügyben eljáró bíróság ítéletében foglalt 
büntetés és intézkedés végrehajtásának elősegítése érdekében történik, másrészt pedig a 
büntetett előélet tényének igazolása érdekében. Ez utóbbi esetben az igazolás történhet 
bűnmegelőzési, bűnüldözési, igazságszolgáltatási és nemzetbiztonsági érdekek védelme, 
vagy az érintett jogai gyakorlásának elősegítése, valamint mások jogainak és 
biztonságának védelme érdekében is.1015

  

A korábban egységes bűnügyi nyilvántartás a 144/2008. (XI. 26.) AB határozatot 
követően, az új Bnytv. megalkotásával osztottá vált. A bűntettesek nyilvántartásától külön 
szerepelnek az adatok a kényszerintézkedés alatt állók, a büntetőeljárás alatt állók, a 
külföldre utazása korlátozása hatálya alatt állók és a hátrányos jogkövetkezmények alatt 
álló, büntetlen előéletű személyek vonatkozásában.1016

 A bűntettesek nyilvántartása a 
mentesítés időpontjáig tartalmazza az elítéltekre vonatkozó adatokat, így többek között 
személyi adataival összekapcsolható módon a bűncselekmény megnevezését, a kiszabott 
büntetést, a visszaesés tényét, valamint a büntetés-végrehajtási adatokat is. Nem tartalmaz 
adatot

1017
 a bűntettesek nyilvántartása arra nézve, aki a Btk. szabályainál fogva az ítélet 

jogerőre emelkedése napján törvényi mentesülésben részesült, így akivel szemben 
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 1993. évi XVII. törvény 26-27. § 
1011

 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
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 Iötv. 3. § 3. b) pont 
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 Iötv. 5. § (2) bekezdés c) pont 
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 2009. évi XLVII. törvény a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai 
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biometrikus adatok nyilvántartásáról 
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 Bnytv. 9. § 
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 Bnytv. 7. § 
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elzárást, pénzbüntetést vagy közérdekű munkát szabtak ki, vagy foglalkozástól eltiltás, 
járművezetéstől eltiltás, kitiltás és sportrendezvények látogatásától való eltiltás 
intézkedést alkalmaztak vele szemben.1018

 

A bűntettesek nyilvántartásában szereplő adatot az érintett mentesítéséig lehet 
nyilvántartani,1019

 azután törölni kell.1020
 Aki a bűntettesek nyilvántartásában szerepel, az 

büntetett előéletűnek számít. Ha az érintett esetében mentesítés történt, akkor már nem 
számít bűntett előéletűnek. 

A mentesítés folytán – törvény eltérő rendelkezése hiányában – az elítélt mentesül a 
büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól. A mentesített személy 
büntetlen előéletűnek tekintendő, és – törvény eltérő rendelkezése hiányában – nem 

tartozik számot adni olyan elítéltetésről, amelyre nézve mentesítésben részesült.1021
 A 

mentesítés három módon történhet: törvény erejénél fogva, bírósági határozat alapján 
vagy kegyelem útján.1022

 A törvényi mentesítés szabadságvesztésre vonatkozó 
rendelkezései szerint a törvény erejénél fogva a bűnösség megnyilvánulási formája és a 
szabadságvesztés hossza alapján ál be a mentesítés az alábbiak szerint: gondatlan vétség 
miatt kiszabott szabadságvesztés esetén a büntetés kitöltésének vagy végrehajthatósága 
megszűnésének napján; szándékos bűncselekmény miatt kiszabott, egy évet meg nem 
haladó tartamú szabadságvesztés esetén a kitöltést1023

 követő három év elteltével; egy 

évnél hosszabb, de öt évnél nem hosszabb szabadságvesztés esetén a kitöltést követő öt év 
elteltével; öt évnél hosszabb, de tíz évnél nem hosszabb szabadságvesztés esetén nyolc év 
elteltével; és tíz évet meghaladó, határozott ideig tartó szabadságvesztés esetén a kitöltést 
követő tíz év elteltével.1024

 Életfogytig tartó szabadságvesztés esetén a törvényi mentesítés 
kizárt.  

A bíróság az elítéltet kérelemre mentesítésben részesítheti, ha erre érdemes, és a 
szabadságvesztés kitöltésétől a fenti meghatározott idő fele már eltelt. A törvény szerint 
az érdemesség elbírálásánál figyelembe kell venni az elítéltnek a büntetés kitöltése óta 
folytatott életmódját, továbbá azt, hogy – ha erre módja volt – jóvátette-e a 

bűncselekménnyel okozott sérelmet.1025
 Mellékbüntetés alkalmazása esetén az elítélt az 

elítéléshez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól mindaddig nem mentesül, illetve 
nem mentesíthető, amíg a mellékbüntetés végrehajtása nem fejeződött be, vagy 

végrehajthatósága nem szűnt meg.1026
 

A mentesítést követően a korábban szabadságvesztét töltő elítéltek adatai kikerülnek 
a bűntettesek nyilvántartásából és átmeneti adatállományba helyezés után felveszik azokat 

a hátrányos jogkövetkezmények alatt álló, büntetlen előéletű személyek nyilvántartásába. 
Az adatok áthelyezésének az az értelme, hogy az osztott nyilvántartási rendszerben a 
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 Bnytv. 8. § (2) bekezdés 
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mentesítést követően is tárolnak az elkövetőkről adatokat,1027
 igaz, szűkebb körben.1028

 

Ennek a nyilvántartásnak alapvetően azt a célja, hogy a bíróságok számára a bűnismétlés a 
mentesítést követően is megállapítható legyen, valamint hogy „a büntetlen előélethez 
képest szigorúbb követelményeket meghatározó foglalkoztatási, engedélyezési szabályok 
végrehajtása érdekében” adatot lehessen szolgáltatni.1029

 Az adatok tárolási idejére 
vonatkozóan a törvény differenciált időket határoz meg a szabadságvesztés hossza (az 
elkövetett cselekmény súlya) és a bűnösség formája szerint 3 év és 12 év közötti 
időtartamban. Öt évnél hosszabb, szándékos bűncselekmény miatt kiszabott 
szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított 10 évig, öt évet meghaladó 
szabadságvesztés esetén 12 évig, életfogytig tartó szabadságvesztés esetén az elítélt 
személy halálát követő 12 évig kell az adatokat nyilvántartani. Az ebbe a nyilvántartásba a 
jogerőre emelkedés napján, a törvényi mentesítés beálltakor felvett személyek adatait 5 

évig kell nyilvántartani. Szintén 5 év a foglalkozástól eltiltás, járművezetéstől eltiltás, 
kitiltás, sportrendezvények látogatásától való eltiltás esetén a tárolási idő.1030

 Gondatlan 

elkövetés miatti végrehajtandó szabadságvesztés esetén a mentesítéstől számított 8 évig 
tárolják az adatokat.1031

 

A Btk. a törvényi mentesítés idejére fiatalkorú elkövetők esetén eltérő időtartamokat 
jelöl meg. Ha a büntetés felfüggesztett szabadságvesztés, akkor a mentesítés a jogerőre 
emelkedés napján beáll. Ha a szabadságvesztés ideje nem érte el az egy évet, a mentesítés 
a büntetés kiállása napján következik be. Ha egy év és öt év közötti a szabadságvesztés 
időtartama, akkor a törvényi mentesítés ideje 3 év, ugyanakkor már a büntetés kitöltése 
után a bíróság a fiatalkorút kérelemre mentesítésben részesítheti, ha erre érdemes.1032

 Öt 
év feletti szabadságvesztés esetén a törvényi mentesítés ideje már a felnőttekével 

azonosan alakul, tehát 8, illetve 10 év. 
A fenti szabályokból látható tehát, hogy az adatok nyilvántartásának több szakasza 

van. A szabadságvesztést töltők esetében a szabadulást követően kezdődik az az időszak, 
amíg a bűntettesek nyilvántartásában szerepelnek és büntetett előéletűnek számítanak, 
amely időszak a mentesítésig tart. Bármely módon (törvényi, bírósági, kegyelmi) történjen 
is a mentesítés, a szabadságvesztést töltő elítéltre vonatkozó adatokat a Bnytv. alapján a 
bűnügyi nyilvántartó szerv még évekig nyilvántartja a hátrányos jogkövetkezmények alatt 
álló, büntetlen előéletű személyek nyilvántartásában. Például egy 30 éves korában, hat év 
szabadságvesztés után szabaduló elítélt 38 éves korában mentesül a törvény erejénél 
fogva, tehát eddig szerepel a bűntettesek nyilvántartásában, és 50 éves korig tárolnak róla 
adatot a hátrányos jogkövetkezmények alatt álló, büntetlen előéletű személyek 
nyilvántartásában, ameddig például figyelembe vehető, ha visszaeső. Ezt követően 
hátrányos jogkövetkezmény az elítélés miatt már nem állapítható meg az elítélttel 
szemben.

1033
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 A nyilvántartás osztása a 144/2008. (XI. 26.) AB határozat miatt vált szükségessé. 
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Az erkölcsi bizonyítvány a Bnytv. alapján a bűnügyi nyilvántartó szerv által 
kibocsátott1034

 hatósági bizonyítvány.
1035

 Ezt a bűnügyi nyilvántartási rendszerben kezelt 
adatok alapján jogviszony létesítésére, fenntartására vagy egyéb, törvényben 
meghatározott feltételnek való megfelelés igazolására lehet kiállítani. A kiállítást az 
kérelmezheti, aki az igazolás alanya, vagyis magára nézve az, akire a nyilvántartás 
igazolást tartalmaz.1036

 Ha törvény lehetővé teszi, hogy a kérelmező valamely eljárásban 
az eljáró szerv adatigénylését kezdeményezve igazoljon valamely, a bűnügyi 
nyilvántartási rendszerben kezelt adatok alapján megállapítható, törvényben 
meghatározott tényt, az eljáró szerv adatigénylésére a bűnügyi nyilvántartó szerv hatósági 
erkölcsi bizonyítványt állít ki.1037

 Erkölcsi bizonyítványban csak tények meghatározott 
köre igazolható, így az, hogy a kérelmező a kérelemben megjelölt törvényben 
meghatározott feltételeknek megfelel, hogy büntetlen előéletű, hogy nem áll közügyektől 
eltiltás, illetve foglalkoztatástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.1038

 

 

2.2. Az Alkotmánybíróság a bűnügyi mentesítésről 
 

A mentesítésre, valamint a bűnügyi nyilvántartásra vonatkozó szabályozás jelenleg is 
hatályos szabályozási keretét akkor nyerte el, amikor az Alkotmánybíróság a 144/2008. 

(XI. 26.) AB határozatban a bűnügyi nyilvántartásról szóló törvény több pontját 
alkotmányellenesnek nyilvánította, ezért megsemmisítette, így szükségessé vált a 
nyilvántartásra vonatkozó jogszabályok kodifikálása. Az alkotmánybírósági kritikák több 
irányból érték a 2009 előtti szabályozást és a határozatban az Alkotmánybíróság 
részletesen foglalkozott az úgynevezett információs önrendelkezési jog és az emberi 
méltóság részét képező rehabilitáció kérdésével is. Az AB kritikái egyrészt a bűnügyi 
nyilvántartás osztatlan rendszerét és azt érintették, hogy abból adatot a különböző bűnügyi 
szervek túl széles körben nyerhetnek, másrészt viszont – különböző ágazati törvények 
kapcsán – az AB vizsgálta azt is, hogy a mentesítést követően mennyiben lehet helye 
büntetőjogon kívüli hátrányok alkalmazásának. 

A 144/2008. (XI. 26.) AB határozat illeszkedik a fent felvázolt történeti fejlődésbe, 
ugyanakkor egyrészt a beérkezett beadványok által felvetett alapjogi kérdések jellege, 
másrészt pedig a rehabilitáció különböző jogterületeket érintő koncepciója nem tette 
lehetővé, hogy koncepcionális változást érjen el a szabadultak munkaerő-piaci 

integrációja terén, így – a lehetőségeihez képest nagymértékben előremutató határozat – 

fenntartotta a rehabilitáció intézményét.  
A határozat következménye, hogy a korábban egységes bűnügyi nyilvántartás 

osztottá vált, így ma már a hátrányos jogkövetkezmények hatálya alatt álló büntetlen 
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előéletű személyek nyilvántartása elkülönül a büntetett előéletűek nyilvántartásától. 
Minthogy a határozat döntően a már rehabilitált személyek alapjogaival foglalkozott, úgy 
fogalmaz, hogy esetükben „nincs a további adatkezelésnek olyan általános célja, amely 
meggyőzően indokolná, hogy ezek az adatalanyok miért a büntetőeljárás hatálya, vagy a 
hátrányos jogkövetkezmények hatálya alatt állókkal esnek azonos megítélés alá, nem 
pedig más büntetlen előéletű természetes személyekkel. Az egyenlő méltóságú 
személyként történő kezelés szempontjából a büntetlenség »állapota« szolgálhat az 
adatalanyok helyzetének összehasonlításául.  Megfelelő alkotmányossági követelmények 
érvényesülése mellett ezen belül lehet ugyan eltérés az adatalanyok között […], de ez nem 

terjedhet odáig, hogy az e kategóriába tartozók a büntetett előéletűekkel esnek azonos 
megítélés alá.”1039

 Annak érdekében, hogy ennek a követelménynek megfeleljen, a 
jogalkotó a nyilvántartás megosztását végezte el, és külön nyilvántartásban szerepelnek a 
még nem mentesítettek és azok, akikkel szemben intézkedést alkalmaztak, vagy már 
megtörtént a rehabilitációjuk. 

 

2.3. Erkölcsösség, feddhetetlenség, büntetlen előélet 
 

Kapcsolódó jogi és gyakorlati probléma, hogy a büntetlen előéletűeknek számító 
személyek között különbségtétel alakult ki. Ez jelenik meg abban az ügyben is, amelyet 

2007-ben vizsgált az adatvédelmi biztos.
1040

 A biztos állásfoglalásából kiderül, hogy a 
büntetlen előélet igazolásán kívül a munkaügyi gyakorlatban a munkáltatók olykor a 
jelentkező „feddhetetlenségét” szeretnék bizonyítva látni. Bár a fogalom a gyakorlatban 
korábban is előfordult,1041

 egy jogilag nem meghatározott, és jog által nem szabályozott 
jogintézményről van szó, amely „végső soron a munkahelyi vezető szubjektív 
értékítéletétől függ”.

1042
 Az Alkotmánybíróság is konstatálta, hogy a büntetlenek 

kategóriája is legalább három csoportot takar,1043
 és kiemelte, hogy „a büntetlenség 

tekintetében a jogrenden belül kialakult azonban egy háromszintű különbségtétel. A 
jogszabályok eltérően kezelik a büntetőjogi szankcióval sújtott, de büntetőjogi értelemben 
mentesült terhelteket, a mentesülést követő külön nyilvántartási időn belül a büntetettesek 
nyilvántartásában szereplő, büntetőjogilag büntetlennek minősülő személyeket, és azokat 
a jogalanyokat, akikkel szemben büntetőeljárás soha nem indult, büntetőjogi, vagy 
büntető eljárásjogi jogkövetkezmény alkalmazására nem került sor.”1044

 A gyakorlatban 

ugyanakkor nem volt teljes mértékben tisztázott, hogy melyek azok a munkakörök, 
amelyekhez valamely jogszabály teljes feddhetetlenséget kíván meg, tehát ahol a 
mentesülésen túli olyan követelmény érvényesült, hogy a jelentkező életében soha ne 
induljon ellene büntetőeljárás. Ilyen teljes „feddhetetlenséget”, tehát gyakorlatilag 
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„tényleges” büntetlenséget egyrészt jogszabályok is előírnak, másrészt viszont – ahogy a 

fenti példákból látható – a gyakorlat is megkövetel a munkaerőpiacon. 
Az AB határozat, elfogadva a mentesítés magyarországi koncepcióját, a 

mentesítésen időben túlnyúló, nem büntetőjogi joghátrányok vizsgálatát végezte el. Az 

Alkotmánybírósághoz érkezett beadványok egy része azzal volt kapcsolatos, hogy bár a 
kérelmezők mentesültek a büntetettet előélethez fűződő hátrányok alól, a személy- és 
vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló jogszabályok 
értelmében a mentesítést követően az elítéltek még hosszú ideig szerepelnek a bűnügyi 
nyilvántartásban, s ezen időtartam alatt a törvényi, bírói vagy kegyelmi mentesítés 
ellenére külön törvény korlátozza egyes tevékenységek gyakorlásához való jogukat. Az 
indítványozók másik csoportja a légi közlekedésben való alkalmazással kapcsolatban 
kérte annak vizsgálatát, hogy ehhez hogyan támaszthat a munkáltató olyan feltételeket, 
amelyekről az erkölcsi bizonyítvány alapján nem lehet tudomása, tehát a büntetlen 
előéleten túlmutatnak. Ezekhez hasonló kérelem érkezett a polgári felhasználású 
robbanóanyagok gyártásával, tárolásával, megsemmisítésével kapcsolatos munkák 
vonatkozásában is. 

 

3. Az erkölcsi bizonyítvány mint intézményes diszkrimináció 

3.1. Törvényi korlátozás alá eső munkakörök 

 

A magyar jogrendszerben számtalan olyan szabállyal találkozunk, amely munkavégzéssel 

kapcsolatos korlátozásokat tartalmaz. Például nem lehet gazdasági társaság vezető 
tisztségviselője az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés-

büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól 
nem mentesült.1045

 Nem lehet egyéni vállalkozó sem az, akit egyévinél hosszabb 
szabadságvesztésre ítéltek, amíg a mentesítés nem következik be, illetve akit 
végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek egyes (pl. gazdasági, vagyoni, korrupciós) 
bűncselekmények elkövetése miatt, az ítéletidőtől függetlenül, a mentesítés idejéig.1046

 

Közalkalmazotti jogviszony csak büntetlen előéletű személlyel létesíthető.1047
 

Kormányzati szolgálati jogviszonyba kormánytisztviselőnek is csak büntetlen előéletű 
személyt lehet kinevezni.1048

 Ezen túl speciális szabályok vonatkoznak a pártfogó 
felügyelőkre, akiket nem lehet közszolgálati jogviszonyba kinevezni, ha ugyan büntetlen 
előéletűek, de a büntetőjogi felelősségüket bíróság jogerős ítéletben megállapította, 
szabadságvesztésre ítélés esetén a mentesítést követő 8–12 évig, egyéb büntetés vagy 
intézkedés alkalmazása esetén a mentesítést követően 3–8 évig.1049

 Kormányzati 
ügykezelő és közszolgálati ügykezelő1050

 is csak olyan személy lehet, aki büntetlen 
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 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról 23. § (1) bekezdés 
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 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 3. § (2) bekezdés 
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1049

 2011. évi CXCIX törvény 9. § (2) bekezdés 
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 2011. évi CXCIX törvény 241. § 
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előéletű.1051
 Csak büntetlen előéletű személy lehet közigazgatási államtitkár1052

 és 
helyettes államtitkár.1053

 Ha a közigazgatási szervnél valakit munkaviszonyban 

foglalkoztatnak, az a személy is csak büntetlen előéletű lehet.1054
 A pártfogókhoz 

hasonlóan alakul a könyvvizsgálók kizárása is.1055
 

Szigorúbb szabályok vonatkoznak a bírák, ügyészek és az igazságügyi 
alkalmazottak kinevezésére. Bíróvá és ügyésszé1056

 nem nevezhető ki, aki büntetett 
előéletű, vagy büntetlen előéletű ugyan, de bűncselekmény elkövetése miatt bíróság a 
bűnösségét megállapította, a mentesítést követően végrehajtandó szabadságvesztés-

büntetés esetén 8–12 évig, egyéb büntetés vagy intézkedés alkalmazása esetén 3–8 

évig.1057
 Csak büntetlen előéletű lehet ülnök.1058

 Nem lehet igazságügyi alkalmazott, aki 
büntetett előéletű; bírósági titkár, fogalmazó, vagy igazságügyi szakértő esetében a kizárás 
a bírókéval azonosan érvényesül.1059

 Az ügyészségen tisztviselővé, írnokká vagy fizikai 
alkalmazottá való kinevezés feltétele a büntetlen előélet.1060

 Nem létesíthető hivatalos 
szolgálati jogviszony fegyveres szerveknél a bírákhoz hasonló sávos kizáró szabály 
szerint. Az itt munkaviszonyban foglalkoztatottakra csak a büntetlen előélet kritériuma 
vonatkozik.

1061
 A bírákhoz, illetve az ügyészekhez hasonlóan büntetésenként sávosan 

differenciáltan alakul a kizárás az ügyvédek esetében, akik az alkalmazott intézkedés vagy 
büntetés függvényében a mentesítést követően 3–8 évig nem vehetők fel a kamarába.1062

 

Személy- és vagyonvédelmi, illetve magánnyomozói tevékenység végzésére engedély 
nem adható annak, aki büntetett előéletű, vagy bizonyos, taxatíve felsorolt 
bűncselekmények szándékos elkövetése miatt szabadságvesztésre ítélték, ha a 
szabadságvesztés ideje az ötévit meghaladja, 8 évig, ha ötévit nem haladja meg, 5 évig, ha 
végrehajtásában felfüggesztett, 3 évig, a mentesítést követően.1063

 

A fenti példákból látható, hogy a közigazgatás, valamint a fegyveres és rendvédelmi 
szervek, továbbá az igazságügyi szervek alkalmazásában büntetett előéletű személy 
alkalmazásban nem állhat, sőt, egyes kinevezésekhez még további feltételeket támaszt a 
jogalkotó. A szabályozás eredménye, hogy a közszféra szinte teljes terrénumából 
kiszorulnak a szabaduló fogvatartottak a mentesítés idejéig, egyes esetekben azon is 

túl.1064
 2013. decemberi adatok szerint ez a közszféra nagyjából 811 000

1065
 állásából 

szorította ki a szabadultakat. A fenti további korlátozások értelmében a közel 140 000 

                                                           
1051

 2011. évi CXCIX törvény 207. § (1) bekezdés b) pont 
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személyi- és vagyonőr,1066
 valamint a 390 000 egyéni vállalkozó, a 13 000 ügyvéd és a 

45 000 könyvvizsgáló és adótanácsadó1067
 között sem találunk mentesítés előtt álló 

szabadultakat.  A KSH adatai szerint 2013 végén 3 878 000 fő állt foglalkoztatásban,1068
 

így a lehetséges álláshelyek nagyjából 35-36%-ából voltak törvény erejénél fogva kizártak 
a szabaduló fogvatartottak. Értelemszerűen az állások egy részénél további feltételek is 
szerepelnek, például jogi egyetemi végzettség, vagy felsőfokú végzettség, amelyek olyan 
feltételt jelentenek, amelynek a szabadulók döntő része még erkölcsi bizonyítvány 
birtokában sem felelne meg. Annak értékelésére, hogy ez a korlátozás mennyiben 
szükséges, egy későbbi fejezetben térek ki, ezen a ponton csak a törvényi kizárás mértékét 
szeretném érzékeltetni. 

 

3.2. Az erkölcsi bizonyítvány megkövetelése a gyakorlatban 

 

Fontos kérdés, hogy törvényi kizárás hiányában az állások mekkora hányadában kell a 
jelentkezőnek erkölcsi bizonyítványt bemutatnia. Az erkölcsi bizonyítvány kérésének az 
alapja a versenyszférában a munka törvénykönyve azon szabálya, amely szerint a 
munkavállalótól csak olyan nyilatkozat megtétele vagy adat közlése kérhető, amely 
személyhez fűződő jogát nem sérti, és a munkaviszony létesítése, teljesítése vagy 
megszűnése szempontjából lényeges.1069

 Azzal kapcsolatban, hogy a munkaviszony 

létesítése során hazánkban milyen arányban követeli meg a munkáltató az erkölcsi 
bizonyítványt, nagyon korlátozottan állnak rendelkezésre empirikus adatok. A Datafarm 

Kft. 2010 folyamán végzett telefonos megkérdezést az Igazságügyi Hivatal megbízásából 
egy 300 fős mintán, valamint 2010–2011 folyamán végzett ezzel kapcsolatban több 
részkutatást a fogvatartottak reintegrációjával foglalkozó Váltó-Sáv Alapítvány. 

Az Igazságügyi Hivatal kutatása1070
 50 büntetés-végrehajtási dolgozót, valamint 50 

lehetséges munkáltatót kérdezett meg, többek között a volt fogvatartottak munkába 
állásával, alkalmazásával kapcsolatos tapasztalataikról. A vizsgált cégek csak 14%-a 

tartozott azok közé, akiknél volt már állásban szabadult fogvatartott, 60%-nál nem volt, és 
26%-nál nem volt és kategorikusan elzárkózott tőle, hogy a jövőben legyen. A 
legjellemzőbb hivatkozási alap a vélt szakmai alkalmatlanság volt. A munkáltatók 30%-a 

kér erkölcsi bizonyítványt a jelentkezőktől, azon cégek esetében, akik nem kívánnak 
szabadultat foglalkoztatni, ez az arány 46% volt. Álláspontom szerint ezen adatok helyes 
értelmezése azt mutatja, hogy ugyan azok, akik nem kívánnak szabadultat alkalmazni, 
csak az esetek felében követelik meg az erkölcsi bizonyítványt, viszont negatív attitűdjük 
miatt feltételezhetően az interjú alatt, vagy egy későbbi fázisban, ha kiderül a büntetett 
előélet ténye, akkor nem alkalmaznák a szabadultat. Így azok aránya, akik erkölcsi 
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 Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara:  
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bizonyítványt kérnek, vagy nem foglalkoztatnának egy szabadultat, összesen valójában 
44%. Az adatok szerint azok közül, akik hajlandók lennének elméletileg szabadultat 

foglalkoztatni, 22% kér erkölcsi bizonyítványt.1071
 A kutatás szerint a büntetés-

végrehajtási dolgozók egyáltalán nem tartják valószínűnek, hogy a cégek volt elítéltet 
foglalkoztassanak. 

A Váltó-sáv Alapítvány első kutatásában három internetes álláskereső portálon, 
valamint a nyomtatott Expressz újságban szereplő álláshirdetéseket elemezték. 
Mintájukba 1 686 hirdetés került, ugyanakkor csak 700 esetében (41,5%) lehetett 

megállapítani egyértelműen a hirdetés szövegéből vagy egy telefonhívást követően, hogy 
feltétel-e az erkölcsi bizonyítvány.1072

 Az eredmények szerint az összes hirdetés 23%-

ában, de az egyértelműsített, szűkített minta esetében az esetek 55,9%-ában a jelentkezés 
feltétele volt az erkölcsi bizonyítvány.1073

 A kutatásban a meghirdetett álláshelyeket két 
csoportra osztották: az egyikbe azok a pozíciók kerültek, ahol a magas iskolai végzettség, 
szakmai tapasztalat miatt a szabadulók vélhetően nem számíthatnának egyébként sem 
munkára. Ezekben az esetekben 72%-ban feltétel is volt az erkölcsi bizonyítvány. 
Véleményem szerint ezen a ponton is látható, ahogyan a korábbi iskolai szegregáció, a 
fogvatartottak alacsonyabb iskolai végzettségében megmutatkozó kirekesztés „kéz a 
kézben jár” az intézmények által konstruált kirekesztéssel, az erkölcsi bizonyítvánnyal. 

A másik csoportba azok az állások kerültek, amelyek megszerzésére a 
fogvatartottaknak nagyobb esélye van, itt az esetek felében kértek erkölcsi bizonyítványt. 
Ezek közé tartoztak az alábbi szektorok: egészségügy (88,5%), kereskedelem (69,8%), 
gyártás, termelés (70,8%), fizikai munka, segédmunka (44,6%), építőipar (33,3%), 
szakmunka (37,5%), szállítás (49,1%), adminisztráció (37%), vendéglátás, 
idegenforgalom (30,2%), szolgáltató szektor (26,1%), mezőgazdaság (0%).1074

 Az 

egészségügy területén a törvényi korlátozásnak lehetünk szemtanúi, ugyanakkor a gyártás, 
a termelés, a segédmunka, az építőipar és a szállítás esetén felmerül, hogy mi lehet az 

erkölcsi bizonyítványok magas arányú kérésének indoka. A kutatást készítők hipotézise 
az, hogy azokban az ágazatokban, amelyek állásai alacsony iskolai végzettséggel 
betölthetők, az erkölcsi bizonyítványt szűrőnek, válogatási mechanizmusnak tekintik a 

munkáltatók. 
A Váltó-sáv Alapítvány kutatást folytatott cégek, lehetséges munkáltatók képviselői 

körében is. Mintájába 55 cég került be, ugyanakkor csupán 16 vállalta az interjú 
elkészítését, így a kutatás eredményei semmilyen szempontból nem lehetnek 
reprezentatívak, inkább csak azt a célt szolgálhatják, hogy segítsék a csomóponti 
problémák megfogalmazását. A megkérdezett cégek többsége a Közép-magyarországi 
Régióból került ki, öt multinacionális cég volt, amely gyártással, termeléssel foglalkozott, 
négy iparral és gépgyártással foglalkozott, a többi cég kereskedelemmel, 
gyógyszergyártással vagy egyéb tevékenységgel. A kutatási beszámoló nem tartalmaz 
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információt a cégek méretére vonatkozóan, amely hipotézisem szerint azért lehet fontos, 
mert a cégek vezetőinek a szabadulttal kapcsolatos közvetlen tapasztalata fontos szerepet 

játszhat az erkölcsi bizonyítvány kérésének gyakorlatában, bár ez a szerep kétirányú lehet. 
Egyrészt a kisebb cég esetében a személyes kapcsolat fontos kapaszkodó lehet a 
kiválasztási eljárás során, ugyanakkor hátrányt is jelenthet egy kisebb közösségben a 
bebörtönzéssel járó stigma, így akár egy nagyobb vállalat „arctalan” felvételi eljárásban 
elképzelhető, hogy nagyobb esély van a sikerre. 

Az adatok szerint egy cég kivételével az összes foglalkoztat „megváltozott 
munkaképességű”, fogyatékossággal élő alkalmazottat, tehát nem általában véve 
zárkóznak el az úgynevezett hátrányos helyzetű csoportok alkalmazásától. Tíz cég 
esetében roma munkavállalót is megneveztek. A fogyatékossággal élők magas 
alkalmazása mögött az áll, hogy ebben az esetben költségeiket csökkenthetik, hiszen nem 
kell úgynevezett rehabilitációs hozzájárulást fizetniük. A megkérdezett cégek egyike sem 
foglalkoztatott szabadult fogvatartottat. Álláspontom szerint a kutatók következtetése itt 
nem pontos, aminek oka a büntetett előélethez kapcsolódó stigma lehet, hiszen ha egy cég 
nem kér erkölcsi bizonyítványt, akkor vélhetően nem lesz tudomása arról, hogy 
munkavállalója valaha büntetve volt, és bár foglalkoztatja őt, ez a szempont nem 
tudatosul. 

Az erkölcsi bizonyítvánnyal kapcsolatos kérdésekből kiderült, hogy a cégek felében 
kötelező az erkölcsi bizonyítvány, négy cég esetében (25%) bizonyos munkaköröknél 
szükséges (vezető, pénzügyes, pénztáros), máshol nem, és négy cég esetében nem kérnek 
erkölcsit. A megkérdezett cégek képviselői eltérő véleményen voltak a jogintézménnyel 
kapcsolatban. Volt, aki szerint jó az erkölcsi, mert tiszta képet mutat valakiről, 
ugyanakkor egy fiatalkorban elkövetett autólopás nem lenne kizáró ok az alkalmazás 
tekintetében. Volt, aki a cége korábbi rossz tapasztalatára hivatkozott, illetve arra, hogy ha 
valaki egyszer már lopott vagy erőszakos cselekményt követett el, akkor az még egyszer 
elkövetheti azt. Volt olyan válaszadó, aki a törvényi „központi szabályozásban” látta az 
erkölcsi kérésének indokát, amely szabály mögött azt feltételezte, hogy a cégével 
kapcsolatban álló ügyfeleket elriasztaná, ha kiderülne, hogy volt fogvatartottal dolgoznak 
együtt. Volt ugyanakkor olyan cégvezető is, aki azt mondta, hogy az erkölcsi egy olyan 
hibás feltételezésen alapul, hogy a szabadult „vérében van a bűnözés”, ő pedig ezt nem 
tartja jónak, inkább a munkakörülmények helyes kialakításával kell meggátolni a lopást a 
munkahelyen. Egy másik interjúalany szerint pedig nincs összefüggés a munkahelyi 
lopások és a korábbi elítélés között.1075

 

Fogvatartott fiatalok sokszor olyan akadálynak érzik az erkölcsi bizonyítvány 
hiányát, amelyet képtelenek áthidalni. Vélhetően korábbi baráti, családi tapasztalatokból, 
a többi fogvatartott elbeszéléséből, olyan kép alakul ki bennük, hogy „a munkahelyek 

95%-ához kérik manapság, és nem mindegy [...].  És mindenhol az a feltétel, nem 
egyszerűen, hogy kell az erkölcsi, hanem, hogy tiszta erkölcsi, ezt kikötik. Tehát, hogy 
makulátlan emberkéről legyen szó. És ez manapság nagyon fontos. Ez egy hatalmas, nem 
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 A hirdetések nem egyforma arányban oszlottak meg. A legtöbb hirdetés a kereskedelmi területre 
vonatkozott, illetve a vendéglátásra, szállításra és a gyártásra/termelésre. 
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 http://www.valtosav.hu/szakmai_anyagok/be_ki_zarva.pdf   84-87. 
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hogy egy fal, hanem előtte és mögötte is még egy árok. Azt azért megmászni…”1076
 A 

jelenség hasonlít ahhoz, amit Gönczöl a „Bűnös szegények” című könyvében bemutatott: 
a társadalmi kirekesztődés egy fokán túl már nem is folyamodnak segítségért az 
interjúalanyok, hanem beletörődnek lehetetlen helyzetükbe.  Egy 2009-es kutatásban, 

amelyben a szabadulás után közvetlenül, majd azt követően 8,5 hónappal készítettek 
interjúkat szabaduló fogvatartottakkal, a munkakeresés akadályaként a válaszadók 
leggyakrabban a munkanélküliséget, a válságot és az erkölcsi bizonyítványt említették.1077

 

A jelenség azért is figyelemre méltó, mert az első két körülmény alapvetően nem 
jogalkotói döntésektől függ, míg az erkölcsi bizonyítvány igen, ami a gyakorlatban egy 

jelentős adminisztratív akadálynak tűnik. Az egyik interjú szerint már gyakorlatilag 
felvették a jelentkezőt a munkára, mert mindennek megfelelt, amikor kiderült, hogy nincs 
erkölcsije, és így a felvételi beszélgetést irányító vezető döntése ellenében az igazgató 
tagadta meg a felvételt, adminisztratív okokra hivatkozva.1078

 

A Váltó-Ssáv egy korábbi konferencián felhívta a figyelmet arra is, hogy nemcsak a 

munkakeresésben jelent hátrányt az erkölcsi bizonyítvány hiánya, hanem sokszor a 
munkaügyi központok által szervezett képzéseknél is előírás a megléte, így a szabadultak 
az esetek egy részében ki vannak zárva a továbbtanulás és a szakmaszerzés 
lehetőségéből.1079

 

A Central European University 2005-ös kutatása – tapasztalatait kiegészítve a 
munkaügyi központok tapasztalataival – arra következtetésre jutott, hogy egy 

munkaszerződés aláírásakor, illetve a próbaidő végén legkésőbb be kell mutatni az 

erkölcsi bizonyítványt. Elvileg ez ugyan a munkáltató tájékoztatását szolgálja csak a 
jelentkező előéletéről, és nem kellene azonnali, automatikus elutasítással járnia, a kutatás 
szerint sokan így értelmezik az erkölcsi bizonyítvány gyakorlati alkalmazását.1080

 Ezt 

támasztja alá az is, hogy a munkaügyi központok honlapján jelenleg található 
állásajánlatok egy részénél már a kiírásban szerepel, hogy a tiszta erkölcsi bizonyítvány 
jelentkezési feltétel. 

 

3.3. „Ide ne költözzön, nálunk ne dolgozzon”: társadalmi és munkáltatói intolerancia a 
büntetett előéletűekkel szemben 

 

Az erkölcsi bizonyítvány megkövetelésére vonatkozó empirikus adatokon túl a 
munkáltatók attitűdjére lehet következtetni a börtönviseltekkel, fogvatartottakkal 
szembeni lakossági attitűdökből is – ugyan csak közvetve. Kerezsi Klára vezetésével 
2005-ben végzett az Medián 1 200 fő megkérdezésével egy reprezentatív felmérést, amely 
eredményei szerint „a válaszadók nyolctizede nem szeretné, ha a szomszédjában 
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 Részlet egy szabadult fiatalkorúval készített interjúból. VÁLTÓ-SÁV: Fogvatartottak és büntetés-

végrehajtási Intézetből szabadulók munkarőpiaci (Re)integrációjának támogatása (Budapest: VáltóSáv 
2006) 8. http://www.valtosav.hu/szakmai_anyagok/kiadvany_konferencia.pdf 
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kábítószer-fogyasztók laknának, négyből hárman elutasítják a prostituáltakat és az 
alkoholistákat, míg a büntetett előéletűeket »csak« háromból ketten”. Az emberek 

többsége a HIV-pozitív embereket is elutasítja, a bevándorlókat ugyanakkor az eddig 
említetteknél jóval kisebb arányban utasítják el a magyarok (minden negyedik). „A 

válaszadók egy része gondolkodásmódjuk miatt utasít el egyes csoportokat: minden 

ötödik ember nem akar a szomszédjában szélsőséges jobb-, illetve baloldali személyt 
látni, minden nyolcadik pedig vallási kisebbséghez tartozókat. Ugyancsak minden tizedik 

utasítja el az értelmi fogyatékosokat, míg a mozgássérülteket gyakorlatilag senki (2 

százalék).”1081
  

A büntetett előéletűekkel szembeni intolerancia nem új keletű jelenség. A Szonda-

Ipsos 1995-ben mérést folytatott az úgynevezett „társadalmi távolság” vizsgálatára. A 
társadalmi távolság megközelítése szerint a lakosság többsége és az egyes „külcsoportok” 
közötti interakciók alapján meghatározható a társadalmi távolság, „és így 
következtethetünk a külcsoportokkal szembeni előítéltek és diszkriminatív beállítottságok 
mértékére”.

1082
 A válaszadók több mint 95%-a nem engedné gyerekét barátkozni 

„kábítószeressel” és „homoszexuálissal”, és 80% feletti volt a tiltók aránya a bőrfejűekkel 

és a negyedik helyen a büntetett előéletűekkel szemben. Ezután egy nagyobb „szakadék” 
következett a romák (65%) és a négerek (sic!) (45%) előtt, amelyet kisebb arányban 

követtek sorrendben az alábbi csoportok: arab, romániai román, ázsiai, külföldi 
vendégmunkás, menekült, exszovjet állampolgár, állami gondozott, exjugoszláv 
állampolgár, zsidó, magyarországi szerb-horvát, romániai magyar, magyarországi szlovák, 
magyarországi német (az utolsó 7 esetében 20% alatti elutasító említéssel).1083

 

Látható, hogy a büntetett előéletűekkel szembeni társadalmi intolerancia 
kiemelkedően magas, még a romákat is megelőzi. Mivel a romákkal kapcsolatos előítélet-
kutatások azt mutatják, hogy a válaszadók jelentős része összeköti a cigány származást a 
bűnözéssel, vélhetően a büntetett előéletűeket is jelentős részben romáknak tartják, itt 
tehát a két kategória metszetével találkozunk. 

2013-ban végzett kutatásában a büntetett előélettel kapcsolatos munkáltatói 
előítéletek munkahelyi diszkriminációban való megnyilvánulását mérte Csizovszki 
Dávid.

1084
 A kutatás a diszkriminációtesztelés módszerét alkalmazta, amelynek lényege a 

„mindennapi élet legkülönbözőbb területein felmerülő diszkrimináció előfordulási 
gyakoriságainak és e folyamat jellemzőinek a vizsgálata, kontrollált kísérleti elrendezés 
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segítségével”.
1085

 Kutatásában olyan kísérleti helyzetet teremtett a munka világában 
előforduló diszkrimináció gyakoriságának mérésére, ahol a diszkrimináció vélhetően 
elterjedt társadalmi probléma. Ezért az állásra való jelentkezésre, illetve az interjúra 
hívásra fókuszálta a mérést. A homogenizálás a módszer fontos eleme, hiszen a 

„diszkriminációgyanús helyzeteket” meg kellett tisztítani a lehető legtöbb olyan 

tényezőtől, amelyek ugyan hathatnak a diszkriminációra, de amelyek mérését a kutatás 
nem tűzte ki célul.  Ehhez képest a tesztelésben olyan személyeknek kellett részt venni, 
akik lehetőleg csak a vizsgált tulajdonságban különböznek egymástól. 

A kutatásban Csizovszki többlépcsős, telefonos tesztelést alkalmazott. A 
tesztszemély, valamint a kontrollszemély is telefonon jelentkezett állásokra, és a 
pártfogókkal validált „életszerű” helyzetekben említették meg a tesztszemély büntetett 
előéletét (például a munkatapasztalatai körében a börtönben működő gazdasági társaságot 
említette meg munkatapasztalatként az „álláskereső”). Bár a kutatás egy fontos szempont, 
a roma származás tekintetében nem valósította meg sikeresen a homogenizálást, és ennek 
a magyar lakosságnak a romákat a bűnözéssel összekapcsoló percepciója miatt torzító 
hatása is lehet, a kutatás nemre, életkorra, munkatapasztalatra, munkanélküliségre, 
végzettségre és az elkövetett cselekményre nézve homogenizált volt. A kutató gondatlan 
autós gázolást „választott” bűncselekményként – ez azért volt kiemelkedően fontos, mert 
a korábbi kutatások szerint a munkáltatók intoleranciája az elkövetett cselekmény 
függvényében igen eltérő lehet.1086

 A megpályázandó munkák körét alacsony iskolai 

végzettséget vagy szakmunkás végzettséget igénylő fizikai munkák között jelölte ki a 
kutatást, mert a célcsoport számára ezt vélte a legrelevánsabbnak. A kutatás során 50 
telefonhívást bonyolítottak le, tehát 25 állásra jelentkezést teszteltek. 

A kutatás eredményei szerint a szabadultak számára legrelevánsabb szegmensben az 

állást meghirdetők kevesebb, mint fele nem kér erkölcsit (11 eset), és 5 esetben kötelező 
volt az erkölcsi bizonyítvány formálisan is, 9 esetben pedig a kutatás „inkább elutasító” 
álláspontot tárt fel.1087

 Értelmezésem szerint ez az adat kiemelkedő abból a szempontból, 
hogy  még azon álláshirdetések esetében is, amelyeknél a kiírásban nem szerepelt az 
erkölcsi mint formális feltétel, az esetek ötödében az volt, illetve az esetek kétötödében 
nem formálisan, hanem a gyakorlatban érvényesült az elutasítás. Bár ebből nem lehet 
közvetlenül következtetni más helyzetekre és összekapcsolni más kutatások 
eredményeivel, a jelen esetben az látszik, hogy a formális akadályt nem állítók jóval 
többen voltak, mint akik erkölcsi bizonyítványt kívántak meg. 

Fontos tapasztalat volt, hogy a telefonhívások eredménye a kontrollcsoport számára 
pozitívabb volt, amennyiben többen kaptak lehetőséget próbanapra, többeknek ígértek 
visszahívást és személyes találkozót is, és kevesebb volt az elutasítás esetükben, mint a 

tesztszemélyeknél.1088
 Csizovszki kvantifikálni is próbálta a diszkrimináció „mértékét”, 

amelyre bevezette a „nettó diszkrimináció” fogalmát. Ez azt a jelenséget takarta, amikor a 
kontrollszemélyhez képest a tesztszemély rosszabb bánásmódban részesült, tehát a teszt 
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kimenetele rá nézve negatívabb volt, mint a kontrollszemélyre. E szerint nettó 
diszkrimináció, ahol tehát rosszabb ígéretet kapott a tesztszemély, mint a kontrollszemély, 

és/vagy nem hívták vissza, az esetek 32%-ában volt felfedezhető, amely alapján 
kijelenthető, hogy a munkaerőpiac vizsgált szegmensében, az álláskeresés kezdeti 
fázisában a „tesztelt foglalkozások esetében keresettebbek a nem büntetett előéletűek, 
mint a büntetett előéletűek”.

1089
 

A fenti kutatási eredményekhez nagyon hasonló tendenciát mutatnak a külföldi 
szakirodalomban bemutatott kutatások eredményei. Elsősorban az angol nyelvű 
szakirodalomban van jelentősebb története a szabadultakkal kapcsolatos munkáltatói 
attitűd vizsgálatának. A kutatások kiindulópontja általában az a jelenség, hogy a 
szabadultak közül a munkanélküliek aránya az USA-ban a szabadulást követő egy év 
múlva meghaladja a kétharmadot,1090

 Ausztráliában pedig 80 % feletti,1091
 holott mindkét 

ország munkanélküliségi rátája 8% alatt van. A kilencvenes és a kétezres években 
megszaporodott kutatások döntő része a büntetett előéletűeket érő diszkriminációval 
magyarázza a szabadulók alacsonyabb részvételét a munkaerőpiacon. Amerikai és angliai 
eredményekből az látható, hogy mindkét országban a munkáltatók kétharmada, adott 
esetben 80%-nál is több végrehajtja a büntetett előélet vizsgálatát valamilyen formában. 

Pager 2003-ban egy nagy elemszámú (350) diszkriminációteszteléssel vizsgálta a 
szabadultak munkavállalási esélyeit, és azt tapasztalta, hogy alacsony képzettséget igénylő 
munkakörökben a büntetett előéletűeknek feleakkora esélye van arra, hpgy visszahívják 
őket a munkáltatók jelentkezésük után (17%), mint a büntetlen előéletűeknek (34%).

1092
 

Pager későbbi kutatásaiban ismét ezt a jelenséget tapasztalta, kiegészülve azzal, hogy a 
méréseket egyébként jólszituált alanyokkal végezte el. Míg büntetlen előélettel 28% volt a 
visszahívási arány, ez büntetett előéletűek esetén 15% volt.1093

 A kutatások másik fontos 
tanulsága, hogy ez a hátrány a fekete jelentkezőket még a fehéreknél is súlyosabban érinti: 
előbbi kategóriában 5% a visszahívás aránya, míg fehéreknél 14%, tehát a fehérek 
esetében az erkölcsi hiánya okozta hátrány 30%-os, a feketék esetében pedig 60%-os 

hátrányt jelent.1094
 Pager megközelítésében a munkára való jelentkezés, az interjú és a 

munkáltató ajánlata a munkatalálás három jól elkülöníthető fázisát jelentik, ezekben külön 
vizsgálta a büntetett előélet szerepét. Arra a következtetésre jutott, hogy ugyan az erkölcsi 
bizonyítvány nagyon sok szabadultat a jelentkezés pillanatában szelektál, akik 
személyesen találkoznak a későbbi munkáltatójukkal, sokkal nagyobb eséllyel indulnak 
abban a tekintetben, hogy leküzdjék a munkáltató esetleges előítéleteit.1095

 Eredményei 
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szerint a személyes interjú 15%-kal csökkenti az erkölcsi bizonyítvány negatív 
diszkrimináló hatását, a személyes interjú lehetőségéhez való hozzáférés azonban erkölcsi 
nélkül és különösen büntetett előéletű feketeként nagyon korlátozott. A kutatások 
kvalitatív eredményeiből kiderül, hogy a munkáltatók differenciáltan viszonyulnak a 
korábbi bűnelkövetéshez, amelyet nagymértékben határoz meg a cselekmény jellege. A 
kutatások további fontos tapasztalata az, hogy az alacsony képzettséget igénylő 
munkaerő-piaci szegmensben, ahol a végzettségnek vagy a tapasztalatnak korlátozott 
szerepe van, a munkáltatók könnyebben döntenek benyomások alapján.1096

 Értelmezésem 
szerint ilyenkor megnő az olyan tényezők jelentősége, amelyek a hasonló képzettségű és 
gyakorlatú jelentkezők közötti szelekciót megkönnyítik, és ezek egyike lehet az erkölcsi 
által keltett „rossz benyomás”. 

Holzer a kilencvenes évek során munkáltatókkal készített interjúk alapján 
dokumentálta a szabadulók alkalmazásával kapcsolatos ellenállásukat, szintén felsőfokú 
képzettséget nem kívánó alacsonyabb fizetéssel járó szegmensben.

1097
 A szabadultak 

voltak a munkáltatók által legelutasítottabb csoport a vizsgáltak közül, ezzel közvetlenül 
megelőzték a segélyezetteket is. A válaszadók 60%-a jelentette ki, hogy semmiképpen 
sem, vagy valószínűleg nem alkalmazna büntetett előéletűt, ugyanakkor különbségek 
mutatkoztak az elkövetett cselekmények tekintetében: az erőszakos elkövetőkkel szemben 
nagyobb volt az ellenállás. A kisebb cégek esetében, ahol az alkalmazottak nagyobb 
arányban találkoznak megrendelőkkel személyesen, nagyobb volt az elutasítottság a 
cégvezetők körében. Fontos eredmény ugyanakkor annak kimutatása is, hogy a cégeknek 
csak a fele végzi el formálisan az erkölcsi ellenőrzését, és ez az arány a cég méretével, így 
az alkalmazott belső eljárások formalitásával egyenesen arányosan nő.1098

 Holzer is 

különbséget mutatott ki a fehérekkel és a feketékkel kapcsolatos bánásmódban: adatai 

szerint utóbbiaktól nagyobb arányban követelik meg a büntetlen előélet bizonyítását, mint 
a fehérektől, ami egyértelműen a diszkrimináció jele.1099

 Bushway ugyanakkor ezt a 

jelenséget úgy értelmezi, hogy „a büntetett előélet vizsgálata a munkáltatók egy részének 
azt a biztonságot adja, hogy olyanokat, így feketéket is alkalmazzon, akiket egyébként 
nem venne fel”.

1100
 

A fentiekkel hasonló eredményre jutott még az amerikai Helfgott kutatása, amely 
eredményei szerint a büntetett előélet vizsgálata az esetek 62,5%-ában történik meg 
(1996), és a Society for Human Resource Management, amely közel 30%-os növekedést 
mért az erkölcsit kérő munkáltatók arányában 1996 és 2004 között, amely ekkor 80% volt, 
majd az arány 2012-re 87%-ra emelkedett. A kétezres évek brit kutatásai kétharmados 
arányt mutatnak: Metcalf és munkatársai 2000-ben 63%-os, Brown és munkatársai 2006-
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ban 67%-os, a Chartered Institute of Personnel and Development 2002-ben 66%-os 

arányban mutatatta ki a büntetett előéletet vizsgálókat.1101
 

Bár a kutatások döntő része azt bizonyítja, hogy a büntetlen előélet vizsgálata 
általánosan elterjedt, és ez a feketéket még a többi szabadulónál is hátrányosabban érinti, 
nem támasztja alá ezt a következtetést a témában végzett összes kutatás. A már korábban 
is idézett Bushway szerint a fenti kutatások a szabadulók magánélethez és személyes 
adataik védelméhez való jogát a munkáltatók alapvető jogai elé helyezik, pl. hogy 
eldöntsék, hogy kikkel dolgoznak együtt. Bushway gazdasági elemzéssel próbálja 
bizonyítani, hogy a fenti – diszkrimináción alapuló – megközelítés nem helyes, valamint 

álláspontja szerint a gyakorlat jótékony hatása, hogy megnöveli a büntetlen előéletű 
munkavállalók fizetését. A szerző szerint ezen túl az erkölcsit ellenőrző gyakorlat 
következtében növekednek a fizetések olyan „csoportok esetében, amelyekben nagy 

számban találhatók bűnelkövetők is, így például a feketék esetében”.1102
 Álláspontom 

szerint ugyanakkor a szerző alapállása lényegében hibás, amikor homogén csoportként 
kezeli a feketéket, és csupán abból a szempontból különbözteti meg őket, hogy egy részük 
„produktív”, más részük pedig nem, valamint amikor azzal érvel, hogy a büntetett 

előéletűek (4%) között az úgynevezett produktívak aránya 30%, így a teljes „produktív” 
lakosság csupán 1,2%-át érinti negatívan a büntetett előélet bizonyításának a kötelessége, 
és a többiek mind jobban járnának egy olyan rendszerrel, ahol nyilvánossá tennék a 
büntetett előéletre vonatkozó adatokat. Álláspontom szerint a szabadulók produktivitását 
eleve meghatározza a fennálló rendszerben létező erkölcsi bizonyítvány intézménye és 

számtalan más társadalmi kirekesztődéshez vezető tényező, ez a számítás alapvetően 
hibássá válik. Emellett pedig figyelemmel kell lenni arra is, hogy a javasolt megoldás a 
társadalmi integráció (mint legitim cél) ellen hatna. 

Egy közelmúltban készül holland vizsgálatban Ramakers és munkatársai1103
 

szabadult fogvatartottak és bebörtönzés előtt álló munkanélküliek munkaerő-piaci 

helyzetét hasonlították össze, azzal érvelve, hogy a fenti kutatások mind figyelmen kívül 
hagyták annak vizsgálatát, hogy vajon a bebörtönzés ténye, tehát a büntetett előélet vagy 
az ahhoz kapcsolódó stigma, vagy a bebörtönzéssel együtt járó kiesés a munkaerőpiacról, 
így a tapasztalatok korlátozottsága, illetve az önéletrajzban jelentkező „üres évek” 

vezetnek-e rosszabb munkaerőpiaci pozícióhoz. A kutatáshoz két, az elkövetett 
cselekményre, nemre, életkorra és más demográfiai mutatókra, valamint a korábbi 
munkatapasztalatokra nézve közel homogén csoportot hoztak létre, és azt vizsgálták 
statisztikai adatok segítségével, hogy a bebörtönzés előtt álló csoportban (amelynek tagjai 

esetében az eljárás még folyamatban van, vagy később vonulnak be) vagy a szabadult 

fogvatartottak csoportjában tart-e tovább az álláskeresés. Kutatási kérdésük az volt, hogy 
mennyiben járul hozzá a munkaerőpiacról való kiesés egyik vagy másik formája a munka 
megtalálásáig tartó időszak hosszához.  
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Eredményeik szerint a szabaduló fogvatartottak szignifikánsan rövidebb idő alatt 
találtak munkát, mint a bebörtönzés előtti munkanélküliek. A szabadulók 20%-a az adatok 

szerint a szabadulást követően egyből talál munkát, és átlagosan 12 hónapig tart a munka 
megtalálása a szabadulók számára, míg a bebörtönzés előtt álló munkanélküliek esetében 
ez 18,3 hónap. Következtetésük az, hogy a szabadultaknak nagyobb esélyük van a 
munkatalálásra, mint a bevonulás előtt álló munkanélkülieknek.  Igaznak tartják ezt a 
következtetést az elkövetett cselekménytől függetlenül, mert az adatok szerint még az 
erőszakos cselekményért elítélt szabadultak is korábban találtak átlagosan munkát, mint a 

munkanélküliek csoportja. A szerzők úgy vélik, hogy a börtönrendszer elősegíti az 
átmenetet a munka világába. Álláspontjuk szerint következtetésük azért is helyes, mert a 

fent ismertetett kutatások nem veszik figyelembe azt a tényezőt, hogy a fogvatartottak 
munkaerő-piaci helyzete a bekerülés előtt is rossz volt, és ezzel túlbecsülték a bebörtönzés 
negatív hatását, amit jelen kutatás kiküszöböl. Ugyanakkor a kutatók is megemlítik, hogy 
Hollandia kiterjedt jóléti intézményrendszerrel segíti a munkába állást a szabadulás után, 
ezért az adatok nehezen összemérhetők az amerikai adatokkal, valamint az amerikai 
szabadultak esélyeivel és lehetőségeivel.  

Álláspontom szerint a holland kutatás – bár új szempontokkal gazdagította a 
kérdésről való gondolkodást – hiányosságokban szenved. Egyrészt figyelmen kívül hagyja 
azt, hogy az adatfelvételt közvetlenül megelőzően történt az országban a büntetlen előélet 
vizsgálatára vonatkozó szabály- és intézményrendszer gyökeres átalakítása,

1104
 és nem 

vizsgálta ennek (pillanatnyi) hatását az eredményekre. A kutatással kapcsolatos lényeges 
módszertani probléma véleményem szerint az is, hogy figyelmen kívül hagyja a 
munkakeresők motivációjának hatásrendszerét. Egy bebörtönzés előtt álló munkakereső 
(még ha a bebörtönzésig hónapok is vannak hátra) nyilvánvalóan más távlatú és más 
típusú munkákat keres, mint egy „új életet kezdő” szabaduló. Ezenkívül fontos szempont 

lehet az is, hogy a kutatás nem méri, hogy milyen munkát talált az érintett, csupán a 
munkatalálás tényét, és mivel a szabadulók számára szűkített a rendelkezésre álló munkák 
spektruma, vélhetően kisebb arányban találnak olyan munkát, amellyel elégedettek, és 
amely munkaviszony hosszabb ideig fennmarad. A harmadik fontos szempont, hogy a 

vizsgált kutatásban a leghosszabb szabadságvesztés 8 hónapnyi volt. Véleménye szerint 
egy ilyen, vagy ennél rövidebb szabadságvesztés tényét akár könnyebb lehet utólag 
elrejteni, a munkáltató előtt letagadni az idő rövidsége miatt, ahhoz képest, hogy egy 

munkakereső rendszeresen büntetőeljárási cselekményekre jár, és elítélése esetén vagy 
bevonulásakor várhatóan meg kell szüntetnie a munkaviszonyt. Negyedrészt, a kutatás 
nem szűrte ki az előzetes letartóztatásban lévőket, ami az eredmény torzításával járhatott. 
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4. A reszocializáció mint az emberi méltósághoz való jog része 

Az Alkotmánybíróság továbbfejlesztette a reszocializációra vonatkozó gyakorlatát. Már a 
korábbi határozataiban is1105

 elismerte, hogy a fogvatartás szakaszában is jelentőséggel bír 
a reszocializáció, és általános érvénnyel mondta ki, hogy a fogvatartás körülményeinek 
közelítenie kell a szabad élet általános körülményeit, és az alapjogok korlátozása során a 
szabadságvesztés alatt is „törekedni kell a társadalom védelme érdekében feltétlenül 
szükséges, minimális mértékre”. Felismerte az AB azt is, hogy a „modern büntetés-

végrehajtási rendszerek előnyben részesítik a társadalomtól elszigeteléssel szemben a 

társadalmi integrációt”.
1106

 A 2008-as határozatában azonban a reszocializációt már az 
emberi méltósághoz való jogból vezette le, amelyből következik, hogy az „elítélteknek 
lehetőséget kell biztosítani a rehabilitációra, arra, hogy jogsértés nélkül helytálljanak egy 
szabad társadalom feltételei között. A reszocializáció pedig megköveteli, hogy az arra 
objektív szempontok alapján érdemesült elkövető számára egy későbbi, büntetéstől 
mentes életvitel feltételeit a jog megteremtse.” Teljes mértékben egyetértek a határozat 
érveivel, amely szerint ez a társadalom érdeke is, mert a büntetett előéletű számára a 
mentesítéssel új lehetőségek nyílnak meg, amellyel növekszenek elhelyezkedési esélyei, 
csökkennek az elítéltről való gondoskodás társadalmi költségei, és lehetőség nyílik egy 
bűnelkövetéstől mentes életre. Mivel a határozat alapjául szolgáló beadványok a 
mentesülés utáni időszakra vonatkoztak, így ezek alapján az Alkotmánybíróság nem 
vizsgálta azt, hogy a bebörtönzés keretében megvalósuló reszocializáció, valamint a 
mentesülést követő reszocializáció közötti – rendkívül fontos – szakaszban milyen 

korlátozások alá esik a szabadult a munkaerőpiacon, így nem tért ki az emberi 
méltósághoz való joga részét képező reszocializáció szempontjából kiemelt jelentőséggel 
bíró, mentesítés előtti korlátozásokra, hanem alapul tételezte, hogy a mentesítés 
koncepciója szerint csak az érdemesült elkövető számára kell a jognak megteremtenie a 
büntetéstől mentes életvitel feltételeit.  

Álláspontom szerint azonban az érdemesség bizonyítását az 1993-as módosítással a 

magyar büntetőjog már meghaladta, azt bizonyos idő elteltével minden határozott 
időtartamú szabadságvesztésre ítéltről feltételezi a várakozási idő bűncselekmények 
elkövetésétől mentes kitöltése után. Az érdemesség vizsgálatára már „csupán” a 
kedvezményesnek tűnő bírósági mentesítéskor kerül sor. Így tehát a kérdés az marad, 
hogy a várakozási idő hossza és a szabadulttól elvárt, bűncselekménymentes életvezetésre 
irányuló erőfeszítések arányban vannak-e azzal a korlátozással, amit a munkaerőpiacról 
való kirekesztése jelent. További kérdés az, hogy mennyiben van a büntetőjognak 
felelőssége a szabadulást követő várakozási idő alatt, a büntetésen túlnyúlva „kikövetelni” 
a reszocializációt. Tevékenysége ugyanis annyiban nem támogató nevelés, hogy a 
visszaesésben egyik legfontosabb rizikótényező, a munkahely hiánya révén nehezített, 
emelt feltételekkel várja el a szabadulttól a bűncselekményektől mentes életvezetést.  

Az alkotmányos büntetőjog nem jelent korlátlan büntetőhatalmat. Az 
Alkotmánybíróság úgy érvel, hogy az alkotmányos büntetőjog határait kijelölő 11/1992.  
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(III. 5.) AB határozat külön rámutatott arra, hogy „[a]z egyén alkotmányos szabadságát, 
emberi jogait, nem csak a büntetőjog különös részének tényállásai és büntetési tételei 
érintik, hanem alapvetően a büntetőjogi felelősség, a büntetéskiszabás és a büntethetőség 
összefüggő zárt szabályrendszere”. A 144/2008. (XI. 26.) AB határozat szerint ezen túl is 
vannak a szoros értelemben vett büntetőjogi, büntető igazságszolgáltatási intézményeken 
kívüli eszközei is, például a bűnügyi nyilvántartás. Azonban „az Alkotmánybíróság 
álláspontja szerint a büntető hatalom »kisegítő eszközei« sem léphetnek túl azokon a 
határokon, amelyek a büntetőjogi eszközrendszer alkalmazásának is alkotmányos korlátait 
jelentik”.

1107
 A „büntetőjogi szankcióhoz kapcsolódhatnak ugyan olyan jogi eszközök (pl. 

várakozási idő a büntetlen előélethez), amelyeknek az alkalmazása a »jogrend békéjét 
megtörőkkel« szemben járulékos következményt, illetve további hátrányt jelentenek, 
ezekre is vonatkoznak azonban az alkotmányos büntetőjog követelményei.” Ezek szerint 
az emberi méltósághoz való jogból levezethető, hogy az államnak ki kell jelölnie azt a 
pontot, ahol a „széles értelemben vett büntetőjog hatóköre véget ér”. Az AB úgy 
fogalmaz, hogy „a rehabilitáció az egyik olyan jogintézmény, amely a büntetőjogi 
felelősségre vonás rendszerében az egyént az állam túlhatalmával szemben védi.” 
Alkotmányossági szempontból ez azt is jelenti, hogy ennek beállásától fogva a 
„jogrendszeren belül nem vehetők igénybe olyan általános eszközök, amelyek az elkövető 
tényleges kriminalitására tekintet nélkül – például a büntetőjogi jogkövetkezmények 
időbeli határainak egyetemes meghosszabbításával – a büntetőjogi felelősségre vonáshoz 
kapcsolt további, a büntetőjogon kívül is ható alapjogi korlátozást jelentenek.” 

Álláspontom szerint ezt a megközelítést továbbgondolva elvégezhető a büntetlen 
előélethez kapcsolódó várakozási idővel kapcsolatban is az a vizsgálat, hogy vajon nem 
relativizálja-e az emberi méltósághoz való jogból levezethető reszocializációt az, ha (1) a 
jogalkotó a szabadságvesztést valaha töltötteket bizonyos ideig, de a szabadultakban rejlő 
tényezőktől függetlenül, differenciáltan várakozási idő „töltésére” utalja, (2) hogyha a 
jogalkotó túl széles körben írja elő a büntetett előéletűek foglalkoztatásának tilalmát, 
valamint (3) ha nem szab gátat annak, hogy a magánszférában túl széles körben váljon 
követelménnyé a büntetlen előélet vagy akár a feddhetetlenség. 

 

(1) A várakozás előírásával kapcsolatban felmerülhet az ártatlanság vélelemével 
kapcsolatos analógia. Ahogy az alkotmányos büntetőjog határait kijelölő AB 
határozat fogalmaz, „a bűnüldözés sikertelenségének kockázatát az állam viseli”.

1108
 

Az ártatlanság vélelmének garanciáját nem lehet a társadalom védelme érdekében 
áttörni. Álláspontom szerint hasonló problémával találkozunk akkor, amikor 
büntetett előéletűek szabadulás utáni alkalmazását vizsgáljuk. Ha azt tételezzük, 
hogy a szabadságvesztésnek nevelő funkciója van, amely, mint láttuk, a 
rehabilitáció létrejöttében kiemelkedően fontos szempont volt, akkor jogos a kérdés: 
vajon a szabadult fogvatartottnak kell viselni a sikertelen nevelés kockázatát? Tehát 
azt, hogy a társadalom egy része nem bízik abban, hogy a szabadságvesztés alatt 
valóban eredményt ér el a büntetés-végrehajtás szervezete? Félelmük nem alaptalan, 
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mint láttuk a nemzetközi adatokban, a szabadultak fele három éven belül 
visszaesővé válik. Álláspontom szerint azonban ez az adat nem igazolhatja a 

visszaesővé nem válókkal szembeni „rosszhiszemű” hozzáállást, így az ő 
kirekesztésük logikailag is indokolatlannak tűnik. Ha azt tételezzük, hogy a büntetés 
elsősorban megtorló funkciókat szolgál, akkor pedig elméletileg nem megalapozott 

a büntetés kitöltése utáni további joghátrány alkalmazása. Mindkét szempontból az 
tűnik logikusnak, hogy a szabadulástól kezdődően az elítéltet a társadalom teljes 
jogú tagjának tekintjük. 

 

(2) Nyilvánvalónak tűnik, hogy vannak olyan munkakörök, vagy állások, amelynél a 
közfeladat ellátására jelenthet komoly veszélyt, ha azt büntetett előéletűek töltik be, 
vagy a munkavégzés alatt bűncselekményt követnek el. A büntetett előéletűek 
kiszorítása az állami szférából és a versenyszféra egy részéből ugyanakkor nem 
jelent megoldást, nem jelent biztonságot az állam, a társadalom vagy a munkáltató 
számára, hiszen bűncselekményt olyanok is elkövethetnek, akik korábban nem 
töltöttek szabadságvesztést, és ilyen személyek esetében is előfordulhat, hogy 

például szabadságvesztést töltőkkel fenntartott kapcsolataik révén befolyásolják egy 
igazságügyi szerv vagy bűnüldöző szerv működését. Úgy tűnik, hogy a büntetett 
előéletűek kizárása egy „valószínűségi korlátozás”, amely minden szabadultat érint, 
de nem véd teljes mértékben. Nem vitatom, hogy bizonyos állások betöltése 
büntetett előéletű szabadultakkal nagyobb kockázatot, adott esetben a közfeladat 
ellátására veszélyt is jelenthet, ugyanakkor ezeket a konkrét esetben, az eset összes 
körülményeinek a figyelembevételével kellene felmérni, és nem mindenkire 
egyformán érvényesülő automatikus kizárással. Ez ugyanis az „rossz erkölcsűség” 
vélelmének fenntartását jelenti. 

Úgy tűnik továbbá, hogy a „valószínűségi korlátozás” indoka, hogy az állami 
szervnek, valamint a munkáltatónak ne kelljen minden esetben egyedi mérlegelést 
lefolytatni, hanem támpontja legyen egy kiválasztási eljárás során. Az általános 
korlátozás azonban olyanokat is kirekeszthet, akik alkalmazásuk során semmilyen 
bűncselekményt nem követnének el, vagy – horribile dictu – épp a 
börtöntapasztalataik teszik őket alkalmassá arra, hogy (a megfelelő ellenőrzések 
után) például bűnmegelőzési tanácsadóként dolgozzanak egy önkormányzatnál. 

 

(3) Kérdés, hogy mennyiben avatkozhat be az állam magánjogi jogviszonyokba, vagy 

milyen mértékben bízhatja a felek szerződési szabadságára, hogy milyen feltételeket 
határoznak meg a munkaszerződés megkötésekor. Hasonló kérdések felmerültek 
ugyan az egyenlő bánásmódról szóló törvény 2003-as elfogadása előtt is, 
ugyanakkor a törvény egyértelművé teszi, hogy az egyenlő bánásmód 
követelményét nem csupán a magyar állam, az önkormányzatok, a közszolgáltatást 
végző, további a hatósági szervek kötelesek megtartani, hanem a munkáltató is a 
foglalkoztatási jogviszony,

1109
 valamint az utasításadásra jogosult személy is a 

                                                           
1109

 A törvény alkalmazásában foglalkoztatási jogviszony: a munkaviszony, a közszolgálati jogviszony, a 
közalkalmazotti jogviszony, a bírósági szolgálati viszony, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati 
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munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, illetve az ezekkel közvetlenül 
összefüggő jogviszonyok tekintetében.1110

 A törvény nem csupán az olyan 

körülmény miatti diszkriminációt tiltja, amely a személy „veleszületett” 
tulajdonsága, hanem számtalan más körülmény szerintit is, így védett 
tulajdonságnak számít a politikai vagy más vélemény, a családi állapot, az anyaság 
(terhesség) vagy apaság, valamint a vagyoni helyzet, a foglalkoztatási jogviszony 
vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony részmunkaidős jellege, illetve 
határozott időtartama, valamint az érdekképviselethez való tartozás. A jogalkotó, 
felismerve azt, hogy az egyenlő bánásmód követelménye biztosítása szempontjából 
lehetetlen a körülményeket előre meghatározni, az „egyéb helyzet, tulajdonság vagy 
jellemző” megjelölésével enged teret annak, hogy a taxatíve felsoroltakon túli 
szempontok is érvényesülhessenek. Ugyan az Egyenlő Bánásmód Hatóság eddigi 
gyakorlatában nem született olyan döntés, amely a büntetett előélettel kapcsolatban 

vizsgálta volna a hátrányos megkülönböztetés megállapíthatóságát,1111
 joggal merül 

fel, hogy a büntetett előélet egyéb helyzetnek minősül-e, így lehet-e védett 
tulajdonság. 

Ki kell emelni, hogy a törvény szerint nem jelenti az egyenlő bánásmód 
követelményének megsértését a munka jellege vagy természete alapján indokolt, az 
alkalmazásnál számba vehető minden lényeges és jogszerű feltételre alapított 
arányos megkülönböztetés.1112

 A szabály alapján tehát abban az esetben, ha 
jogszabály nem zárná ki büntetett előéletűek alkalmazását, a közszférában, 
egyébként pedig a versenyszférában is lenne jogi lehetőség arra, hogy amennyiben 
ez indokolt, azokat, akiket a bíróság korábban szabadságvesztésre ítélt, kizárják a 
munkára jelentkezők közül. Ebben az esetben ugyanakkor megfordulna a bizonyítás 
kényszere: nem a szabadult személynek kellene a rehabilitáció során bizonyítania 
„társadalmi alkalmasságát” és megdöntenie a „rossz erkölcs vélelmét”, hanem a 
munkáltatót terhelné annak bizonyítása, hogy miért látja a munka jellege és 
természete szempontjából indokoltnak a korábbi elítélt kizárását az alkalmazásból. 
Addig azonban, amíg ez nem érvényesül, a „társadalmi alkalmatlanság” 
vélelmezésével megvalósul a szabadultak kirekesztése a munkaerőpiac jelentős 
részéből. Amíg tehát számtalan körülmény esetén a munkáltatót vagy az állás 
kiíróját terheli a megkülönböztetés indokoltságával kapcsolatos bizonyítási teher, a 
szabadult fogvatartottak intézményes elnyomása ott jelentkezik, hogy a jogalkotó a 
bizonyítási terhet az elítéltekre helyezi, ahelyett, hogy a börtönbüntetés kiállása 
után, a reszocializáció elősegítésére helyzetüket könnyítené. Ennyiben tehát az 
államnak felelőssége van az alkalmazásra vonatkozó jogszabályi keret 
megalkotásában. 

                                                                                                                                                                              
jogviszonya, az ügyészségi szolgálati jogviszony, a hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszony, a 
hivatásos nevelőszülői jogviszony. 
1110

 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 5. § 
1111

 Összesen egyetlen ügyben foglalkozott az erkölcsi bizonyítvány kérdésével at Egyenlő Bánásmód 

Hatóság, de akkor is egy olyan személy vonatkozásában, akinek volt erkölcsi bizonyítványa és nem ez a 
szempont jelentette volna a védett tulajdonságot. Lásd 1188/2008. EBH 
1112

 2003. évi CXXV. törvény 22. § 
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Álláspontom szerint tehát amikor az állam nem felel meg a fenti követelményeknek, 
akkor túllép az alkotmányos büntetőjog korlátain, és teret enged a reszocializáció 
relativizálásának, amivel az emberi méltósághoz való jogot sérti. Az AB fenti 
határozatából kitűnik, hogy a rehabilitáció az elítéltet védi az állam túlhatalmával 
szemben, ezért azt követően nem indokolt a joghátrányok fenntartása. Érvelésem szerint 
ugyanakkor a joghátrányok differenciálatlan fenntartása a mentesítés bekövetkezése előtt 
sem indokolt. Egyenetlenné válik ugyanis a gyakorlatban a reszocializáció „íve” akkor, 
amikor a szabadságvesztés során a büntetés-végrehajtás képzési programokkal, 
szakképzéssel, munkáltatással járul hozzá az elítélt munkatapasztalatainak és 
képzettségének bővüléséhez, így későbbi elhelyezkedéséhez, a rehabilitációt követően 
pedig felszámoltatja a büntetett előélethez fűződő munkajogi hátrányok jelentős részét, ha 
a szabadulás és a mentesítés közötti időtartamban nem biztosítja azt a lehetőséget, hogy a 
szabadult a gyakorlatban is el tudjon helyezkedni a munkaerőpiacon. Nem elegendő tehát 
annak az absztrakt lehetősége, hogy létezik a munkaerőpiacon állás a szabadult számára, 
annak a lehetőségét kell biztosítani, hogy az indokolt kivételektől eltekintve a szabadult is 

képzettségének megfelelő munkát találjon magának.1113
 

 

5. A büntetett előéletűek joga a munkához és a szociális biztonsághoz 

A munkához való jog nem klasszikus szabadságjog, amely az állammal szembeni 
védelmet írja elő, a munkához való jog „feltételezi az állam tervezett beavatkozásának 
meghatározott mértékét”,

1114
 így tehát bizonyos foglalkoztatáspolitikai vagy munkahely-

teremtési eszközök vagy ehhez szükséges gazdaságpolitika működtetését, vagy a 
munkahelyteremtés céljait is szolgáló vállalkozási és munkavállalási szabadság 
megteremtését. Ez tehát az állammal szembeni aktív magatartási igényt jelenti.1115

 Ez 

azonban nem jelenti azt, hogy ne érvényesülhetnének bizonyos kizárások, korlátozások, 
így a munkához való jog az AB gyakorlatában nem jelenti azt, hogy a szabadult 
fogvatartottnak minden esetben munkát is kellene biztosítani. Ahogy Takács Albert 
fogalmaz, a munkához való jog helyettesíthető jog, hiszen a célja „azoknak a szolgáltatási, 
részesedési feltételeknek a megteremtése, amelyekkel a tulajdoni jövedelemmel bíró 
emberek már rendelkeznek, tehát munkával azokat nem kell létrehozniuk. A munka 
helyettesíti az életfeltételekben való részesedés más anyagi formáihoz való hozzáférést. 
De a munka abban az értelemben sem abszolút érték, hogy az anyagi létfeltételekben való 
részesedés más formái is helyettesíthetik. Éppen erre vonatkoznak a szociális jogok, 
amelyek a munka révén meg nem szerezhető létfenntartás helyettesítésére szolgálnak.”1116

 

Két alapvető kérdés merül fel fentiekkel kapcsolatban. Egyrészt, ha a jogalkotó a 
szabadultak munkához jutását korlátozza, valamint az erkölcsi bizonyítvány intézménye a 
                                                           
1113

 A büntetés-végrehajtási szervezet néhány példát mutat be felsősokú tanulmányokat folytató 
fogvatartottakkal, például azokkal, akik könyvtár szakon tanulnak. Az ilyen „győzelmi jelentéseket” 
beárnyékolja ugyanakkor, hogy a szabadulás után e könyvtárosok a közalkalmazottakra vonatkozó kizárások 
miatt ki lesznek zárva abból, hogy a szakmájukban dolgozzanak. 
1114

 TAKÁCS Albert: A szociális jogok in HALMAI Gábor – TÓTH Gábor Attila: Emberi jogok (Budapest: 

Osiris 2003) 791-854. 
1115

 Lásd TAKÁCS (1114. lj.) 
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gyakorlatban a szabadultak munkaerő-piaci helyzetének jelentős romlásával, 
beszűkülésével jár, van-e az államnak kötelezettsége a munka révén meg nem szerezhető 
létfenntartás helyettesítésére. A fogvatartottaknak nincsenek ugyanis egészségbiztosítási 
vagy társadalombiztosítási befizetéseik, az egészségügyi ellátásuk a büntetés-végrehajtási 
jogviszonyon alapul. Járulékfizetés hiányában tehát az ezekkel összefüggésben lévő 
ellátásokra nem válnak jogosulttá.  

A korábbi Alkotmány 17. §-a kimondta, hogy az állam a rászorulókról kiterjedt 
szociális intézkedésekkel gondoskodik. Ennek alapján ugyanakkor nem keletkezett a 

rászorulóknak alanyi joga a szociális biztonsághoz, az Alkotmány egy állami feladatot 

fogalmazott meg.
1117

 Így az államnak az Alkotmányból levezethető kötelezettsége az 
intézményi háttér biztosítása, a társadalombiztosítás és a szociális támogatások 
rendszerének megszervezése és működtetése.1118

 Alanyi jog híján a jogalkotó maga 
határozhatja meg tehát, hogy milyen eszközökkel éri el társadalompolitikai céljait, 
amelynek kapcsán széles körben mérlegelheti az ország gazdasági helyzetét,1119

 viszont 

nem sérthet alkotmányos elveket, például a diszkrimináció tilalmát.1120
 Elvárható 

ugyanakkor egy úgynevezett „megélhetési minimum” biztosítása, mert e nélkül sérülne az 
emberi méltósághoz való jog is.1121

 A szociális igazgatásról szóló törvény lenne az a 
jogalkotói eszköz, amellyel az állam biztosítani igyekszik a megélhetési minimumot, 
ez

1122
 azonban nem tartalmaz a szabaduló fogvatartottak számára semmilyen speciális 

ellátást. A törvény által megnevezett ellátások közül az aktív korúak ellátása, valamint az 
időskorúak járadéka nem állapítható meg akkor, ha valaki szabadságvesztés-büntetését 
tölti,1123

 továbbá a feltételek megfogalmazása alapján is úgy tűnik, hogy a szabadult 
fogvatartott jogosultsága nem állapítható meg például aktív korúak ellátására.1124

  

A Bv. tvr. és a szociális igazgatásról szóló törvény szerint a szabadult személyt a 
helyi önkormányzat külön jogszabály szerinti szociális segélyben vagy kölcsönben 
részesítheti.1125

 Az erre vonatkozó megyei önkormányzati rendeletek elemzése alapján 

viszont úgy tűnik, hogy speciálisan a szabaduló fogvatartottaknak szóló ilyen ellátás 
nincs, az egyszeri segélyek tipikusan betegségre, vagy más komoly egészségügyi 
krízishelyzetre kísérelnek meg választ adni, és a nyújtható segélyek összege sem haladja 
meg családonként évente a néhány tízezer forintot.1126

  

Az Alaptörvény a megélhetési minimumra vonatkozó alkotmányi szakaszon 
annyiban változatott, hogy a rászorulókról való gondoskodás vonatkozásában kikerült a 
„kiterjedt” jelző, így a hatályos szöveg szerint Magyarország a szociális biztonságot a […] 
                                                                                                                                                                              
1116

 Lásd TAKÁCS (1114. lj.) 
1117

 SÁRI János – SOMODY Bernadette: Alapjogok - Alkotmánytan II. (Budapest: Osiris 2008?) 245. 
1118

 32/1991. (VI. 6.) AB határozat ABH, 1991,146 
1119

 292/B/1998. AB határozat ABH 2000,874 
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 56/2001. (XI. 29.) AB határozat, ABH 2001,478 
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 56/2001. (XI. 29.) AB határozat, ABH 2001,478 
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 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
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 1993. évi III. törvény 32/B. § (4) bekezdés, valamint 34. § 
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 1993. évi III. törvény 33. § 
1125

 1993. évi III. törvény 115. § (2) bekezdés 
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 Lásd például Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 51/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról, és Miskolc 
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rászorulók esetében a szociális intézmények és intézkedések rendszerével valósítja 
meg.

1127
 Ez a változás nem segíti elő a szabadult fogvatartottak megélhetési minimuma 

biztosításának érvényesülését. 
Másrészt felmerül a szabadulás utáni munkanélküli segély kérdése is. Erre azonban 

a szabadult fogvatartott azért nem lesz jogosult, mert bár éveken keresztül akár napi nyolc 
órában vett részt munkáltatásban, a büntetés-végrehajtási intézetben végzett munka nem 
munkaviszony keretében, hanem büntetés-végrehajtási jogviszony keretében történik, és 
ez alapján nem történik járulékfizetés, így a befizetéssel összekapcsolt ellátás sem illeti 
meg a fogvatartottakat a szabadulás utáni munkanélküliség idejére. 

Ha tehát a szociális igazgatás keretében nem állapítható meg támogatás a 
szabadultnak, akkor felmerül, hogy a büntetés-végrehajtási jogviszonyból következhet-e a 

szabadulás utánra nyúló támogatás, ha az elítéltek ellátása, ruháztatása vagy egészségügyi 
ellátása egyébként a büntetés-végrehajtási jogviszony keretében történik. A szabadítással 

ugyanakkor megszűnik a büntetés-végrehajtási jogviszony, így az jogokat és 
kötelezettségeket a hatályos jog szerint nem keletkeztet. 

Sajátos értelmet kap a büntetőjog mint a jogrendszer szankciós záróköve a 
rehabilitáció szempontjából. A történeti áttekintés után ugyanis úgy tűnik, hogy a 
rehabilitáció – legalábbis Magyarországon, ahol a büntetéseknek becstelenítő jellege nem 
volt – egy olyan jogintézmény, amely azért került bevezetésre, hogy a gomba mód 

elszaporodó, a szabadultak akár életfogytig tartó, már a századfordulón méltánytalannak 
tartott kirekesztésén enyhítsen. Ebből a szempontból téves megközelítés a rehabilitációt 
kedvezményként számon tartani és a feltételes szabadságra bocsátáshoz hasonló, a 
szabadságvesztést töltőt motiváló, progresszív rendszer részeként tekinteni. A 
rehabilitáció – mint korábban láttuk – az ágazati törvények által konstruált kizárásokkal 
szemben jelentett védelmet a szabadulónak egy bizonyos idő eltelte vagy az érdemesség, 
tisztesség bizonyítása esetén. Azt a helyzetet, amihez képest ez a kedvezmény jelentkezik, 
nem a büntetőjog „okozza”, hanem a büntetőjogon kívüli más jogágak, valamint 
társadalmi mechanizmusok. Álláspontom szerint nem indokolt a büntetőjogon kívül 
egészen különböző okokból „elburjánzó” kirekesztő ágazati törvények büntetőjogi 
kezelése, mert ez sajátosan összemossa a büntetőjog célrendszerét más jogágakéval. 

Nem hasonlatos a bűnügyi nyilvántartásnak a visszaeséssel kapcsolatos 
információkat érintő felhasználása az adatok erkölcsi bizonyítványban történő 
megjelenéséhez. Az előbbi esetben arról van szó, hogy a büntetőjog értékeli – hol 

súlyosabban, hol kevésbé súlyosan – a többszöri bűnelkövetést, amely az éppen uralkodó 
büntetőpolitikától függően különböző büntetési célokat domborít ki az alkalmazott 
büntetések legitimálásakor. A bűnügyi nyilvántartás adatainak büntetőjogon kívüli 
felhasználása azonban azzal jár, hogy a bűnügyi nyilvántartás „farvizén” más 
jogviszonyok létrejöttére, módosítására vagy megszűnésére lesz hatással a büntetőjogi 
szankcionálás ténye. A mentesítéssel pedig egy, a büntetőjog dogmatikai rendszerébe 
tartozó eszközzel kísérli meg a jogrendszer a büntetőjogon kívül eső következmények 
eltörlését. Álláspontom szerint tehát helyesebb lenne ágazati törvények szintjén, az egyedi 
                                                                                                                                                                              
Megyei Jogú Város Közgyűlésének pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól 
szóló 22/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 



252 

 

értékelést lehetővé téve rendelkezni a kizárásról úgy, hogy az a lehető legszükségesebb 
esetekben, és arányosan történjen. 

Ettől függetlenül is további elméleti kérdés, hogy mennyiben „viselheti el” a 
büntetőjog, hogy a büntetésnek általa nem szándékolt szankciós hatása van. Ezzel ugyanis 
a Btk.-ban megfogalmazott, adott korban érvényes büntetési célok ásódhatnak alá. Ahogy 
1914-től kezdődően a különböző törvényjavaslatok indoklásai egytől egyig felhívták a 
figyelmet arra, hogy az ágazati törvények kizárásai a neveléssel, a javítással szemben 
hatnak, valamint hogy a várakozási idő nem indokolható a büntetés megtorló jellegével és 
elrettentő funkciójával sem, kérdés marad, hogy a büntetőjog hogyan viszonyul a 
büntetési célokat aláásó, ún. kapcsolódó jogkövetkezményekhez, különös tekintettel arra, 
hogy a mentesítés és a várakozási időtartam deklarált célja a nevelés és a társadalmi 
integráció, a büntetőjogon kívüli jogkövetkezmények pedig éppen ez ellen hatnak. 

 

 

III. 3. Kirekesztés a közösségi döntéshozatalból: a választójog megvonása 

1. „Hoztam is, meg nem is, adtam is, meg nem is”: a fogvatartottak választójogának 
szabályozása 

A fogvatartottak választójogával kapcsolatban az Alaptörvény koncepcionális változtatást 
hajtott végre: az Emberi Jogok Európai Bírósága Hirst v. Egyesült Királyság ügyben 
hozott határozatban felállított követelményeknek való nagyobb megfelelés jegyében 
elmozdult a fogvatartottak választójogának automatikus, jogszabályi megvonásától. Az 
Alaptörvény a választójog általánosságának elve mellett kimondja, hogy nem rendelkezik 
választójoggal az, akit bűncselekmény elkövetése vagy belátási képességének 
korlátozottsága miatt a bíróság a választójogból kizárt. Nem választható továbbá az 

Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező állampolgára, ha 
az állampolgársága szerinti állam jogszabálya, bírósági vagy hatósági döntése alapján 
hazájában kizárták e jog gyakorlásából.1128

 Emellett az Alaptörvény ugyanakkor úgy 
rendelkezik, hogy a passzív választójogot sarkalatos törvény további feltételekhez 
kötheti.1129

 

Ezeket a választhatósági feltételeket az egyes választásokat szabályozó törvények 
határozzák meg. Ehhez képest az országgyűlési képviselők választásán nem választható, 
aki jogerős ítélet alapján szabadságvesztés-büntetését vagy büntetőeljárásban elrendelt 
intézeti kényszergyógykezelését tölti.1130

 Hasonló kizárás érvényesül a helyi 
önkormányzati választásokon is, hiszen a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek választásán nem választható, aki jogerős ítélet alapján szabadságvesztés-

büntetését vagy büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti.1131
 

                                                                                                                                                                              
1127

 Alaptörvény XIX. cikk (2) bekezdés 
1128

 Alaptörvény XXIII. cikk (6) bekezdés 
1129

 Alaptörvény XXIII. cikk (4) bekezdés 
1130

 Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 2. § (3) bekezdés 
1131

 A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2011. évi L. törvény 1. § (4) 
bekezdés  
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Következetesen érvényesül a választhatóságból kizárás az Európai Parlament tagjainak 
választásán is: itt sem választható, aki jogerős ítélet alapján szabadságvesztés-büntetését 
vagy büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti.1132

 

Az 1978. évi Btk. értelmében a szabadságvesztésüket töltők esetében a választójog 
gyakorlása szünetelt a végrehajtás alatt, ha a bíróság az elítéltet eltiltotta a közügyek 
gyakorlásától. A közügyektől eltiltás időtartama az ítélet jogerőre emelkedésével 
kezdődődött, de nem számított bele a tartamába az az idő, ami alatt a választójog azért 
szünetel, mert az elítélt szabadságvesztés büntetését tölti.1133

 Az új Btk. és a Bv. tvr., 

valamint az elfogadott, de 2015-től hatályos Bv. tv. szabályai nem egyértelműek. Az új 
Btk. szerint a közügyektől eltiltás tartalmazza a választójogtól való megfosztást,1134

 és a 
szankció tartamába továbbra sem számít be a szabadságvesztésben töltött idő. A Bv. tvr. 

kimondja, hogy az elítéltnek szünetelnek azok az állampolgári jogai, amelyekre – ha a 

bíróság az elítéltet eltiltotta a közügyek gyakorlásától – a közügyektől eltiltás hatálya 
kiterjed.

1135
 A szabadságvesztés végrehajtása alatt szünetel az elítélt passzív választójoga 

és – ha a közügyektől eltiltás hatálya alatt áll – a joga, hogy választó legyen.1136
 A Bv. tvr. 

garanciális szabálya, hogy a szabadságvesztés végrehajtása alatt az elítélt részére 
biztosítani kell, hogy – ha ezzel élni akar – a választójogát gyakorolhassa. Az elítélt a 
fogvatartás helyén, a választási eljárásra vonatkozó jogszabályok szerint jogosult 
szavazni, az elítélt személyazonosságát a fogvatartó büntetés-végrehajtási intézet 
nyilvántartása alapján kell megállapítani. A büntetés-végrehajtási intézet köteles 
elősegíteni az elítélt választójogának gyakorlását; szükség esetén az elítélt részére 
félbeszakítást kell engedélyezni, amelynek tartama legfeljebb három nap.1137

 

Úgy tűnik azonban, hogy az új Bv. tv. szabályozása zavart okozhat a fogvatartottak 
választójoga körül, hiszen a törvény úgy rendelkezik, hogy a „szabadságvesztés 
végrehajtása alatt szünetelnek az elítélt azon jogai, amelyekre a közügyektől eltiltás, 
illetve a bíróság ítéletében meghatározott foglalkozástól eltiltás, járművezetéstől eltiltás és 
kitiltás kiterjed”.

1138
 A szabály alapján tehát a jogalkotó – nyelvtani értelmezésem szerint 

– az elítéltek vonatkozásában kizárta az összes olyan jogot, amelyre a közügyektől eltiltás 
kiterjed, így a választójogot is, valamint, ha a bírósági ítélete erre is kiterjed, akkor az 
ítéletben meghatározott foglalkozástól és járművezetéstől eltiltással, valamint kitiltással 
érintett jogaik is szünetelnek. A jogalkotó az utóbbi három szankció esetében azok 
jogkorlátozásának hatályát azokra korlátozta, akiknél a bíróság ezt ítéletében 
meghatározta, ugyanakkor a közügyektől eltiltás vonatkozásában a bírósági ítéletre utalás 
elmaradt. E megközelítés mellett szól az is, hogy az Alaptörvény idézett szakaszai 
hatálybalépése előtt büntetőjogunk a Btk.-ban a szabadságvesztést töltőkkel szembeni, a 
közügyektől eltiltás körébe tartozó jogok automatikus szüneteléséről rendelkezett, így 
történeti értelmezés szerint is megalapozott lehet, hogy a jogalkotó a Bv. tv. 121. § (2) 
                                                           
1132

 2003. évi CXIII. törvény az Európai Parlament tagjainak választásáról 2/A. § (2) bekezdés 
1133

 Btk. (régi) 41. § (3) bekezdés, Btk. (régi) 63. § (2) bekezdés 
1134

 Btk. (új) 61. § (2) bekezdés a) pont 
1135

 Bv. tvr 32.§ (2) bekezdés b) pont 
1136

 Bv. tvr. 36. § (6) bekezdés d) pont 
1137

 Bv. tvr. 36. § (6) bekezdés a) pont 
1138

 2013. évi CCXL. törvény 121. § (2) bekezdés 



254 

 

bekezdésével a választójog kizárásáról rendelkezett az összes szabadságvesztésre ítélt 
esetében. 

Ugyanakkor az új Bv. tv. 121. § (1) bekezdés f) pontjában, a szünetelő jogok 

katalógusában úgy rendelkezik, hogy az elítélt passzív választójoga, tehát választhatósága 
szünetel. E szerint szünetel az elítélt joga „ahhoz, hogy az országgyűlési képviselők, a 
helyi és kisebbségi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint az európai 
parlamenti képviselők választásán választható legyen”. Ezenkívül a törvény 131. §-a 

szerint a „szabadságvesztés végrehajtása alatt az elítélt részére biztosítani kell, hogy a 

választójogát gyakorolhassa. Az elítélt a fogvatartás helyén, a választási eljárásra 
vonatkozó jogszabályok szerint jogosult szavazni, az elítélt személyazonosságát a fogva 
tartó bv. intézet nyilvántartása alapján kell megállapítani. A bv. intézet köteles elősegíteni 
az elítélt választójogának gyakorlását, az elítélt részére félbeszakítást lehet engedélyezni, 
amelynek tartama legfeljebb három nap.”1139

 

Ezen szabályok rendszertani megközelítéssel – a választójogra vonatkozó általános 
szabályokra is tekintettel – arra az értelmezésre vezethetnek, hogy a 121. § (2) bekezdés 
értelme valójában az, hogy azok esetében rendelkezzen a választójog gyakorlásának 
szüneteléséről, akiket a bíróság a közügyektől eltiltott. Ebben az esetben azonban 
szerencsétlen és félreérthető ezen szakasz fentiekben is idézett megfogalmazása. Azt, 
hogy a közügyektől el nem tiltott aktív választójoga nem szünetel automatikusan a 
szabadságvesztés alatt, erősíti a 131. § szakasz is, hiszen ha az ellenkezője volna a helyes 
értelmezés, ez a szabály egy üres halmazra vonatkozna, mert a közügyektől eltiltásban 
foglalt jogok szabadságvesztés alatti automatikus szünetelése esetén nincs olyan csoport, 
akit szabadságvesztésre ítéltek és megmarad az aktív választójoga. Ezen értelmezés 
mellett szól az is, hogy értelmetlen lenne a szünetelő jogok passzív választójogot 
tartalmazó katalógusát követően külön szakaszban rendelkezni a választójog 
korlátozásáról. Ez a jogi értelmezés felelne meg az új Bv. tv. 2015. január 1-jei 

hatálybalépése után is a jelenlegi jogi helyzetnek is, és bár a törvény miniszteri indokolása 
a szakasz értelmezéséhez támpontot nem ad, feltételezhetjük, hogy a jogalkotó két évvel 
az aktív választójog automatikus kizárásának eltörlését követően nem kíván visszalépni a 
mérlegelés nélküli korlátozó szabályhoz. Bár a választójogra vonatkozó rendelkezések 
módosítása szükséges volna a jogbiztonság érdekében, magunk részéről ezt az értelmezést 
tartjuk irányadónak. 

További szempont lehet ugyanakkor, hogy a választási eljárásról szóló törvény a 

választójoggal nem rendelkező polgárok nyilvántartásáról szóló szakaszai szerint a 
„Nemzeti Választási Iroda vezeti a választójoggal nem rendelkező polgárok 
nyilvántartását. A nyilvántartásba fel kell venni azt a nagykorú, valamint tizenhetedik 
életévét betöltött kiskorú polgárt, aki […] a büntetőeljárásban elrendelt intézeti 
kényszergyógykezelését tölti, közügyektől eltiltott, a szabadságvesztés-büntetését tölti.” A 
választási iroda közvetlen adathozzáféréssel átveszi a polgárok törvényben meghatározott 

adatait a bűntettesek nyilvántartásából.1140
 Ez alapján úgy tűnik ugyanakkor, hogy a 

szabadságvesztés-büntetést töltők automatikus kizárása érvényesül.  A külön 
                                                           
1139

 Bv. tv. 131. § 
1140

 2013. évi XXXVI. törvény 98. § (1)-(2) bekezdés 
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szerepeltetésüknek ugyanakkor technikai oka van, hiszen esetükben a fenti értelmezés 
alapján csak a passzív választójog szünetel, az aktív nem, ha nincsenek eltiltva a 
közügyek gyakorlásától, így a nyilvántartásukra is külön adatbázisban kerül sor, hogy 
elkülöníthetők legyenek a közügyektől eltiltottaktól, akik büntetési időtartamába ugyan a 
szabadságvesztés nem számít bele, de a rendszertani értelmezés szerint a 121. § (2) 
bekezdése vélhetően úgy vonatkozik rájuk, hogy akinek a bíróság elrendelte a 
közügyektől eltiltását, ezek a jogai szünetelnek a szabadságvesztés végrehajtása alatt is. 
Ezt támasztja alá az is, hogy a választójoggal nem rendelkező személyek nyilvántartásáról 
szóló BM rendelet melléklete szerint az adatszolgáltatás során meg kell adni azt, hogy a 

választójog korlátozására milyen okból kerül sor, vagyis hogy azt közügyektől eltiltás, 
szabadságvesztés vagy intézeti gyógykezelés miatt korlátozzák-e.

1141
 

Alternatív értelmezésként ezenfelül felmerülhet továbbá az is, hogy a Bv. tv. 121. § 
(2) bekezdése a választójogon kívüli, közügyektől eltiltással érintett többi jog automatikus 
korlátozására vonatkozik a szabadságvesztés tényénél fogva, így például a hivatalos 
személlyé válás minden szabadságvesztést töltő elítélt esetében korlátozva van, ami 

indokolt korlátozás. Így bár nem szerepel ebben a bekezdésében, hogy ez az aktív 
választójog korlátozására nem vonatkozik, a 121. § (1) bekezdés f) pontja és a 131. § 
szabályai miatt szerepeltetni kellett volna ennél a pontnál is. Abban az esetben is, ha ezt 
az értelmezést vesszük alapul, és abban is, ha a fentit, a 121. § (2) bekezdésben foglalt 

szabály egy rosszul kodifikált, félreérthető, ezért a jogbiztonságot veszélyeztető jogi 
norma. 

Összefoglalva, a fentiek alapján a fogvatartottak passzív választójoga – függetlenül a 
közügyektől eltiltás alkalmazásától – a szabadságvesztés alatt szünetel. Az aktív 
választójog – a mennyiben a 121. § azokra vonatkozik, akiket a közügyek gyakorlásától 
egyébként eltiltott a bíróság – azok esetében, akit a bíróság eltiltott a közügyek 
gyakorlásától, a szabadságvesztés időtartama alatt szünetel, a szabadulás után pedig a 
közügyektől eltiltás időtartamának megfelelő ideig szünetel az aktív választójog.  Akit 
nem tiltott el a bíróság a közügyek gyakorlásától, annak a szabadságvesztés időtartama 
alatt van aktív választójoga. A passzív választójog vonatkozásában az, akit a közügyektől 
eltiltottak, nem lehet például népképviseleti szerv testületének tagja,1142

 de akit nem 

tiltottak el a közügyek gyakorlásától, szabadulása után választható.1143
 Viszont ha a 121. § 

(2) bekezdés minden szabadságvesztést töltőre vonatkozik, és nem csak azokra, akit a 

közügyek gyakorlásától a bíróság eltiltott, akkor akit nem tiltottak el a közügyektől, az a 
szabadságvesztés ideje alatt nem szavazhat, szabadulását követően viszont igen; akit 
eltiltottak a közügyektől, az sem szavazhat a szabadságvesztés alatt, és a szabadulás után 
sem a mellékbüntetéssel érintett idő alatt. Ebben az esetben viszont a 131. § egy üres 
halmazra mutat, mert egyetlen elítélt sem szavazhatna a bebörtönzése ideje alatt. 

 

                                                           
114132/1996. (XII. 22.) BM rendelet a választójoggal nem rendelkező személyek nyilvántartásának 
vezetéséről, 2. sz. melléklet 
1142

 Btk. (új) 61. § (2) bekezdés 
1143

 2011. évi CCIII. törvény az országgyűlési képviselők választásáról 2. § (3) bekezdés 
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2. A közügyektől eltiltás automatikussága: törvényszerű elrendelés és törvény általi 
meghosszabbítás 

A fentiek értelmében – elfogadva helyesnek az első értelmezést – a fogvatartottak 

választójogával kapcsolatban két alapvető probléma merül fel. Az első az imént 
értelmezett jogszabályi környezetből adódik. A közügyektől eltiltással büntetettek 

esetében a szabadságvesztés ténye jelentősen meghosszabbítja a közügyektől eltiltásban 
foglalt jogkorlátozások idejét azáltal, hogy bár a bíróság a büntetési tételt nem ehhez 
képest határozta meg, az kiegészül a szabadságvesztés időtartamával is a törvény erejénél 
fogva. Ez azt eredményezi, hogy a gyakorlatban a választójog gyakorlásától megfosztás a 
közügyektől eltiltás időtartamát jelentősen meghaladja, és így a szabadságvesztés mellett 
– járulékosan – közügyektől eltiltásra ítélt személyt a közügyektől eltiltás tartamát 
meghaladóan érinti a jogkorlátozás. Az eltítéltelt ez az elkövetett cselekménytől vagy – a 

jogintézmény történeti alapját tekintve – a szankcióban rejlő kirekesztő, becstelenítő 
elemtől függetlenül érinti, mert azt a bíróság nem differenciáltan alkalmazza, hanem az a 
Bv. tv. idézett 121. § (2) alapján automatikusan következik be. Adott esetben tehát 
elválhat egymástól a cselekmény tárgyi súlyához igazodó kiszabott szabadságvesztés 
hossza, valamint a szintén a cselekményhez igazodó közügyektől eltiltás tartama. Egy 
választással kapcsolatban bűncselekményt elkövető személy eltiltása a közügyektől 
lényegesen hosszabb időtartamban lehet indokolt, mint egy családon belüli erőszak 
áldozata által elkövetett emberölés esetében, ahol a rövidebb ideig kiszabott közügyektől 
eltiltást a hosszabb tartamú szabadságvesztés a törvény erejénél fogva hosszabbítja meg. 
Indokolt lenne tehát a cselekmény tárgyi súlyához, jellegéhez és az elkövető személyi 

körülményeihez, motivációjához igaztani a közügyektől eltiltás kiszabhatóságát. 
Ezen a ponton merül fel a jogintézménnyel kapcsolatos másik alapvető, gyakorlati 

probléma. A közügyektől eltiltást a bíróság járulékosan, a szándékos bűncselekmény miatt 
kiszabott végrehajtandó szabadságvesztés mellett mellékbüntetésként szabja ki. Ez elvileg 

lehetőséget teremtene arra, hogy a bíróság csak azzal szemben alkalmazza, akit 
méltatlannak tart arra, hogy a közügyek gyakorlásában részt vegyen,

1144
 hiszen a Btk. 

szerint e mellékbüntetés alkalmazásának két kógens és egy mérlegelést igénylő feltétele 
van. Ez utóbbi kapcsán a bíróságnak azt kell mérlegelnie, hogy a szándékos 
bűncselekmény miatt végrehajtandó szabadságvesztésre ítélt elkövető méltatlan-e arra, 

hogy a közügyek gyakorlásában részt vegyen. A három feltételnek együttesen kell 
fennállnia. „Az elkövető általában akkor méltatlan a közügyekben való részvételre, ha 
magatartása durván sérti a társadalom erkölcsi és jogi normáit.” Ez döntően az elkövetett 
cselekmény társadalomra veszélyessége (a cselekmény jellege, súlya, az elkövetés 
körülményei, motívuma), az elkövető személyisége és életvezetése értékelésével 
állapítható meg, de figyelembe kell venni a kiszabott szabadságvesztés mértékét is.1145

  A 

kommentár szerint a méltatlanság értékelésénél a bűncselekmény jellege, annak tárgyi 
súlya fontos, így erőszakos, közélet tisztasága elleni, korrupciós bűncselekmények vagy 
hivatalos személy elleni cselekmények elkövetőivel szemben kiszabása indokolt. Az 
                                                           
1144

 Btk. 61. § (1) bekezdés 
1145

 JAKUCS Tamás (szerk): Büntető Törvénykönyv magyarázata (Budapest: KJK, 2004) 189. 
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emberölés elkövetői általában méltatlanok arra, hogy részt vegyenek a közügyekben, bár 
kivételt képezhet ez alól az erős felindulásban elkövetett emberölés elkövetője,1146

 ha nem 

mutatja személyében rejlő társadalomra veszélyessége nagyobb fokát életvitele és az 
erőszakos jellegű cselekmény elkövetése miatt.1147

 Indokolatlan a közügyektől eltiltás 
mellőzése annak a körzeti orvosnak az esetében, aki az általa kezelt sértett halálát észlelve 
annak pénzét eltulajdonítja.1148

  

„Kivételesnek tekinthető, ha a bíróság mégsem szabja ki ezt a büntetést, ami 
többnyire csak rövidebb tartamú szabadságvesztés esetén fordulhat elő. Elmaradhat 
azonban hosszabb tartamú szabadságvesztés kiszabásakor is, ha a cselekmény 
motívumából, az elkövetés, illetve az elkövető személyi körülményeiből nem vonható le 
következtetés arra, hogy az elkövető a közügyekben részvételre méltatlan.”1149

 Ilyen 

helyzet lehet, ha az elkövetés konkrét szituációhoz, konfliktushelyzethez kapcsolódott. 
Hasonló a megítélés, ha jogos védelmi helyzetben a félelemérzet miatt az elkövető túllépi 
a védelem szükséges mértékét, ilyenkor büntetlen előéletű, fiatal elkövető estében a 
bíróság szerint mellőzhető a közügyektől eltiltás.1150

 Összefoglalva, a bírói gyakorlat 
alapján megállapítható, hogy szándékos bűncselekmény miatt kiszabott végrehajtandó 
szabadságvesztés esetében a „közügyektől eltiltás szinte törvényszerű”.

1151
 

Az alábbi táblázat tartalmazza a közügyektől eltiltás mellékbüntetés alkalmazására 
vonatkozó adatokat 2007 és 2012 között.1152

 

év 

Végrehajtandó 
szabadságvesztésre 

ítéltek száma 

Közügyektől 
eltiltásra 

ítéltek száma 

Közügyektől 
eltiltásra 

ítéltek aránya 
% 

Közügyektől 
eltiltásra ítéltek 

aránya az erőszakos 
és garázda bcs. miatt 

végrehajtandó 
szababadságvesztésre 

ítéltek között 

Közügyektől 
eltiltásra ítéltek 
aránya a vagyon 
elleni bűncselek-

mények miatt 
végrehajtandó 

szabadságvesztésre 

ítéltek között 

2012 9 539 9 004 94,39 95,75 96,24 

2011 10 371 9 671 93,25 94,18 94,99 

2010 9 743 9 018 92,56 93,83 94,52 

2009 9 435 8 587 91,01 93,02 93,26 

2008 9 094 8 247 90,69 92,43 92,85 

2007 8 867 7 968 89,86 92,49 92,30 
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 BH 1993. 594. 
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 BH 1993. 715 
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 BELOVICS Ervin – GELLÉR Balázs – NAGY Ferenc – TÓTH Mihály: Büntetőjog I. - Általános Rész 
(Budapest: HVG-ORAC 2006) 269. 
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 BH 1992.221 
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 BELOVICS Ervin – GELLÉR Balázs – NAGY Ferenc – TÓTH Mihály: Büntetőjog I. - Általános Rész 
(Budapest: HVG-ORAC 2006) 269. 
1152

 A büntetőbíróság előtti ügyészi tevékenység adatai (Budapest: Legfőbb Ügyészség 2012) 76. 
http://www.mklu.hu/repository/mkudok8246.pdf   
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Az ügyészség adatai alapján úgy tűnik, hogy a közügyektől eltiltás nem csak 
„szinte” törvényszerű, mint ahogy a bírósági határozat elemzése alapján látható volt. Az 
adatok azt támasztják alá, hogy a jogalkalmazás során kiüresedik a közügyekben való 
részvételre való méltatlanság érdemi vizsgálata, hiszen a végrehajtandó 
szabadságvesztésre ítélés esetén szinte automatikus a közügyektől eltiltás kiszabása is.

1153
 

A fenti táblázat adatai a végrehajtandó szabadságvesztés vonatkozásában egyszerre 
tartalmazzák a szándékos és a gondatlan cselekményért elítélést, és mivel a közügyektől 
eltiltás szándékos bűncselekmény elkövetése esetén szabható ki, ha ezekre vetítve 

vizsgálnánk a mellékbüntetések arányát, még ennél is magasabb arányt kapnánk. 
 A táblázat adatai szerint egyértelmű a mellékbüntetés alkalmazásának tendenciája 

is: amíg öt évvel ezelőtt az elítéltek közel 90%-át ítélték közügyektől eltiltásra is, ez az 

arány folyamatosan emelkedett, és 2012-re már 5%-kal nagyobb volt, így elérte a 94,4%-

ot. Még egyértelműbb a tendencia a két olyan cselekménycsoport kiválasztásánál, 
amelyek a legnagyobb arányt teszik ki a végrehajtandó szabadságvesztésre ítélések között. 
Az erőszakos és garázda cselekmények miatt végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek 
95,75%-a, a vagyon elleni miatt elítéltek 96,24%-a áll közügyektől eltiltás hatálya alatt is. 
A két cselekménycsoport vonatkozásában a közügyektől eltiltás kiszabása hasonlóan 
dinamikus növekedést mutat a 2012 előtti öt évben. 

Az ügyészség adatai szerint bár a mellékbüntetés alkalmazása minden megyében 
85% feletti volt 2012-ben, jelentős eltérések mutatkoztak egyes megyék jogalkalmazása 
között. Míg Csongrád, Nógrád, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron megyékben 
a közügyektől eltiltás aránya 85 és 90% közötti, addig Baranya, Fejér, Heves, Jász-

Nagykun-Szolnok és Somogy megyében 97% feletti, sőt, utóbbi két megyében az 
erőszakos és garázda cselekmények miatt letöltendőre ítélt összes személyt eltiltották a 
közügyek gyakorlásától. A fenti adatok alapján tehát összefoglalva megállapítható, hogy a 
közügyektől eltiltás a végrehajtandó szabadságvesztések kiszabása mellett szinte 
automatikusan alkalmazott mellékbüntetés, amely a szabadságvesztésre vonatkozó 
végrehajtási szabályok miatt a közügyektől eltiltás alá eső jogok korlátozásának 
elhúzódásával jár, amennyiben a végrehajtás ideje és a szabadságvesztés tartama a 
jogkorlátozás szempontjából összeadódik. 
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 http://www.mklu.hu/repository/mkudok8246.pdf   70. 

Egy másik, elméletileg elképzelhető lehetséges magyarázat lehetne, hogy a kiszabott végrehajtandó 
szabadságvesztések aránya csökken, és növekvő mértékben már csak azokat az elkövetőket ítéli erre a 
büntetésre a bíróság, akiknél a cselekmény súlya és az elkövető személyi veszélyessége miatt az kifejezetten 
indokolt. Ezt a hipotézist ugyanakkor megdöntik a büntetéskiszabási adatok, hiszen a végrehajtandó 
szabadságvesztések aránya a 2007-es 10 %-ról – folyamatos növekedés mellett – 2012-re 12,6%-ra 

emelkedett. 
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3. Honnan ered a magyar jogban az, hogy a szabadságvesztésre ítéltnek nincsen 
választójoga? 

 

„Értem a rablást és más 
elítéltekről szóló részt; de a czikk 
többi része egészen új intézkedés” 

(Lázár Ádám, 1874)
1154

 

 

A büntetett előélet kapcsán a dolgozat előző fejezetében részletesen foglalkoztunk a 

közösségből kirekesztő büntetések létrejöttével az ősközösségi társadalmakban, valamint 
szerepükkel a római jogban, és áttekintettük a rehabilitáció intézményének kialakulását és 

fejlődését. Ebben a fejezetben a gyökerek megismétlése helyett arra szorítkozom, hogy a 
választójogra fókuszálva elemezzem a hatályos szabályozás kialakulását és a korábbi 
szabályozási koncepciókat.  

Már az országgyűlési követeknek népképviselet alapján választásáról szóló 1848. 
évi V. törvénycikk úgy rendelkezik, hogy a választójog gyakorlásából kizártak, akik 
elkövetett hűségtelenség, csempészkedés, rablás, gyilkolás és gyújtogatás miatt fenyíték 
alatt vannak, tehát a választójogi törvény meghatározott bűncselekmények elkövetése 
esetén zárta ki a tettest a választójogból. 

Az 1848. évi V. törvénycikk módosításakor az Országgyűlésben a két legnagyobb 
politikai érdekcsoport a kiegyezést támogató Szabadelvű Párt és a Függetlenségi, másik 
nevén 48-as Párt volt, az előbbi a korszakban mindig abszolút többségben volt.1155

 Az 

1874. évi XXXIII. törvénycikk meghozatala kapcsán különösen érdekes, hogy a kérdéssel 
foglalkozó szakasz (10., majd 12.) azon kevesek közé tartozik, melynek a beterjesztésekor 
nem volt miniszteri indokolása.1156

 Fel is hívta erre a figyelmet az Országgyűlés vitájában 
az ellenzéki Lázár Ádám, aki maga részéről a nevezett szakaszt „az egész 
törvényjavaslatban a legvitalisabb czikknek” tartja: „Mindenekelőtt megjegyzem, hogy 
ezen fontos czikk azon hibában szenved, hogy a belügyminister úr akkor, amikor az 1848. 
választási törvénynek szükséges módosításáról és kiegészítéséről szóló indokolást beadta: 
ezen indokolásban a 12. czikket egyetlenegy árva szóval sem említi meg. Megengedem, 
hogy abból indult ki, hogy ennek első pontjában olyan intézkedések foglaltatnak, melyek 

az 1848. törvényben benne vannak: értem a rablást és más büntetettek miatt elítéltekről 
szóló részt; de a czikk többi része egészen új intézkedés.” 

A szakasszal kapcsolatban élénk vita folyt, ami elsősorban három kérdés körül 
bontakozott ki: a sajtóvétségeket elkövetők, az adóhátralékkal rendelkezők és a „vizsgálati 
fogságban” lévők választójoga, illetve névjegyzékbe felvehetősége körül.1157

 A vitát nem 
csupán azért érdemes vizsgálni, mert ekkor került bele a választójogi törvénybe a 
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 Országgyűlési Napló, 1872-75. Országgyűlés, XII. kötet, 281. Országos gyűlés, 1874. július 23. 284.  
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 ROMSICS Ignác: Magyarország története a XX. században (Budapest: Osiris 2001) 
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260 

 

fogvatartottak differenciálás nélküli kizárása, hanem mert a terjedelmes parlamenti 
vitában a későbbiekre nézve is releváns érvek hangzottak el. 

A törvényjavaslat alapján választói jogot nem gyakorolhatnak és ennélfogva a 
választók névjegyzékébe sem kerülhetnek azok, akik az 1848. évi V. törvénycikk alapján 
bármely jogcímen kizárattak, a katonák, honvédek, a vagyonbukottak, akik bűntett vagy 
vétség miatt vagy a sajtóról szóló 1848. évi XVIII. tc. egyes szakaszaiban megfogalmazott 
sajtóvétség miatt fogságra ítéltettek,

1158
 a büntetés tartama alatt. Nem választhattak 

továbbá azok, akik bűntett vagy vétség miatt vizsgálati fogságban vannak, és végül azok, 
akik választói joguk elvesztésére ítéltettek, az ítéletükben meghatározott időtartam alatt. 

A kormányoldal szándéka a minél szigorúbb szabályozás volt, amelyet az ellenzék 
minden igyekezete ellenére sikerült elfogadtatni a parlamenti többséggel. Az ellenzék 
számos példát hozott fel arra, hogy az 1872-es választások alkalmával különböző 
ellenzéki rendezvények, felvonulások során egyes megyékben rövidebb időre, ok nélkül 
börtönöztek be kormánnyal nem szimpatizáló csoportokat, amelyekkel az ellenzék sikerét 
kívánták megakadályozni. Sokszor a fogságban levőket éppen a szavazás másnapján 
engedték ki – az ellenzék szerint ebből is látszik, hogy a szabályozás csak visszaélésekre 
ad okot, melyet meg kell szüntetni. Nem megfelelő a törvényjavaslat azért sem, mert ítélet 
nélkül valakit kizárni a választójogból nem lehet. „Hát vajon erre nekem fog-e más 
alkotmányban példát mutatni. Hát a moral? Hogy, aki bünt elkövetett: megbüntessék, ez 
moral; de hogy valaki, kiről megtörténhetik, hogy bün fog reá bizonyíttatni; de az 
ellenkező is lehetséges: már előre megbüntetettessék, erre az egész jogtörténelem nem fog 
példát felmutatni” – érvelt a vitában Helfy Ignácz. A kormányoldal egyik szónoka, Eötvös 
Károly szerint a „jogerejű bírói határozat a vizsgálatra” elegendő ahhoz, hogy ezek az 
emberek „a szabad polgárokkal együtt, összeköttetésben ne mehessenek a politikai jogok 
gyakorlatának szentélyére”, azért sem, mert „büszkén mondom [...]”– reagált Eötvös – 

„hogy ezen oldal egyáltalában nem akarja azt, hogy valaki a börtönből vezettessék 
bilinccsel kezén lábán a politikai jogok gyakorlatába”. Valóban előfordulhat, hogy valaki 
ártatlanul van vizsgálati fogságban, mégis: „kivételes viszonyokból rendes időre 
szabályokat vonni” nem lehet.  

A vitában valójában többször jelenik meg az ellenzék érvelésében a korábbi 
választásokon tapasztaltaktól való félelem, mint az ártatlanok jogvédelmének igénye. Az 
ellenzék szerint a jogállamiság eszményével ellenkezik az is, hogy valaki – ha éppen 
akkor van rövidebb ideig vizsgálati fogságban, amikor a névjegyzék összeállítása történik 
– úgy is kikerülhet a választásra jogosultak köréből, hogy akár el sem ítélik, vagy nem 
börtönbüntetésre ítélik. Csemeghy Károly államtitkár – véleményem szerint vitatható – 

álláspontja szerint „reducalódik a kérdés arra, hogy azok, a kik büntetett miatt a börtönben 
vannak, akár sajtó útján, akár más módon követték is el ezen büntetettet: nem vitetnek ki a 

börtönből, hogy szavazatjogukat gyakorolják”. Csemegi belga és olasz törvényekre 
hivatkozik annak bizonyítására, hogy büntetésként más országokban elvileg elképzelhető 
a politikai jogok gyakorlásának felfüggesztése, akár életfogytig, hiszen ez a büntetési 
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nemek között szerepel, de elfelejti hozzátenni, hogy ezekben az országokban nem 
feltétlenül jár együtt a sajtóvétség elkövetésével az elvonás. Csemegi megfogalmazásában 
a vizsgálati fogság során az egyén az „administrativ hatalomnak közvetlen befolyása alatt 
van” és ez meggátolja a fogságban levőt abban, hogy függetlenül és önállóan gyakorolja 
politikai jogát. 

Popovich Dessenau János ellenzéki képviselő hívja fel rá a figyelmet, hogy az 1848-

as törvényben meg voltak határozva az egyes súlyosabb bűntettek, de a Ház előtt lévő 
javaslat az összes bűntett és vétség elkövetőjére kiterjeszti a megvonást, amivel „ruganyos 
és terjedelmes” fogalmat teremt, így a '48-as szabályozást tartaná fenn. Hozzászólásában 
csúcsosodik ki, hogy az ellenzéknek nem is teljesen az jelent problémát, hogy valaki a 
vizsgálati fogság ideje alatt nem szavazhat, hanem az, hogy ezen idő alatt nem is kerülhet 
be a névjegyzékbe, amivel hosszú időre kikerülhet a választójogosultsággal rendelkezők 
köréből.1159

 Az ellenzéki ügyvéd, Teleszky István hoz példát arra, hogyha az összeírás az 
előtt egy héttel van, hogy valaki a büntetését kitölti, hiába „szenvedte ki” a büntetését és 
„helyes büntetőjogi elvek szerint a társadalmat kiengesztelte”, három évig fog aktív és 
passzív választójogától is elesni. Teleszky szerint egyáltalán törvényben rendezni azt, 
hogy aki börtönben van nem szavazhat: felesleges, mert a szünetelő jogokról úgysem kell 
rendelkezni, hiszen „hiába fogná valamely börtön-büntetését szenvedő rab kérelmezni; őt 
a presbiteri választó-gyűlésre vagy a gazdasági közgyűlésre nem fogják menni 
engedni”.1160

 Viszont, ha „véletlenül olyan szerencsés az elmarasztalt, hogy büntetése 
akkor hajtatik rajta végre, midőn a választási összeírások nem folynak: akkor 
szavazatjogát folytonosan gyakorolhatja, mert az előző évi listában benne volt, a 
következő éviben is benne lesz. De ha a véletlen ugy hozza magával, hogy éppen akkor 
válik az ítélet jogszerűvé, midőn a választási összeírások folynak: akkor kimarad és egy, 
illetőleg három évre elveszti szavazatjogát. Igazságos ez?” – kérdezi képviselőtársait, 
majd később javasolja, hogy ezen személyek a választói névjegyzékben szerepelhessenek, 
csak a szavazati jogukat éppen akkor ne gyakorolhassák, amikor a börtönben vannak.1161

 

A képviselő azt is indítványozza, hogy „jelöltessenek ki azon büntetettek, a melyek a 
választhatási jog megszünését vonják maguk után”. 

A vitát követő szavazás eredményeképpen került tehát a magyar jogba az elítéltek 
automatikus kizárása a választójog gyakorlásából. A törvényalkotás fejlődését az alábbi 
táblázat foglalja össze. 
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A választójog kizárásának szempontjai az egyes jogszabályok alapján 

szempont/év 1848:V.tc. 1874:XXXIII.tc. 1913:XIV.tc. 1918:XVII.tc. 1925:XXVI.tc. 1938:XIX.tc. 1945:VIII.tv. 1947:XXII.tv. 1953:II.tv. 1983:III.tv. 
1989:XXXI.tv.; 

1989:XXXIV.tv. 
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A Csemegi-kódex szabályozása szerint a szabadságvesztés büntetésre ítélt a büntetés 
tartama alatt a politikai jogok gyakorlásától törvény erejénél fogva fel van függesztve 
anélkül, hogy ezt az ítélet külön kimondaná. A törvény meghatározza a közügyektől 
eltiltás mint mellékbüntetés tartalmát, melyet meghatározott – általában állam és vagyon 
elleni, illetve hivatali – bűntettek elkövetése esetén lehetett kiszabni. 

Az első világháború előtt ismét bővült a választójogból kizártak köre. Az 
országgyűlési képviselők választásáról szóló 1913. évi XIV. törvénycikk úgy rendelkezett, 
hogy nincs választójoga annak, aki bűntett vagy vétség miatt szabadságvesztés-büntetésre 
van ítélve, az ítélet jogerőre emelkedésétől a kiszabott büntetés kiállásáig (tehát nem a 
végrehajtás kezdetétől). Nem vették fel a névjegyzékbe azt sem, aki feltételes 
szabadságon volt, illetve aki bűntett vagy vétség miatt jogerős bírói határozattal elrendelt 

vizsgálati fogságban volt. Egyes esetekben a büntetés kiállása után is érvényesültek 
kizárási okok. A világháborút követően is tovább bővült a kizártak köre. Az 1918-as, 

valamint 1925-ös törvények szerint nem volt választó az, aki bűntett vagy vétség miatt 
bírói határozat alapján előzetes letartóztatásban vagy vizsgálati fogságban volt, továbbá 
aki szabadságvesztés-büntetését töltötte – ideértve azt is, aki feltételes szabadságon volt –, 

valamint az sem, aki ellen nyereségvágyból elkövetett bűntett vagy vétség miatt vád alá 
helyező határozatot hoztak, vagy főtárgyalást (tárgyalást) tűztek ki (!). 1938-tól az, akit 

bűntett miatt akár a polgári, akár a katonai bíróság jogerősen elítélt, nem vehetett részt a 
választásokon. Egyes esetekben a büntetés kiállása után is korlátozták a választójogot. 

A háború után a választójogból kizártak körét a nemzetgyűlési választásokról szóló 
1945. évi VIII. törvény rendezte. Ennek érdekessége, hogy a választójog elvesztéséhez az 
is elég volt, hogy valaki ellen a népügyészség vádiratot bocsátott ki. A törvény számos 
kizárási okot határozott meg, ezek közül több volt ideológiai alapú. Nem választhattak a 
„hazaárulók, háborús vagy népellenes bűnösök, mert a német fasizmus politikai, 

gazdasági és katonai érdekeit a magyar nép rovására támogatták”. A törvény kisebb 
módosítására 1947-ben került sor. 

Az 1949. évi XX. törvény a korábbi rendelkezésekhez képest lényegesen 
rövidebben, de nem igazán kézzelfoghatóan határozta meg a választójogból kizártak körét. 
A törvény úgy rendelkezik, hogy a választójog a Magyar Népköztársaság minden 
nagykorú polgárát megilleti. A dolgozó nép ellenségeit és az elmebetegeket a törvény a 
választójogból kirekeszti.1162

 

A Büntető Törvénykönyv általános részének felülvizsgálatára az 1950. évi II. 
törvénnyel (Btá.) került sor, ez a jogszabály új szabályozást tartalmazott. Egyrészről a 
politikai jogok felfüggesztését (és a hivatalvesztést) közügyektől eltiltássá vonta össze, és 
eltérő tartalommal határozta meg: tágította azt. Az országgyűlési választásokról szóló 
jogszabályok módosításáról szóló 1953. évi II. törvény ennek értelmében kimondta, hogy 

választójoga van minden magyar állampolgárnak, aki 18. életévét a választás évének 
január hó 1. napja előtt betöltötte. A választójogból azonban ki volt zárva az, aki 
közügyektől eltiltásra szóló ítélet hatálya alatt állt, aki bűntett miatt szabadságvesztését 
töltötte vagy előzetes letartóztatásban volt. Nem választhatott az sem, aki rendőrhatósági 
őrizetben vagy rendőri felügyelet alatt volt. 

                                                           
1162

 1949. évi XX. törvény a Magyar Népköztársaság Alkotmánya 63. § (2) bekezdés 
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A közügyektől eltiltás egységes felfogását az 1954. évi 19. törvényerejű rendelet 
szüntette meg, és helyébe az „egyes jogoktól eltiltást” vezette be. Ekkortól lehetőség volt 
az elítéltet a jogok egy részétől is eltiltani. A választási jogszabályokban ez az 1958. évi 
III. törvénnyel képeződött le, ekkor jelent meg a választójog gyakorlásától való eltiltás. 
Ettől a megoldástól az 1961. évi Btk. tért vissza a korábbi, egységes közügyektől 
eltiltáshoz azzal az indoklással, hogy az elvileg egységes mellékbüntetést a törvényerejű 
rendelet lényegében több önálló büntetésre bontotta, figyelmen kívül hagyva, hogy ezen 
jogok egymással szorosan összefüggenek. 

A törvény kimondja, hogy az elítéltnek azok a jogai, amelyeket a közügyektől 
eltiltás esetén elvesztene, börtönbüntetésének végrehajtása alatt szünetelnek. Ezek közül 
pedig az egyik az országgyűlési, valamint a helyi tanácsi választásokon való részvétel. Az 
eltiltás az ítélet jogerőre emelkedésével vette kezdetét. 

A Magyar Népköztársaság Büntető Törvénykönyvéről szóló 1961. évi V. törvény 
Kommentárja szerint a szabadságvesztés-büntetés természetével és céljával ellenkezne, ha 
az elítélt a szabadságvesztés végrehajtásának tartama alatt is gyakorolhatná azokat a 
jogait, amelyekkel az állampolgárok a közügyek intézésében részt vesznek. Ezen 
rendelkezések hatályosulása független attól, hogy egyébként az elítélttel szemben 
alkalmaztak-e mellékbüntetésként közügyektől eltiltást. 

Az 1978. évi Btk. miniszteri indoklása a korábbi érvrendszerrel él, amikor kizárja a 
szabadságvesztésüket töltőket a választójogból: „Ellentétes lenne a szabadságvesztés 
jellegével, ha az elítélt ennek végrehajtása alatt is gyakorolhatná azokat a jogait, 
melyekkel az állampolgárok a közügyek intézésében részt vesznek.” A törvényi 
szabályozás szerint azok az állampolgári jogok és kötelezettségek szünetelnek, amelyek a 

büntetés céljával ellentétesek, így különösen, amelyekre a közügyektől eltiltás kiterjed. 
Az 1966. évi III. törvény módosításokat hajtott végre a választásokkal kapcsolatban, 

de a választójogosultságból kizártak körét nem érintette. Nem így az 1983. évi III. 
törvény, melynek értelmében nincs választójoga annak, akit a bíróság eltiltott a 
közügyektől, aki a szabadságvesztés-büntetését tölti, vagy szigorított őrizetben van. 

A rendszerváltás után is fennmaradt a szabadságvesztésüket töltők kizárása. Az 
Alkotmányt lényegesen módosító 1989. évi XXXI. törvény értelmében nincs választójoga 
annak, aki jogerős szabadságvesztés-büntetését, vagy aki büntetőeljárásban jogerősen 
elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti. A rendszerváltó törvénycsomag 
rendelkezett az országgyűlési képviselők választásáról is. Az 1989. évi XXXIV. törvény is 
rendelkezett a szabadságvesztésüket töltők kizárásáról. 

 

4. A releváns európai és nemzetközi gyakorlat 

Az Emberi Jogok Európai Bírósága 2005-ben a Hirst v. Egyesült Királyság ügyben 
kimondta, hogy a fogvatartottak automatikus kizárása a választójog gyakorlásából sérti a 

az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 
4-én kelt Egyezményt. Az ítélet kapcsán a magyarországi szabályok értékelésének 
kontextusba helyezése érdekében összegyűjtöttem, hogy az egyes európai országok 
hogyan szabályozzák a fogvatartottak választójogát. A kérdésben egyáltalán nem 
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egységes a szabályozás, mert bár a strasbourgi ítélet is megállapítja, hogy több ország 
engedi szavazni az elítélteket, mint ahány nem, sok esetben élnek az országok a tiltás 
eszközével. Albániában, Azerbajdzsánban, Csehországban (de a helyhatósági 
választásokon nem!), Dániában, Finnországban, Hollandiában, Horvátországban, 
Izlandon, Litvániában, Macedóniában, Moldovában, Montenegróban, Németországban, 
Portugáliában, Svédországban, Svájcban, Szlovéniában, Ukrajnában például nem tiltják, 
hogy jogerősen elítéltek is részt vegyenek a választásokon, de természetesen ezekben az 
országokban is előfordulhat, hogy az elítélteket a közügyektől eltiltják. 

Több mint egy tucatnyi országban (Belgiumban, Bulgáriában, Cipruson, 
Észtországban, Fehéroroszországban, Grúziában, Írországban, Lettországban, 
Liechtensteinben, Nagy-Britanniában, Oroszországban, Örményországban, Szerbiában, 
Szlovákiában és Törökországban) viszont az a szabály, hogy az elítéltek nem 
szavazhatnak. 

Több mint harminc ország jogszabályainak elemzése alapján azt látjuk, hogy az 

egyes országok nagyon széles skálán helyezkednek el a tilalmak szempontjából, mégis 
elképzelhető egyfajta tipizálás (lásd az alábbi táblázatot).  

 

1. Az országok egy része ugyanis gyakorlatilag nem alkalmazza büntetésként a 
választójogtól megfosztást, így Kanadában, Japánban, Írországban, Svájcban, 
Csehországban, valamint az USA két tagállamában (Maine és Vermont) a fogvatartottak 
szavazhatnak. Ehhez a kijelentéshez azonban megszorításokat kell hozzátenni. Kanadában 
ugyanis egyrészt nem annak a kimondása történt meg a Legfelsőbb Bíróságon, hogy a 
fogvatartottnak joga van a szavazáshoz, hanem hogy az állam nem tudja bizonyítani azt, 
hogy az összes fogvatartott ipso jure kizárása szükséges és arányos lenne, másrészt a 
kilenctagú testület öt tagja értett egyet ezzel az érveléssel. Kanadában korábban teljes 
tilalom érvényesült.. Így – bár a majdani postai szavazást az egyik legelőremutatóbb 
megoldásnak tekinthetjük – ma még nem vehetnek részt a választáson a fogvatartottak. 
Svájcban pedig, ha az aktív választójogot nem is, de a passzívat érinti a korlátozás. 
Csehország esetében csak a helyi választásokon való részvételt korlátozza a jogszabály, 
melynek oka az lehet, hogy a cseh jogalkotó el akarta kerülni, hogy a fogvatartottak 
döntsék el egyes polgármesterek sorsát. A fentiek ellenére mégis indokolt ezen országokat 
a megengedő szabályozásúak csoportjába sorolnunk. 
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2. Vannak olyan országok, ahol kizárólag bírói mérlegelés alapján van lehetőség a 
választójog korlátozására, akkor is általában nagyon szűk körben: Norvégiában például a 
hazaárulási és nemzetbiztonsági ügyekben és Romániában is csak akkor, ha a 

szabadságvesztés-büntetés kettő évnél hosszabb. További országok ebben a csoportban: 

Luxemburg, Spanyolország és bizonyos értelemben Franciaország, Görögország, valamint 
Olaszország. Franciaországban azonban a szavazati jog az elítéléssel ipso jure elvész, de a 

bírónak lehetősége van arra, hogy az elítéltnek megadja a jogot a választásra. Ezt a 
konstrukciót azonban nem sorolhatjuk a jelen kategóriába, hiszen nem ahhoz szükséges a 
bíró magatartása, hogy a választójogot megvonja, hanem éppen annak ellenkezőjéhez. 

Görögországban szűk körben érvényesülhet a bírói kizárás, egyes esetekben lehetősége 
van az elkövető „erkölcsi romlottságát” megállapítani. Olaszországban a közhivatal 
viselésétől eltiltott, kisebb súlyú bűncselekményt elkövetők esetén a megvonásról a 
bíróság mérlegelési jogkörben dönt. Mivel azonban a „súlyosabb” és egyes meghatározott 
cselekmények miatt a bírónak mérlegelési joga nincs, ezért Olaszországot is egy másik 
csoportba sorolhatjuk. 

A fogvatartott választójoga … korlátozott 

nem  
csak bírói mér- 

legelés alapján 

bizonyos bűncselekmények 

elkövetése esetén 

teljes mértékben, 
ipso jure 

Írország Luxemburg 
Olaszország: 
„súlyos” cselekmények 

Belgium 

Kanada Spanyolország 
Bosznia-Hercegovina: 

nemzetközi jog súlyos megsértése 
Ausztria (egy év felett) 

Japán Norvégia 
Németország: egyes állam 

elleni bűncselekmények 
Görögország 

Svájc 

(de: passzív) 
Románia 

Lengyelország: 
„nagyon súlyos” cselekmények és 
min. három év 

USA (egész életre 

pl. Florida, Iowa) 

 Csehország 
(kivéve a helyi 

választások) 
  Málta: „súlyos” cselekmények Brazília 

    
Norvégia: hazaárulási és 

 nemzetbiztonsági ügyek 
Kína 

     Oroszország 

      Lettország 

      Magyarország 

      Fehéroroszország 

      Franciaország 

      
Ausztrália 

(három év felett) 

   Nagy-Britannia 

   Szlovákia 
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3. A következő nagyobb kategóriába azok az országok tartoznak, ahol a törvény 
erejénél fogva történik a választójogtól való megvonás. Ebben a csoportban is több 
megoldás képzelhető el.  

a) Egyfajta megoldás az, ha a büntetőtörvények meghatározzák azon 
bűncselekménycsoportokat, ahol a választójog megvonása automatikus.  

b) Ha viszont az elkövető nem azt a bűncselekményt követte el, hiába kerül 
börtönbe, nem vonják meg a választójogát. Ezt a megoldást alkalmazza Bosznia-

Hercegovina is, amikor a nemzetközi jog súlyos megsértéséért elítéltek választójogát 
vonja meg. Németországban 33 állam elleni vagy választási bűncselekmény 
valamelyikének elkövetése esetén zárják ki az elkövetőt a választásból, Norvégiában 
hazaárulási vagy nemzetbiztonsági ügyekben. Lengyelországban, Olaszországban és 
Máltán pedig egyes „nagyon súlyos” bűntettek elkövetőit zárják ki a választójogból, 
általában ezek esetében is az egyes bűncselekmények konkrét meghatározásával. 

4. Vannak olyan országok, ahol bírói döntéstől, és bizonyos értelemben az elkövetett 
bűncselekménytől függetlenül megvonják a választójogot.  

a) Az egyik konstrukcióban meghatározzák, hogy legalább mennyi időre való 
elítélés szükséges a választójog megvonásához. Itt természetesen részben szerepet kap az 
elkövetett bűncselekmény típusa is, hiszen általában azt ítélik hosszabb időre, aki 
valamilyen súlyosabb cselekményt követett el. Ezt alkalmazzák Ausztriában, 
Ausztráliában, illetve Görögországban is. Ausztriában a szándékos bűncselekmények 
elkövetőit kell kizárni a választójogból, ha a büntetés időtartama az egy évet meghaladja. 
Görögországban sávok szerint van meghatározva a büntetés időtartama: az egyes 

sávokhoz tartoznak a választójogból való kizárás időtartamainak sávjai, melyen belül a 
bírónak van döntési jogosultsága. A büntetés időtartama szerepet kap a szabályozásban 
Romániában is, ahol csak a kettő évnél hosszabb időre ítéltek esetében dönthet a bíróság 
úgy, hogy megvonja a szavazati jogot, illetve Lengyelországban is, ahol a szavazati jog 
megvonásánál a súlyos bűncselekmények elkövetőinél is kritérium, hogy legalább három 
évre ítéljék el őket. 

b) A másik konstrukcióban a büntetés időtartamától függetlenül megvonják a 
szabadságvesztésre ítélttől a választójogot. Ezt a megoldást alkalmazza Belgium, Brazília, 
Franciaország, Fehéroroszország, Lettország, Szlovákia, Kína, Oroszország és az Egyesült 
Államok 48 tagállama, Franciaország esetében a fenti megszorítással. Szlovákiában a 
fogvatartottak az elnökválasztáson vehetnek csak részt. Az ebbe a csoportba tartozó 
országokban nincsen semmilyen mérlegelés vagy megszorítás: az elítéltek a választójogot 
automatikusan elvesztik, amint börtönbe kerültek. 

 

A kérdéssel kapcsolatban fontos vizsgálni, hogy a jogi szabályozás mennyire kötött, 
mennyire ad lehetőséget a bírói vagy egyéb „beavatkozásra” (lásd az alábbi táblázatot). 
Azt látjuk, hogy Franciaország, Görögország, Luxemburg, Németország, Norvégia, 
Olaszország és Románia esetében van a bírónak valamilyen mérlegelési lehetősége a 
választójog megvonása során. 

A többi esetben erre nincs lehetőség, de ezek az országok is két csoportra oszthatók. 
Az egyikbe tartoznak azok, amelyek esetében azért nincs a bírónak beavatkozási 
lehetősége, mert a megvonásra eleve nincs is lehetőség. Ilyen a szabály Kanada, Írország, 
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Japán, Svájc, illetve Maine és Vermont tagállamok esetében. Nincs a bírónak meg a fenti 
lehetősége, pedig a kizárás a választójogból elképzelhető, sőt, kötelező Ausztria, Belgium, 
Bosznia-Hercegovina, Lengyelország, Málta, Nagy-Britannia, Csehország, Szlovákia, az 
USA tagállamainak döntő többsége, Ausztrália, Oroszország, Brazília és Kína esetében. 

 

Lehet-e a bírónak szerepe a kizárásban? 

Nem, és nincs is kizárás Nem, de van kizárás Igen 

Kanada Ausztria Franciaország 

Írország Belgium Görögország 

Japán Bosznia-Hercegovina Luxemburg 

Svájc Lengyelország Németország 

  Málta Norvégia 

  USA nagyobb része Olaszország 

  Ausztrália Románia 

  Oroszország Spanyolország 

  Brazília Magyarország 

 Nagy-Britannia  

 Szlovákia  

 Csehország  

 

 

5. A választójog szünetelése 

A szabadságvesztés alatt az alapjogok szünetelésére (és a választójog korlátozására is) 
alapvetően három okból kerül sor: mint az ősi társadalmak kiközösítésének mai 
megjelenése a politikai jogok korlátozásában vagy szüneteltetésében,

1163
 a büntetés 

céljával való összeegyeztethetetlensége miatt1164
 és a gyakorlati kivitelezhetetlensége 

miatt.
1165

 A szabad mozgáshoz és a tartózkodási hely megválasztásához fűződő jog, 
valamint a fogvatartottak joga a gyülekezéshez, valamint a sztrájkhoz a büntetés-

végrehajtás jellegéből adódóan korlátozottak. Természetesen a szabad mozgáshoz való jog 
korlátozását jelenti önmagában a bebörtönzés is, de ezen túl az elkülönítésre, a fokozatba 
sorolásra, vagy az elítélt ellenőrzésére, felügyeletére, őrzésére vonatkozó szabályok mind 
ezen alapjog korlátozásával járnak. A bebörtönzés során a politikai gyülekezés, valamint a 

sztrájk komoly fenyegetést jelenthetne a végrehajtás rendjére, így az intézet biztonságára 
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 Lásd KABÓDI – LŐRINCZ – MEZEY (848. lj.) 219. 
1164

 1978. évi IV. törvény 41. § (3), valamint LŐRINCZ – NAGY (818. lj.) 75. 
1165

 Hagyományosan az előzetesen letartóztatottak sem szavazhattak, az érveket részletesen bemutattam a 
történeti összefoglalóban. 
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is, így ezek is szünetelnek a végrehajtás alatt. Az elítélt szülői felügyeleti joga 
szünetelésének is az az oka, hogy e jog gyakorlása gyakorlatilag lehetetlen a büntetés 
töltése alatt.1166

 A választójog gyakorlása ugyanakkor nem összegyeztethetelen a 

fogvatartás tényével – mi sem bizonyítja ezt jobban annál, hogy a közügyektől el nem 
tiltottak szűk köre is szavazhat a szabadságvesztés alatt, illetve az előzetes letartóztatottak 
számára a szavazásban való részvétel a korábbiakban is biztosított volt, és azt országos 
parancsnoki intézkedés is szabályozta.1167

 

A büntetés céljával – a korábbi Btk. megfogalmazása szerint – különösen azok a 
jogok ellentétesek, amelyekre a közügyektől eltiltás kiterjed, ezek pedig hagyományosan a 
választójog, a hivatalos személlyé válás, tehát a politikai részvételi jogok, és a fontosabb 

hivataloktól, címektől való megfosztás voltak. A korábbi Btk. szerint a büntetés céljában 
megjelent annak megtorló jellege, a társadalom védelme, illetve a generális és a speciális 
prevenció is.1168

 Az új Btk. érvényesíti azt a megközelítést, amely szerint a megtorlás a 
büntetésnek nem célja, hanem legitimációja, valamint jogalapja, így már csak a 
társadalom védelmét és az ennek érdekében történő generális és speciális prevenciót 
említi büntetési célként.1169

 A törvény nem helyezi előtérbe egyik célt sem a másikhoz 
képest, így indokolt az összes prevenciós cél mentén megvizsgálni, hogy mennyiben 
várható egyes büntetési célok megvalósulása a választójog megvonása által. 

 

6. A választójog megvonása a büntetési célok tükrében 

Alapvető kérdés, hogy milyen büntetési célokat szolgál vagy szolgálhat a választójog 
gyakorlásától való megfosztás. Abból adódóan, hogy a választójogtól való megfosztás 
2012. előtt automatikusan együtt járt a szabadságvesztéssel, és azóta a bebörtönzöttek 
95%-a esetében alkalmazza a bíróság, valamint a közügyektől eltiltás mellékbüntetés 
időtartama a szabadságvesztés végrehajtása után kezd el telni, módszertani nehézségekbe 
ütközhet, hogy melyik büntetés hatását vesszük a vizsgálat fókuszába. Jelen elemzés célja 
annak vizsgálata, hogy a szabadságvesztésessel szükségszerűen együtt járó korlátozások 
mennyiben legitimálhatók, illetve mennyiben járulnak hozzá a semlegesítéshez, a 
kirekesztéshez vagy az elnyomás fenntartásához. Ebből a szempontból a célkeresztben az 
a jogfosztás áll, ami a szabadságvesztés időtartama alatt történik, ugyanakkor mivel a 
közügyektől eltiltás letöltendő szabadságvesztés kiszabása esetén szinte törvényszerű, 
nem hagyható teljesen figyelmen kívül e járulékos mellékbüntetés vizsgálata sem. 
Mindkét esetben leválasztjuk ugyanakkor a választójogtól való megfosztást az azt 

„hordozó” szabadságvesztésről, hiszen utóbbi vizsgálatának egyrészt kiterjedt irodalma 
van, másrészt pedig meghaladná elemzésem kereteit. 

Az abszolút büntetési elméletek szempontjából a büntetés jogalapja az igazságos 
megtorlás, a büntetés a megsértett igazság és jogrend egyensúlyának helyreállítása. Az 
igazságos megtorlás eszköze pedig a tettarányos büntetés, amely nem az elkövető vagy 
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 VÓKÓ, (850. lj.) 
1167

 A büntetés-végrehajtás országos parancsnokának 1-1/31/2008. (IK Bv. Mell. 2.) OP intézkedése a 
választásra jogosult fogvatartottak választójoga gyakorlásának biztosításáról 
1168

 Btk. (régi) 37. § 
1169

 Btk. (új) 79. § 
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mások által a jövőben esetlegesen elkövetett cselekmények valószínűségéhez vagy 
súlyához igazodik, hanem a már elkövetett bűncselekményéhez.1170

 A 

szabadságvesztéssel, mint jól arányosítható időbüntetéssel együtt járó közügyektől eltiltás, 

valamint a választójog bebörtönzés alatti megvonása látszólag megfelel ennek a 
követelménynek, hiszen ahogy a szabadságvesztés tartama a tett súlyához igazítható, 
automatikusan ezzel jár a választójogtól való megfosztás is. Az arányosítás ugyanakkor 
csak látszólagos. Egyrészt azért, mert bár a választójogtól való megfosztás arányosítható 
lenne a tett súlyához, az esetek 95%-ában alkalmazza azt a bíróság, így úgy tűnik, hogy a 
kiszabása általános, és a jogalkalmazás során nem mérlegelik a büntetés eme 
szegmensében rejlő megtorló funkciót. Másrészt azért, mert a szabadságvesztés tartama az 
elkövetett bűncselekmény tárgyi súlyához igazodik, a közügyektől eltiltás pedig az 
elkövető bíróság által vélt méltatlanságának időtartamához. A szabadságvesztés ideje 
alatti választójogtól megfosztás – a politikai vagy választási bűncselekmények kivételével 
– nem a választójogtól való megfosztásban mint megtorlásban jelentkezik, hanem a 

cselekmény miatti általános megtorlás része. A közügyektől eltiltás tartama „független” a 
szabadságvesztés tartamától, így annak értékelése, hogy az elkövető mennyire méltatlan, 
nem jelenik meg a szabadságvesztés időtartamában, azzal nem arányos, hanem a csak a 

bebörtönzést követő mellékbüntetés tartamában. Harmadrészt, arra tekintettel, hogy a 
választások nem igazodnak a közügyektől eltiltottak bebörtönzéséhez és vice versa, 
valamint négy-, illetve ötévente kerülnek megrendezésre, aránytalanul érintheti ez azokat, 
akik éppen akkor vannak börtönben és/vagy közügyektől eltiltás hatálya alatt, amikor 
választások vannak, azokhoz képest, akik büntetési ideje az övékével ugyan megegyezik, 
de a büntetésüket két választás közötti időszakban töltik. Úgy tűnik tehát, hogy a 
választójog megvonása nem szolgálja a megtorlás célját és nem is arányosítható 
megfelelően a tett súlyához. 

A korrekcionalizmus válsága, a közgazdaságtanban a racionális döntési elméletek, a 
kriminológiában pedig a tanulási elméletek terjedése az 1960-as évek végétől, illetve az 
1970-es évek közepétől az elrettentési gondolat újrafelfedezéséhez járult hozzá. Borbíró 
Andrea bizonyította,

1171
 hogy az elrettentés elmúlt évtizedekben megtapasztalt „felfutása” 

azért is következhetett be, mert az jól alkalmazkodik a közvélemény által is meghatározott 
politikai racionalitáshoz, és elsősorban a büntetések súlyával összefüggésben értelmezi az 
elrettentő erőt ahelyett, hogy a büntetés gyorsaságát és bizonyosságát is figyelembe 
venné. Fontosak ezen utóbbi szempontok azért is, mert az elrettentő hatás egy többlépcsős 
mechanizmuson keresztül történik, amelyben a következetes felelősségre vonás annak 
lakossági megtapasztalásán keresztül vezet el a jogkövetés kialakulásához.1172

 

Fentiekre figyelemmel kétségkívül csábító lenne arra a következtetésre jutni, hogy a 
választójog megvonásnak van speciális vagy generális elrettentő funkciója, sőt, azon 
keresztül, hogy a választójognak a politikai részvételi jogok közül sokan kiemelkedő 
jelentőséget tanúsítanak, még inkább jelentősnek értékelhetjük a megvonás elrettentő 
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 Lásd Von HIRSCH (368. lj.) 
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 Lásd BORBÍRÓ (31. lj.) 104-111. 
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 Maurice CUSSON: „Situational Deterrence: Fear During the Criminal Event” in CLARKE (szerk.): Crime 

Prevention Studies vol 1. (Monsey New York Criminal Justice Press 1993) 55-68. idézi BORBÍRÓ (928. lj) 

106. 
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funkcióját. Bár empirikus adatok a választójog megvonásáról nem állnak 
rendelkezésünkre, az elrettentés „máza” mögé nézve látható, hogy a koncepció alapvetően 
helytelen. Helytelen azért, mert a bűnelkövetők jellemzően nincsenek tisztában azzal, 

hogy milyen választójog-korlátozással jár a szabadságvesztés, és a kirekesztés mennyi 
ideig és milyen formában érvényesül. Másrészt pedig helytelen azért, mert a választójog 
megvonása még a szabadságvesztés megkezdéséhez képest is akár évekkel később 
„hatályosul” egy választásból való kizárás alkalmával, így időben is távol kerül az 
elkövetett cselekménytől. Ezzel egyébként is csak absztrakt viszonyban van, hiszen a 
választójog megvonását eredményező közügyektől eltiltást nem az elkövetett cselekmény 
miatt, hanem közügyekre való méltatlansága miatt alkalmazzák vele szemben. 
Harmadrészt pedig azért helytelen az elrettentést mint büntetési célt látni a választójog 
megvonásában, mert a lakosság várhatóan nem a politikai jogok korlátozását, hanem a 
bebörtönzéssel együtt járó „komolyabb”, akutabb fájdalmakat,1173

 mint a biztonságtól, az 
autonómiától vagy a heteroszexuális kapcsolatoktól való megfosztást társítja a 
büntetéshez. A választójogtól való megfosztás hozzájárulása a büntetés súlyához 
(közgazdasági kifejezéssel élve) határsúlyossága vagy határelrettentő ereje olyan 
alacsony, hogy véleményem szerint nincs generálpreventív hatása.1174

 

A büntetés társadalomvédelmi funkciója talán a semlegesítési célon keresztül 
ragadható meg leginkább. Ebben az esetben a büntetés célja, hogy inkapacitálja az 
elítéltet, képtelenné tegye további bűncselekmény elkövetésére. Ez a cél legtöbbször az 
elítélt hosszú ideig tartó izolációján keresztül valósulhat meg, hiszen a fizikai elkülönítés 
általában képtelenné teszi az elítéltet arra, hogy bűncselekményt kövessen el a társadalom, 
pontosabban a „kinti” társadalom sérelmére. A választójog megvonása ugyanakkor sem az 
elkövető fizikai elkülönítéséhez nem járul hozzá, sem ahhoz, hogy ezáltal képtelenné 
váljon valamely „általános” bűncselekmény elkövetésére, hiszen a választójogtól 
megfosztás önmagában nem teszi képtelenné a fogvatartottat, hogy például személy elleni 
bűncselekményt kövessen el a jogfosztás alatt, és különösen nem tartja vissza attól, hogy 

bűncselekményt kövessen el fogvatartott-társai sérelmére. Adódik a választójog 

megvonásának alkalmatlansága, „képtelensége” abból is, hogy az elítélt tevékenységére 
csak kismértékben van hatással és például fizikai izolációját nem eredményezi.  

Speciális kérdés, hogy a választójog megvonása mennyiben tesz képtelenné valakit 
arra, hogy választással kapcsolatos bűncselekményt kövessen el, hiszen felmerülhet a 
szankció speciális, semlegesítő hatása. A Btk. 350. §-ában meghatározott, a választás, a 
népszavazás, a népi kezdeményezés és az európai polgári kezdeményezés rendje elleni 
bűncselekmény elkövetése ugyanakkor nem azáltal válik lehetetlenné, hogy az elkövető 
választójogát megvonták, hanem azáltal, hogy fizikailag a börtönben van. Hiszen az 
elkövetési magatartások, például a választásra jogosultak anyagi juttatással való 
befolyásolása, vagy fenyegetése, kényszerítése, illetve az eredmények meghamisítása nem 
a választójog gyakorlásához kötöttek. A tényállás „jogosultság nélkül szavaz” tényállása 
tűnik olyannak, amelynek elkövetésénél releváns, hogy valakinek van-e választójoga vagy 
nincsen, viszont a benne foglalt magatartás nem egy „önálló” bűncselekmény, hanem a 
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választójogból való kizárás büntetőjogi biztosítása, így vonatkozásában nem értelmezhető 
a semlegesítés. A választáshoz kapcsolódó, de nem a közigazgatás rendje elleni 
bűncselekmények közé tartozó cselekményeket, pl. számvitel rendjének megsértését, a 

kampányköltségek fedezésére szolgáló vesztegetést vagy más bűncselekményt elkövető 
magatartása pedig nem tételez gyakorolható választójogot, hiszen ezek a 
bűncselekmények választójogtól függetlenül is elkövethetők. Látható tehát, hogy a 
választójog megvonásának sem a választáshoz kapcsolódó bűncselekmények 
vonatkozásában, sem pedig a többi bűncselekménnyel kapcsolatban érdemi semlegesítő 
hatása nincs. 

Kézenfekvőnek tűnik a választójog megvonása abból a szempontból is, hogy 
mennyiben illeszkedik a pozitív speciális prevenció, a javítás és a reintegráció 
célkitűzéséhez. A korrekcionalizmus szellemében meggyökeresedett jogintézmények, 

mint a feltételes szabadság vagy a határozatlan tartamú, nevelési célú szabadságelvonás 
abból indulnak ki, hogy a bűnelkövető a progresszív rendszerben kedvezményekkel 
jutalmazható, ha magatartása az elvárt irányban fejlődik. Hasonló gondolat jelenik meg a 
büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesítés filozófiájában is. Elméletileg tehát 
beilleszthető volna ebbe a keretbe a választójog „visszaadása” az elítélt vagy a szabadult 
fejlődése függvényében.1175

  A választójog visszaadásában ugyanakkor nem fedezhető fel 
ilyen „jutalmazási” elem, hiszen az az ítélkező bíróság által meghatározott időtartam 
szerint alakul a szabadulást követően, és annak tartamára sem a büntetés-végrehajtásnak, 

sem a büntetés-végrehajtási bírónak nincs hatása. A választójog automatikus visszaadása, 
„feléledése” mutatja, hogy büntetési célként a reintegrációval nem számolhatunk. 

Ezzel szemben viszont felmerül, hogy hathat-e, és mennyiben a reintegráció 
ellenében a választójog megvonása. Magyarországon nem készült, és kontrollcsoport 
hiányában nem is készülhetett empirikus kutatás arról, hogy a választójog megvonásának 
vagy gyakorlásának van-e hatása a visszaesésre, a problémával kapcsolatban több 
hipotézis fogalmazható meg. Fontos szempont lehet a választójog megvonásának, a 
kirekesztésnek a stigmatizáló hatása. E megközelítés szerint egyrészt minél kevesebb 
szállal kötődik a közösséghez a szabaduló, annál nagyobb lehet a bűnismétlés veszélye. 

Másrészt pedig a társadalom és az állami szervek oldaláról érkező „bűnözőként kezelés” 
is hatással lehet a visszaesésre. Egy további hipotézisem szerint a választójogtól való 
megfosztás ahelyett, hogy hozzájárulna a proszociális készségek kialakulásához, inkább 
ezek csökkenéséhez vezethet, így hozzájárulhat a visszaeséshez. Negyedrészt: a 
fogvatartottak jogainak tiszteletben tartása, különösen választójoguk megtartása 
hozzájárulhat a közösséggel kapcsolatos felelősségérzetük fejlődéséhez, így a jogkövető 
életvezetés kialakításához. 

Az első hipotézis vizsgálatához Howard Becker interakcionista elmélete szolgálhat 
kiindulópontul.1176

 Becker szerint a devianciát társadalmi csoportok hozzák létre azáltal, 
hogy szabályokat alkotnak, amelyek megszegése devianciának számít, és ezeket a 
szabályokat bizonyos emberekkel szemben alkalmazzák, akiket kívülállónak bélyegeznek. 
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A szociális interakciók során az interakciós partnerek egybehangzó és konzisztens  
minősítése révén az egyén belsővé teszi a deviáns minősítést, és előbb-utóbb az egyén 
deviánsként fog kezdeni viselkedni.1177

 „A deviánsként való rajtakapás és megbélyegzés 
komoly következményekkel jár az egyén önképére és társadalmi részvételére. A 
legfontosabb változás az egyén közösségi identitásának megváltozása lesz.1178

 

Álláspontom szerint ennek a megközelítésnek jelentős hatása lehet. A közügyekből – és a 
munka világából – való kirekesztéssel, a méltatlanság, érdemtelenség hangsúlyozásával, 
és az állampolgárok köréből való kizárással ez a kívülállóként való stigmatizálás valósul 
meg, amely a szabaduló új identitásának konstruálódásához járul hozzá. 

A sikeres reintegráció és a visszaesés megelőzése vonatkozásában hazai és 
nemzetközi kutatások is kiemelték a közösség szerepét, a társadalmi kötelékek és az 

elköteleződés erejét. Crawford az elkövetőre gyakorolt, prevenciós szempontból releváns 
mechanizmusok között kiemeli, hogy „a közösség részvételével, a bűncselekménnyel 
kapcsolatos közösségi percepciók kifejeződésével, valamint a konfliktusfeloldás és a 
helyreállítás aktív közösségi támogatásával a reparációs tevékenység az elkövető 
integritáltságérzetét növeli, ami a proszociális attitűdök erősödése irányába hat”.

1179
 Bár 

Crawford a helyreállító igazságszolgáltatás vonatkozásában bizonyította a fentieket, a 
kriminális részvétel rizikótényezői ismeretében1180

 világos, hogy a társadalmi 
kötelékeknek a hagyományos igazságszolgáltatás szempontjából is kiemelkedő 
relevanciája van. Éppen ezért látható, hogy a választójog megvonása nem járulhat hozzá a 
közösségi kötelékek erősödéséhez, valamint a társadalmi elköteleződés kialakulásához, 
hanem éppen ellenkező hatása van, így csökkenti a proszociális készségek kialakulását. 
Egy kábítószer-fogyasztásért 5 évet kitöltött személlyel készült interjúban az interjúalany 
így fogalmazott: a vietnami háborúban „az életemet kockáztattam ezért az országért. 
Számomra a választójog megvonása nincs rendben, jelentős frusztrációt és dühöt okozott 
bennem. A fiam Irakban szolgál a seregben, mint tettem én is azt korábban. […] 18 

évesen a saját országomért harcoltam Vietnamban. És most? Itt vagyok munkanélküliként, 
és nem engedik, hogy szavazzak.”1181

 A választójog megvonása tehát azt a háborús 
veteránt is frusztrációval és dühvel töltötte el, aki korábban elkötelezettnek tűnt a 
közösség iránt, és ez az érzése lazította a társadalmi kötelékeket. 
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Nem ismerek olyan empirikus vizsgálatot, amelyik a fogvatartottak emberi jogainak 
tiszteletben tartása és a bűnelkövetésből való kilépés között vizsgálta volna a kapcsolatot. 
A politikatudomány ugyanakkor mélyrehatóan foglalkozott a választási részvétel és az 
intézményi bizalom kérdésével. Bár a kutatások döntő része a bizalom hatását vizsgálta a 
politikai részvételre, azok a kutatások, amelyek a részvétel bizalomra gyakorolt hatását 
vizsgálták, azt mutatták ki, hogy a magasabb részvételi arány a politikai folyamatokban 

magasabb intézményi bizalmat eredményez. Egy 2010-ben készült amerikai felmérés 
szerint a szavazásban részt vevőket erősebb kötelékek fűzik a közösségükhöz és a 
családjukhoz, mint a nem szavazókat. A választáson részt vevők általában több formában 
és nagyobb gyakorisággal vettek részt a politikai véleménynyilvánítás más formáiban is, 
mint a nem szavazók, és gyakrabban vettek részt közösségi eseményeken is.1182

 Úgy tűnik 
tehát, hogy a választásokon való részvétel megerősíti egy személy közösséghez való 
tartozását. 

A választójogi jogviszony esetében a politikai elem hangsúlyos jelenléte okozza a 
jogviszonyban a jogi jelleg tudatosságát, tehát, hogy a választó tudatában van magatartása 
jogkövető jellegének, egy jogszabály tudatos követése esetén a jogalany pedig azonosul a 

jogszabály által kifejezett értéketekkel és érdekekkel.1183
 Ezek az eredmények, bár csak 

absztrakt kapcsolatban vannak a részvétel és az intézményi bizalom, valamint a 
jogkövetés összefüggéseivel, mégis azt a feltételezést erősítik, hogy a kapcsolat kauzális 
és pozitív lehet.  

A szakirodalomban gyakorlatilag elvétve fordulnak csak elő olyan kutatások, 
amelyek a választáson való részvétel és a visszaesés összefüggését vizsgálnák. Ennek 
egyik oka lehet, hogy ez a kérdés csak hosszú évekig tartó longitudinális kutatással lenne 
vizsgálható, és a kutatási kérdés is annyira speciális, hogy eddig elkerülte a kriminológiai 
kutatások látókörét. A floridai Parole Commission 2011-ben publikálta nagy visszhangot 
kiváltó eredményeit, amelyek szerint a választójog gyakorlása csökkentette a visszaesést 

az államban. Adataik szerint míg az összes szabadult esetében 28% és 33% között alakult 
a visszaesők aránya a 2004 és 2008 között szabadultak estében,

1184
 abban a csoportban, 

akiknek a Parole Commission a választójog gyakorlását biztosította, a visszaesés ennek a 
harmada, 11% volt. A Parole Commission ennek alapján bizonyítottnak látta, hogy a 
választójog biztosítása csökkentőleg hat a visszaesésre.1185

 Ezzel a megállapítással 
azonban a Parole Commission korreláló adatokat tüntetett fel kauzálisként, hiszen nem 
vizsgálta a választójog meglétének okozati hatását. Elmulasztotta annak vizsgálatát 
például, hogy mi a hatása annak, hogy az egyébként kevesebb rizikótényezővel 
rendelkező szabadulóknak adták csak meg a választójogot, aminek nyilvánvalóan hatása 
volt a visszaesésükre. További módszertani probléma, hogy a választójoggal rendelkezők 
visszaesését kétéves, míg a teljes szabadult populáció visszaesését hároméves távlatban 
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vizsgálták. Ugyanakkor abban az esetben, ha a visszaesési adatokat azonos időperiódusra 
vetítve vizsgáljuk, a nem választók visszaesése még mindig kétszeres.1186

 

A Minnesotai Egyetem longitudinális kutatása1187
 azt próbálta meg felmérni, hogy 

vannak-e különbségek azon személyek bűnözési, illetve őrizetbe vételi adatai között, akik 

részt vettek az 1996-os elnökválasztáson, és azoké között, akik nem választottak. A 
bűnelkövetést a 2000-ig tartó periódusig vizsgálták. A kutatáshoz egy 1 000 fős mintát 
használtak, amelyben az 1988-as évben a gimnáziumi tanulmányaikat megkezdő fiatalok 
szerepeltek, mert az volt az egyetlen olyan adatbázis, amely egyszerre tartalmazott 
adatokat a választáson való részvételről és – önbevallás alapján – az elkövetett 
bűncselekményekről is, a 2000-es adatfelvételkor 757 válaszadó vonatkozásában. A 
válaszadók kétharmada vett részt a választáson, és 38%-uk nyilatkozott úgy, hogy a 
választást követő négy évben követett el bűncselekményt, 9% volt ezalatt őrizetben, és 7% 
volt a bebörtönzöttek aránya. 

A minnesotai eredmények a politikai részvétel és a bűnelkövetés erős korrelációját 
mutatták ki: míg a választók 5%-át vették őrizetbe, a nem választóknál ez az arány 16% 
volt. A négyéves periódusban bebörtönzöttek aránya a választók esetében nem érte el az 
5%-ot, míg a másik csoportban 12% volt. A különbség mindkét esetben szignifikáns volt. 
Hasonló korrelációt tapasztaltak a kutatók, amikor azon személyek válaszait vetették 
össze, akik az 1996-os választások előtt már követtek el bűncselekményeket és kerültek 
emiatt legalább őrizetbe. Azok közül, akik már 1996 előtt is voltak őrizetben, a nem 
szavazók 27%-a, míg a szavazók 12%-a került őrizetbe újból 2000-ig, az 1996 előtt 
őrizetbe nem kerültek esetében pedig a nem szavazók 10%-a, míg a szavazók 3,5%-a 

került a büntető igazságszolgáltatás látókörébe. Az arányokra figyelemmel úgy tűnik, 
hogy nem az előélet határozza meg a választásban való részvétel és az elkövetés 
kapcsolatát. Azért, hogy a büntető igazságszolgáltatás működésével kapcsolatos hatásokat 
kiszűrjék, a kutatók az önbevalláson alapuló bűnelkövetésre nézve is vizsgálták a 
választási részvétel hatását. Bár a különbség a fenti arányokhoz képest alacsonyabb volt, 
még mindig jelentős különbség mutatkozott a nem szavazók és a szavazók bűnelkövetése 
között a vagyon elleni cselekményeknél (18 és 11%), valamint az erőszakos 
cselekményeknél (42 és 27%) is. 

A választási részvételt azonban számos más faktor is meghatározhatja, amely 
hatással lehet az őrizetbe vételekre is, így a kutatásban regresszióanalízissel kísérelték 
meg a nem, az etnicitás, az iskolázottság1188

 és más hasonló tényezők kiszűrését.  Az 
eredmények szerint a korreláció az őrizetbe vétel vonatkozásában lényegesen alacsonyabb 
lett, mint a „szűrők” alkalmazása nélkül, rámutatva ezzel a büntető igazságszolgáltatásra 
ható egyéb faktorok szerepére. Bár a szignifikancia az önbevallásos bűnelkövetés 
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vonatkozásában is csökkent, ez kismértékű volt, és bizonyította, hogy a bűnelkövetésre a 
választási részvételnek hatása van.1189

 

Írország 2006-ban tette lehetővé a fogvatartottak számára a választójog gyakorlását, 
amelyre elsőként 2007-ben volt lehetőség. Ezzel az összes választásra jogosult 
fogvatartott 10%-a élt. Ez jelentősen elmarad1190

 a kinti állampolgárok részvételi 
arányától.1191

 Bár ez a választás jó lehetőség lett volna arra, hogy mélyebb kutatások 
készüljenek a fogvatartottak választójogának gyakorlásáról, ezekre egyelőre nem került 
sor. A választójog bevezetéséről szóló parlamenti vitában azonban az illetékes miniszter 
felhívta a figyelmet arra, hogy a választójog megadása nemcsak a rehabilitációs folyamat 
része, hanem az felelősséggel is jár. Dick Roche szerint „az a tény, hogy valakit 
bebörtönöztek egy bűncselekmény elkövetéséért, nem jelenti, hogy megszűnt volna 
állampolgár lenni vagy megszűntek volna a szabadságjogai. Elő kell segítenünk, hogy ez a 
személy gyakorolni tudja a szabadságjogait és bátorítanunk kell a felelősségérzete 
kifejlődésében, amely egy nevelési folyamat része. […] Az állampolgársággal ugyanis 
jogok és kötelességek is együtt járnak”1192

 Ezzel összefüggésben egy másik fontos érv 
volt, hogy aki a választójogát gyakorolja, az a közösség elvárásainak megfelelően, 
állampolgárként kezd majd viselkedni, és felelősen próbál viselkedni majd ebben az 
állampolgári szerepében, lehetőleg elkerülve a találkozást a büntető 
igazságszolgáltatással.1193

 

 

 

7. A kirekesztés önellentmondása: a szankció viszonya a normalizáció és a felelősség 
elvéhez 

A büntetés-végrehajtás működését számos alapelv határozza meg, amelyek egy része, így 
a törvényesség elve hosszú évtizedek alatt jegecesedett ki, más alapelvek viszont csak az 
elmúlt évtizedekben váltak a büntetés-végrehajtás általánosan elfogadott zsinórmértékévé. 
Utóbbi elvek közül a normalizáció és a felelősség elveit kell kiemelni. 
 

7.1. Normalizáció és nyitottság 

 

A normalizáció követelménye logikus következménye annak az alapelvnek, hogy a 
szabadságvesztés önmagában véve büntetés, és azt indokolatlan korlátozásokkal nem 
szabad súlyosabbá tenni. Ennek megfelelően alapelvi szinten mondja ki az Európai 

Börtönszabályok is, hogy a börtönbeli körülményeknek a lehető legnagyobb mértékben 
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meg kell közelítenie a kinti élet pozitív jellemzőit.1194
 Sonja Snacken megkülönbözteti a 

normalizáció egyéni és kollektív szintjeit. Egyéni szinten a normalizáció arra vonatkozik, 

hogy a börtönrendszer úgy működjön, hogy a lehető legnagyobb mértékben vegye 
figyelembe a fogvatartott börtönön kívüli szerepeit: az apát, a partnert és az állampolgárt. 
Kollektív szinten pedig a normalizáció elve azt követeli meg, hogy a börtönrendszer olyan 

módon kerüljön kialakításra, valamint olyan szolgáltatásokat nyújtson, amelyek a kinti 
életben is általánosan elérhetők az emberek számára.1195

 Itt különösen nagy szerepet kap 
az, hogy a kinti élet „pozitív” körülményeihez kell közelítenie a börtönrendszernek többek 
között a foglalkoztatás vagy az egészségügyi ellátás kialakításakor, és nem feladata a 
társadalomban előforduló egyenlőtlenség vagy kirekesztődés reprodukálása. 

A hazai szakirodalomban is helyet kapott a normalizáció elve, mint a szabad 

életviszonyokhoz hasonlítás elve,1196
 amely a biztonság és a rend szempontjait szorítja 

megfelelő keretek közé,1197
 amely kifejezi azt is, hogy a büntetésnek egyedül a szabadság 

elvonásában kell állnia, és amely közvetlenül befolyásolja a fogvatartottak társadalomhoz 
való viszonyát, valamint a beilleszkedés folyamatát.1198

 

A normalizációhoz közvetlenül kapcsolódik a nyitottság elve. E szerint a 
börtönrendszernek aktívan törekednie kell a szabadságelvonással járó káros 
következmények csökkentésére, valamint a személyiség negatív fejlődését előidéző 
mellékhatások ellensúlyozására, hiszen a „társadalom érdeke is a szabad életre alkalmas 

elítéltek kibocsátása”. „A modern börtönnek […] szoros kapcsolatban kell állnia 

környezetével, és ezt a kapcsolatot a lehetőségek határáig nyitottá kell tenni.”1199
 A 

bebörtönzéssel szükségszerűen együtt járó káros hatások csökkentése érdekében csak a 
lehető legszükségesebb elkülönítést lehet alkalmazni.1200

 

  

7.2. A felelősség és a reszocializáció elősegítésének elve 

 

A hazai büntetés-végrehajtási jogtudomány már évtizedekkel ezelőtt felismerte a 
társadalom és a büntetés-végrehajtás közreműködésének fontosságát.1201

 Bár a korábbi 
megközelítések a társadalom szerepét nagyobbra értékelték az egyén felelősségénél, 
ezekben is hangsúlyos volt az a szemlélet, hogy a szabaduló elítélt a büntetés kitöltése 
után a társadalom tagjává válik, őt nem kirekeszteni szükséges. Ehhez kapcsolódik – de 

módosult tartalommal – a kortárs börtönrendszerekben a felelősség elve. A felelősség elve 
egyrészt a bebörtönzéssel járó intézményi függőség csökkentését szolgálja, de ezen túl is 
szerepe van abban, hogy elősegítse az elítélt önálló életvezetését. „Ezt tükrözi az is, hogy 
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az elítélt a büntetés-végrehajtásnak nem tárgya, hanem alanya, aki […] felelősséggel 
rendelkezik.”1202

 A felelősség és az önbecsülés1203
 fejlesztése a beilleszkedést 

erősítheti1204
 azáltal is, hogy egy fokozatos rendszerben a fogvatartott előmenetele 

döntéseitől, életvezetésének alakulásától függ. 
Ezekhez az elvekhez kapcsolódik a nemzetközi dokumentumokban szintén elismert 

elv, a reszocializáció elősegítésének elve. E szerint a börtönrendszer kialakításánál, 
működtetésénél érvényesíteni kell azt a szempontot, hogy az a fogvatartottak szabadulást 
követő reintegrációjához hozzájáruljon.1205

 Az európai büntetés-végrehajtási 
rendszerekkel szemben elvárás, hogy az azokat működtető államok a lehető legnagyobb 
mértékben segítsék elő a külvilággal való kapcsolattartást a fogvatartottak társadalmi 
reintegáricójának elősegítése érdekében.1206

 Ezt az Európai Börtönszabályok konkrét 
rendelkezéssel is kifejezi: e szerint a végrehajtandó szabadságvesztést töltő fogvatartottak 
rezsimszabályait úgy kell kialakítani, hogy azok elősegítsék, hogy a fogvatratottak 

felelősségteljes, bűncselekményektől mentes életet éljenek.1207
 Az Emberi Jogok Európai 

Bírósága pedig a Dickson v. Egyesült Királyság ügyben úgy érvelt, hogy a büntetésben 
rejlő megtorló és elrettentő funkciók nagyobb hangsúlyt kaphatnak ugyan a 
szabadságvesztés-büntetés töltésének első szakaszában, de itt is kiemelendő, hogy a 
szabadságelvonás, tehát a büntetés töltése önmagában kielégíti ezeket a funkciókat, az 
alapjogok erre ráépülő korlátozása nem elfogadható. Ennyiben a végrehajtás során 
kidomborodó célok különválhatnak a büntetéskiszabást vezérlő céloktól, és a büntetés 
során, különösen a szabaduláshoz közeledve a reintegráció elősegítése érdekében a 
felelősség fejlesztésére1208

 különös hangsúlyt kell fektetni.1209
 

Álláspontom szerint a választójog törvénnyel történő automatikus megvonása 
elsősorban, de a jelenlegi magyar gyakorlatra jellemző, a választójog gyakorlásától való 
„szinte törvényszerű”, 95%-os megfosztás is alapvetően ellenkezik ezekkel az 
univerzálisan elismert büntetés-végrehajtási alapelvekkel. A választójogtól való 
megfosztás a közösség kirekesztését szimbolizálja: az általános választójog korában, ahol 

az Európai Unió állampolgárai is részt vehetnek Magyarországon az önkormányzati 
választáson, a választójog korlátozása azt az üzenetet közvetíti, hogy a bebörtönzéssel a 
fogvatartott kikerül a közösségből, és egy olyan rendszerben, ahol mindenkinek 

beleszólása van a közügyekbe, ő nem számít a „mindenki” közé, kirekesztett.  

 

7.3. „Mindenki számít”: a választójog egyetemességének jelenkori folyamatai 
 

„A választójog egyetemessége nemcsak a nemzetnek, hanem a demokráciának is fontos. 
A tény, hogy mindegy egyes állampolgárnak szavazata van, a méltósága és a személyként 
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kezelésének a jele. Képletesen szólva azt fejezi ki, hogy mindenki számít.1210
 A 

választáson való részvételből való kizárásnak hatályos jogunkban nem deklarált célja a 
„személyként kezeléstől” való elfordulás, tehát annak kimondása, hogy a 
szabadságvesztést töltő nem tartozik az állampolgárok közé. Ugyanakkor – mint ahogy a 

becstelenítő büntetések kapcsán láttuk – a büntetés történelmileg úgy jött létre, hogy a 
kiközösítést jelentette, és ezt a szimbolikát – többek között – a választójogtól való 
megfosztáson keresztül még mindig magában hordozza. 

Ezzel azonban a büntetési célokkal való összeegyeztethetetlensége mellett a fenti 
alapvető büntetés-végrehajtási alapelvekkel is ellenkezik. Nyilvánvaló, hogy amíg a 
fogvatartott büntetését tölti, addig a büntetés-végrehajtási szervezet irányítása, őrzése és 
felügyelete alatt van, így a napi életrendjét érintő kérdésekben csak korlátozottan tud 
döntést hozni, ugyanakkor a normalizáció, a nyitottság és a felelősség elve szerint ezt nem 
lehet a biztonság fenntartása érdekében indokolatlanul korlátozni. A választójog 
gyakorlásával meghozott döntés továbbá nincs, vagy nagyon közvetett formában lehet 
hatással a fogvatartott napi, börtönbeli életére, inkább a tágabb értelemben vett közösség 
jövőjére van hatással, ebben pedig a fogvatartottak jelentős része egyszer, szabadulása 
után részt fog venni. A gyakorlatban az előzetesen letartóztatottak és a kisszámú, 
közügyek gyakorlásától eltiltásra nem ítélt fogvatartott választójog-gyakorlása a 
bizonyíték arra, hogy technikai akadálya, valamint biztonsági kockázata e jog 
gyakorlásának nincsen.  

A szabad életben a választójogi cenzusok eltörlésével és a választójog egyetemessé 
válásával gyakorlatilag a teljes felnőtt társadalom részt vesz a választásokban. A 
bűncselekmények elkövetőin kívül a választójog teljességéből hagyományosan az önálló 
politikai akarat kinyilvánítására képtelennek tartott személyeket szokták kizárni,1211

 így 
elsősorban a fiatalkorúakat, a gyermekkorúakat és a cselekvőképességükben korlátozott 
személyeket. Mindkét csoport vonatkozásában azonban egyértelmű lépések figyelhetők 

meg a korlátozások csökkentése felé. Míg Magyarországon a 48-as törvények1212
 a 

passzív választójoghoz 24 éves, az aktívhoz pedig 20 éves korhatárt jelöltek ki, a hatályos 
szabályozás 18 éves korban jelöli meg az életkori határt, és az új Alaptörvényről szóló 
vitában is felmerült a választójog korhatárának 16 évre csökkentése.1213

 Más európai 
országok adataira tekintve még szembetűnőbb a változás. Hollandia modern választójogi 
törvényének 1917-es bevezetésekor 25 év volt a korhatár, amely 1946-ra 23 évre, 1965-re 

pedig 21 évre csökkent, majd az 1972-es reformokkal érte el a mai, 18 éves korhatárt.1214
 

A szomszédos Ausztriában 2007-ben 16 évre csökkentették a korhatárt,1215
 

Németországban pedig már a kilencvenes évek közepétől egyre növekvő számban 
vezetnek be olyan tartományi szabályokat, amelyek 16 évesek számára lehetővé teszik a 
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választójog gyakorlását a helyi, vagy a tartományi választásokon. Jelenleg 

Németországban hét ilyen tartomány van, amelyből kettő tartományi szinten is 
választójogot biztosít 16 éves kortól.1216

 

Hasonló tendencia érvényesül a fogyatékossággal élők választójogával 
kapcsolatosan is. Magyarországon az Alaptörvény előtt a cselekvőképességet kizáró 
gondnokság alá helyezetteket a törvénynél fogva fosztották meg a választójoguktól, ez 

azonban az Emberi Jogok Európai Bírósága szerint egyezménysértő, amely miatt a 
Bíróság el is marasztalta Magyarországot a Kiss Alajos v. Magyarország1217

 ügyben 
hozott ítéletben. Ebben kimondta, hogy a korlátozott cselekvőképességűek törvény általi, 
automatikus kizárása a választójogból sérti a választójog egyenlőségének az elvét. Ez 
alapján az Alaptörvény már a választójog bírói ítélethez kötött megvonásáról 
rendelkezett.

1218
 Ez a megoldás azonban még mindig nem felel meg a Magyarország által 

az elsők között aláírt, az ENSZ Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló 
egyezményében foglalt kötelezettségnek, amely szerint a fogyatékossággal élő személyek 
választójogát minden különbségtétel nélkül biztosítani kell.1219

 Ennek elmaradása miatt az 

ENSZ Fogyatékossággal Élő Személyek Jogaival Foglalkozó Bizottsága már 2012-ben 

felhívta1220
 Magyarország figyelmét arra, hogy az új szabályozás nem megfelelő, és 

hazánknak felül kell vizsgálnia a vonatkozó jogszabályokat annak érdekében, hogy a 
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fogyatékossággal élők választójoga biztosítva legyen.1221
 Hasonlóképpen foglalt állást 

korábban az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága is,1222
 valamint az ENSZ Emberi Jogi 

Főbiztossága is.1223
 A hatályos szabályozás vonatkozásában 2013 őszén állapította meg az 

ENSZ Fogyatékossággal Élő Személyek Jogaival Foglalkozó Bizottsága a Bujdosó Zsolt 
v. Magyarország ügyben, hogy Magyarország a vitatott alaptörvényi szakasszal nem 
biztosította megfelelően, hogy a fogyatékossággal élők választójoga egyenlően 
érvényesüljön. A bizottság kimondta,1224

 hogy az Alaptörvény bírói kizárást lehetővé tevő 
szakasza is egyezménysértő, mert sérti a fogyatékossággal élő személyek egyenlő 
politikai részvételi jogait. Úgy tűnik tehát, hogy a fogyatékossággal élő személyek 
választójogának törvényi és bírói korlátozása a fenti nemzetközi egyezményt sérti. A 
fentieken túl pedig az EU Alapjogi Ügynöksége által készített felmérés is alátámasztja, 
hogy az Európai Unióban egyre több ország képviseli a fogyatékossággal élők teljes 
politikai részvételi jogát biztosító álláspontot. Ezek közé az országok közé tartozik 
Ausztria, Finnország, Svédország, Spanyolország és Hollandia is, és a közelmúltban az 
Egyesült Királyság, valamint Olaszország is befogadó szabályozást fogadott el.1225

 

Egyértelműen látható tehát az a nemzetközi, de egyre inkább Magyarországon is 
érvényesülő tendencia, amely szerint a választójog valóban egyetemessé válik és a 
korábban azt érő kizárások visszaszorulnak. Álláspontom szerint ez alapján sem indokolt 
a választójog korlátozásának fenntartása a fogvatartottak esetében. Illeszkedve a többi 
kizáró ok kapcsán megfigyelt korlátozások visszaszorulásához, indokolt a fogvatartottak 
választójogból való kizárásának – mint az ősi társadalmak becstelenítő büntetései 
„hagyatékának” – felszámolása vagy szűkebb keretek közé szorítása. Ez teszi lehetővé 
ugyanis azt, hogy a szabadságvesztés körülményei a lehető legnagyobb mértékben 
megközelítsék a kinti élet általános körülményeit és megvalósuljon a normalizáció 
kollektív szinten. A változás pedig hozzájárul ahhoz is, hogy a normalizáció egyedi 
szintjén a fogvatartott, vagy a fogvatartottak egy, a jelenleginél nagyobb része 
állampolgári szerepét is megélhesse, és ne érje indokolatlan közösségi kirekesztés, 

leképezve azt, hogy az elítélt a végrehajtásnak az alanya, és nem a tárgya. Ez a 
megközelítés járul hozzá a fogvatartott felelősségérzetének növeléséhez is, és megfelelő 
felkészítés, adott esetben az állampolgári ismeretek oktatása mellett a közösség jövőbeli 
életére vonatkozó, hosszú távú döntés meghozatala a felelősségérzet növekedéséhez 
vezethet. A választójog gyakorlásához vezető gyakorlati lépések, a döntéshez szükséges 
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információ megszerzése pedig – a jelenlegi helyzettel szemben – a nyitottság 
érvényesülése irányában hat. 
 

III. 4. Következtetések 

Értekezésem harmadik részének alapvető következtetése szerint a szabadságvesztés e 
büntetési nem immanens részének nem tekinthető olyan jogkorlátozásokkal is jár, 
amelyek ellentmondásban vannak a bebörtönzés reintegrációs céljával. Két példán 
keresztül mutattam be, hogyan nyúlik túl a szabadságvesztés büntetés-idején az azzal járó 
fájdalom. A választójog megvonása és a büntetett előélethez fűződő hátrányok révén a 
munkaerőpiacról való kirekesztés a közösségi erkölcsi elítélés idejétmúlt eszközeit 
jelentik, amelyekkel a büntetőjog túllép az alkotmányos büntetőjog szabta kereteken. 
Ugyan mindkét jogintézménynek vannak gyökerei a magyar jogban, mindkettőre találunk 
nemzetközi példákat, és mindkettő alkalmazására megfogalmazhatók legitim célok, mégis 
az a közös bennük, hogy mindkettő a fogvatartottak kirekesztését szolgálja, elnyomásához 
vezet, és így – negatív speciális prevenciós célján keresztül – alapvető konfliktusba kerül 
a szabadságvesztés reszocializációs céljaival. 
 A francia jogban a 18. század végére kialakult rehabilitáció intézménye a büntetés 
megszégyenítő, kirekesztő jellegére adott válaszként jött létre. Alapvető kérdés azonban, 
hogy mennyire volt szükség a társadalmi, közösségi kohézió erősítéséhez egy ilyen 
intézményre akkor, amikor az annak létrejöttéhez vezető ok – az ősközösségi 
társadalomban létező egymásrautaltság – már évszázadokkal korábban megszűnt. A 

rehabilitáció mint önálló jogintézmény törvénybe foglalására véleményem szerint azért 
volt szükség, mert a társadalom a becstelenítés szankcióját/bélyegét az elítélttel szemben 
élete végéig fenntartotta.  

Magyarországon a Csemegi-kódex nem határozott meg életfogytig tartó úgynevezett 
becstelenítő büntetéseket, így a korabeli megközelítések szerint nem volt szükséges a 

rehabilitációról rendelkezni. Ez ugyanakkor nem jelentette például azt, hogy a 
szabadságvesztést töltők szavazhattak volna. A Csemegi-kódex elfogadását követően 
azonban egyre szaporodtak azok a szabályok, amelyek határozatlan időtartamban 
kapcsoltak negatív jogkövetkezményeket az elítéléshez. Ahogy javult a központosított 
bűnügyi nyilvántartás helyzete, úgy jelentett ez egyre komolyabb kihívást a szabadultak 
adatai védelmére, hiszen a folyamattal párhuzamosan egyre több „terület” látott 
lehetőséget abban, hogy a bűnügyi nyilvántartás adatait kihasználja, és gomba módra 

szaporodtak el azok a jogszabályok, amelyek az erkölcsösség bizonyítását várták el 
munkára jelentkezéskor. Az 1914. évi rehabilitációs törvényjavaslatra a 
korrekcionalizmus, a javítás gondolata nyomja rá a bélyegét. A törvénytervezet szerint a 
szabadságvesztés kitöltése után a bűnelkövetőnek „kifogástalan, rendes és munkás 
életmódját” kell bizonyítania ahhoz, hogy rehabilitálják. Álláspontom szerint ezen a 
ponton helytelen irányba indult el a jogalkotó akkor, amikor a meglévő közjogi 
korlátozások „megnyirbálása”, határok közé szorítása, adott esetben olyan szabály 
alkotása helyett, amely egyedi ügyben teszi mérlegelés tárgyává, hogy a szabadultat lehet-
e alkalmazni vagy sem, inkább azon az úton indult el, amely minden szabaduló számára 
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generálisan bizonyos próbaidő letöltésétől tette függővé a „társadalmi visszafogadást”, a 
munkaerőpiacon való egyenlő részvétel biztosítását. Míg a börtönbe bekerülése előtt – 

ugyanolyan szocioökonómiai státusszal – vele szemben a jóhiszeműség érvényesült, a 
bebörtönzés kiállásával a jog (itt a büntetőjogra, a közjogra és a magánjogra is találhatunk 

példákat) vélelmezi benne a „rossz embert”, holott a cselekményért kiszabott tettarányos 
büntetés kiállásával a közösség felé kielégíttetett a megtorlás igénye. A jó szándékúnak 
tűnő rehabilitáció leple alatt pedig a korrekció, az erkölcsi kijavítás igénye és az 
igazságszolgáltatás büntetés kiállása utáni túlterjeszkedése bújik meg. 

1940-re olyan mértékben szaporodtak el a kirekesztő szabályok, hogy az a 
jogalkotót is lépéskényszerbe hozta. Az első rehabilitációs törvény koncepcióját a 
kriminálpolitika átalakuló emberképe határozta meg. Ez a törvény már nem kifogástalan 
életvitelt ír elő, hanem tisztességes életmódot, amellyel a korábbi törvényjavaslathoz 
képest „lejjebb engedte” a mentesítéshez szükséges mércét.  

A rendszerváltást követően folytatódott a korábban megindult folyamat, amely 
szerint a rehabilitáció egyre inkább az automatikus törvényi mentesítés irányába mozdult 
el, így a mentesítés már bármilyen hosszú szabadságvesztés esetén automatikusan 
bekövetkezett. A 144/2008. (XI. 26.) AB határozat következtében a korábban egységes 
bűnügyi nyilvántartás osztottá vált, így ma már a hátrányos jogkövetkezmények hatálya 
alatt álló büntetlen előéletű személyek nyilvántartása elkülönül a büntetett előéletűek 
nyilvántartásától, hiszen az alkotmányos elvárások szerint a két csoportba tartozó 
adatalanyok nem eshetnek azonos megítélés alá. Annak ellenére, hogy az erkölcsi 
bizonyítvány fennálló rendszere az elmúlt évtizedekben jelentős változásokon ment át, a 
mentesítés hatályos rendszere nem kérdőjeleződött meg alapjaiban. Az erkölcsi 
bizonyítvány hatályos szabályai intézményes diszkriminációt jelentenek, mert 
rendszerszinten rekesztik ki a munkaerőpiac jelentős részéről a szabadult fogvatartottakat, 
és ez a kirekesztés az esetek jelentős részében nem indokolható. A szabályozás 
eredményeképpen a közszféra szinte teljes terrénumából kiszorulnak a szabaduló 
fogvatartottak, amely a jelenlegi adatok szerint 800 000-nél több állást jelent. Ezen túl 
további 600,000 munkakörben nem lehet alkalmazni jogszabályi előírások alapján nem 
mentesült szabadultat. Összességében tehát a lehetséges álláshelyek több mint 35%-ából a 

törvény erejénél fogva ki vannak zárva a szabadságvesztésből szabadulók. 
Álláspontom szerint a jogszabályi és a gyakorlatban érvényesülő korlátozások 

ellenére a reszocializációhoz való jogot az emberi méltóságból kell levezetni. Az 
Alkotmánybíróság 144/2008. (XI. 26.) AB határozata fontos lépés volt ennek 
kimondásában. „Ez a társadalom érdeke is, mert a büntetett előéletű számára a 
mentesítéssel új lehetőségek nyílnak meg, növekszenek elhelyezkedési esélyei, 
csökkennek az elítéltről való gondoskodás társadalmi költségei, és lehetőség nyílik egy 
bűnelkövetéstől mentes életre.” Úgy vélem, hogy az érdemesség bizonyítását a Btk. 1993-

as módosításával a magyar büntetőjog már meghaladta, azt bizonyos idő elteltével minden 
határozott időtartamú szabadságvesztésre ítéltről feltételezi a várakozási idő 
bűncselekmények elkövetésétől mentes kitöltése után. Az érdemesség vizsgálatára már 
„csupán” a kedvezményesnek tűnő bírósági mentesítéskor kerül sor. Így tehát a kérdés az 
marad, hogy a várakozási idő hossza és a szabadulttól elvárt, bűnelkövetéstől mentes 
életvezetésre irányuló erőfeszítések arányban vannak-e azzal a korlátozással, amit a 
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munkaerőpiacról való kirekesztése jelent. További kérdés az, hogy mennyiben van a 
büntetőjognak felelőssége a szabadulást követő várakozási idő alatt, a büntetésen 
túlnyúlva „kikövetelni” a reszocializációt. A helyzet paradox, mivel a visszaesés kapcsán 
az egyik legfontosabb rizikótényező, a munkahely hiánya miatt nehezített feltételekkel 
várja el a szabadulttól a bűncselekményektől mentes életvezetést. 

Az állami büntetőhatalom nem korlátok nélküli. Az emberi méltósághoz való jogból 
levezethető, hogy az államnak ki kell jelölnie azt a pontot, ahol a „széles értelemben vett 

büntetőjog hatóköre véget ér”. Kutatásomban arra a következtetésre jutottam, hogy a 
büntetett előélethez kapcsolódó várakozási idő lényegében relativizálja az emberi 
méltósághoz való jogból levezethető reszocializációt, mert a jogalkotó a szabadultakban 
rejlő személyi tényezőktől függetlenül, differenciálatlanul zárja ki a szabadulatakt a 

munkaerőpiacról, túl széles körben ad teret a foglalkoztatási tilalomnak és nem szab gátat 
annak, hogy a magánszférában túl széles körben váljon követelménnyé a büntetlen előélet 
vagy akár a feddhetetlenség bizonyítása. Ennyiben tehát az államnak felelőssége van az 
alkalmazásra vonatkozó jogszabályi keret megalkotásában. Álláspontom szerint tehát, 
amikor az állam nem felel meg ezeknek a követelményeknek, akkor túllép az alkotmányos 
büntetőjog korlátain, és teret enged a reszocializáció relativizálásának, amivel az emberi 
méltósághoz való jogot sérti. 

Sajátos értelmet kap a büntetőjog, mint a jogrendszer szankciós záróköve a 
rehabilitáció szempontjából. A történeti áttekintés után ugyanis úgy tűnik, hogy a 
rehabilitáció – legalábbis Magyarországon, ahol a büntetéseknek becstelenítő jellege nem 
volt – egy olyan jogintézmény, amely azért került bevezetésre, hogy a gombamód 

szaporodó, a szabadultak akár életfogytig tartó, már a századfordulón méltánytalannak 
tartott kirekesztésén enyhítsenek. Ebből a szempontból téves megközelítés a rehabilitációt 
kedvezményként számon tartani és arra a feltételes szabadságra bocsátáshoz hasonló, a 

szabadságvesztést töltőt motiváló, progresszív rendszer részeként tekinteni. Azt a 
helyzetet, amihez képest ez a kedvezmény jelentkezik, nem a büntetőjog „okozza”, hanem 
a büntetőjogon kívüli más jogágak, valamint társadalmi mechanizmusok. Álláspontom 
szerint nem indokolt a büntetőjogon kívüli, egészen különböző okokból „elburjánzó” 
kirekesztő ágazati törvények büntetőjogi kezelése, mert ez sajátosan összemossa a 
büntetőjog célrendszerét más jogágakéval. A bűnügyi nyilvántartás adatainak 
büntetőjogon kívüli felhasználása azzal jár, hogy a bűnügyi nyilvántartás „farvizén” más 
jogviszonyok létrejöttére, módosítására vagy megszűnésére lesz hatással a büntetőjogi 
szankcionálás ténye. A mentesítéssel pedig, egy, a büntetőjog dogmatikai rendszerébe 
tartozó eszközzel kísérli meg a jogrendszer a büntetőjogon kívül eső következmények 
eltörlését. Álláspontom szerint tehát helyesebb lenne ágazati törvények szintjén, az egyedi 
értékelést lehetővé téve rendelkezni a kizárásról úgy, hogy az a lehető legszükségesebb 
esetekben, és arányosan történjen. 
 A választójogtól való megfosztás a közösségi döntéshozatalból rekeszti ki a 
fogvatartottakat. A Hirst v. Egyesült Királyság döntés hatására az új Alaptörvény feloldja 
az összes szabadságvesztést töltőre vonatkozó korábbi automatikus kizárást, amely egy 
vonatkozó beadvány esetén álláspontom szerint nem állta volna ki az Emberi Jogok 
Európai Bíróságának próbáját. Bár az alkotmányos szabály megengedőbb lett, a bíróságok 
büntetéskiszabási gyakorlata miatt valójában a gyakorlatban továbbra is a szinte teljes 
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kizárás érvényesül: a szabadságvesztésre ítéltek 96%-ának a közügyektől való eltiltásával 
úgy tűnik, hogy nem valósul meg az elítéltek érdemességének/érdemtelenségének valódi 
mérlegelése. A gyakorlatban a választójog gyakorlásától való megfosztás a közügyektől 
eltiltás időtartamát jelentősen meghaladja, és így a szabadságvesztés mellett – járulékosan 
– közügyektől eltiltásra ítélt személyt a közügyektől eltiltás tartamát meghaladóan érinti a 
jogkorlátozás. Kutatási eredményeim szerint helytelen a választójogtól való megfosztás 
mögött a generális vagy a speciális prevenció céljai értelmét keresni. A bűnelkövetők 
jellemzően nincsenek tisztában a szabadságvesztés választójogra gyakorolt pontos 
hatásaival. Másrészt pedig a választójog megvonása még a szabadságvesztés 
megkezdéséhez képest is akár évekkel később „hatályosul” egy választáson való kizárás 

alkalmával, így időben a szabadságvesztés büntetésen túl is távol kerül az elkövetett 
cselekménytől, amellyel egyébként is csak absztrakt viszonyban van. Azért is helytelen az 

elrettentést, mint büntetési célt látni a választójog megvonásában, mert a lakosság 
várhatóan nem a politikai jogok korlátozását, hanem a bebörtönzéssel együtt járó 

„komolyabb”, akutabb fájdalmakat társítja a büntetéshez. A választójogtól való 
megfosztás határsúlyossága vagy határelrettentő ereje olyan alacsony lehet, hogy 
véleményem szerint nincs generálpreventív hatása. Nem alkalmas a választójogtól való 
megfosztás az ártalmatlanná tételre sem. 

Következtetésem, hogy a választójog megvonása a reintegráció ellenében hat. 
Ennek egyik oka a kirekesztés a stigmatizáló hatása. Minél kevesebb szállal kötődik a 
közösséghez a szabaduló, annál nagyobb lehet a bűnismétlés veszélye. Másrészt pedig a 
társadalom és az állami szervek oldaláról érkező „bűnözőként kezelés” is hatással lehet a 
visszaesésre. Ezen túlmenően a választójogtól való megfosztás ahelyett, hogy 
hozzájárulna a proszociális készségek kialakulásához, inkább ezek csökkenéséhez 
vezethet, így hozzájárulhat a visszaeséshez. Negyedrészt: a fogvatartottak jogainak 
tiszteletben tartása, különösen választójoguk megtartása hozzájárulhat a közösséggel 
kapcsolatos felelősségérzetük fejlődéséhez, így a jogkövető életvezetés kialakításához. 

A választáson való részvételből való kizárásnak hatályos jogunkban nem deklarált 
célja a „személyként kezeléstől” való elfordulás, tehát annak kimondása, hogy a 
szabadságvesztést töltő nem tartozik az állampolgárok közé. Ugyanakkor – mint ahogy a 

becstelenítő büntetések kapcsán láttuk – a büntetés történelmileg úgy jött létre, hogy a 
kiközösítést jelentette, és ezt a szimbolikát a választójogtól való megfosztáson keresztül 
még mindig magában hordozza. Ezzel azonban a büntetési célokkal való 
összeegyeztethetetlensége mellett a fenti alapvető büntetés-végrehajtási alapelvekkel is 
ellenkezik. 

Egyértelműen látható tehát az a nemzetközi, de egyre inkább Magyarországon is 
érvényesülő tendencia, amely szerint a választójog valóban egyetemessé válik és a 
korábban azt érő kizárások visszaszorulnak. Egyre több országban csökken a 
választójogra vonatkozó életkori cenzus, és terjesztik ki a választójogot a korlátozott 
cselekvőképességű állampolgárokra is. Magyarország EU-csatlakozása óta már több 
választáson is szavazhattak Magyarországon az Európai Unió tagállamainak 
állampolgárai. Álláspontom szerint ez alapján sem indokolt a választójog korlátozásának 
fenntartása a fogvatartottak esetében. Illeszkedve a többi kizáró ok kapcsán megfigyelt 
korlátozások visszaszorulásához, indokolt a fogvatartottak választójogból való 
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kizárásának – mint az ősi társadalmak becstelenítő büntetései „hagyatékának” – 

felszámolása vagy szűkebb keretek közé szorítása. Ez teszi lehetővé ugyanis azt, hogy a 
szabadságvesztés körülményei a lehető legnagyobb mértékben megközelítsék a kinti élet 
általános körülményeit és megvalósuljon a normalizáció kollektív szinten. A változás 
pedig hozzájárul ahhoz is, hogy a normalizáció egyedi szintjén a fogvatartott, vagy a 

fogvatartottak egy, a jelenleginél nagyobb része állampolgári szerepét is megélhesse. A 
választójog gyakorlásához vezető gyakorlati lépések, a döntéshez szükséges információ 
megszerzése pedig – a jelenlegi helyzettel szemben – a nyitottság érvényesülése irányában 
hat. 
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Összegzés 

A börtön és a kirekesztés egymástól elválaszthatatlan jelenségek. Már a börtön 
létrejöttének is egyik legfontosabb oka volt, hogy biztosítsa a közösségből való 
kirekesztés fizikai feltételeit, és ez a funkciója jelenleg is meghatározó. Kutatásom 
célkitűzése annak vizsgálata volt, hogy a kirekesztés szükségszerűségének – legyen szó 

fizikai kirekesztésről, jogkorlátozásról vagy társadalmi kirekesztésről – hol húzhatók 
meg a legitim határai? Arra szerettem volna választ kapni, hogy vannak-e a börtönnek 
olyan funkciói vagy a bebörtönzésnek olyan következményei, amelyek a szükségszerű 
kirekesztést túllépik, és ha igen, akkor ennek milyen okai és milyen következményei 
vannak. Hipotézisem szerint, a börtön intézményi jellege, a bebörtönzésre „rárakódó” 
intézmények, szabályok és a társadalmi struktúrákban gyökerező egyenlőtlenség hatást 
gyakorol a bebörtönzéssel járó fájdalmak tartamára és intenzitására is. 

Dolgozatomban nem kérdőjelezem meg azt, hogy a börtönnek vannak olyan 
funkciói, amelyek szükségszerűen kirekesztők, ugyanakkor legitimek. Axiómaként 
fogadtam el azt, hogy a közösségnek jogában áll a neki sérelmet okozó személy 
megbüntetése, akár bebörtönzése, így időleges kirekesztése a társadalomból. A 
bebörtönzés a büntetőpolitika alapvetően legitim eszköze. Ezzel együtt kritikai 

megvilágításban vizsgáltam, hogy kit, mennyi ideig és milyen mértékben szükségszerű 
bebörtönzéssel kirekeszteni a társadalomból, és a szabályok szintjén, valamint a 
gyakorlatban hogyan valósul meg ez a kirekesztés. Kutatásom alapján azt látom 
bizonyítottnak, hogy ez a kirekesztés a bebörtönzés eltúlzott hossza, egyes társadalmi 

csoportokra gyakorolt különböző hatása miatt, valamint a bebörtönzéssel járó 
szükségtelen jogkorlátozások miatt alapvetően három irányban valósul meg. 

A.) A szabadságvesztés modernkori történetében Magyarországon meglehetősen 
rövid ideig regnált a tettarányos megtorló szabadság-vesztés, arra a huszadik század 
elejétől kezdve folyamatosan épültek rá a prevenció által vezérelt különböző 

megoldások, amelyek – legalábbis a jogszabályok szintjén – a büntetések 
hosszabbodását célozták. Alapvetően optimista jogintézményként értékelem a magyar 
jogban a visszaeső, vagy úgynevezett „megrögzött” bűnözők kezelésére létrehozott 
szigorított dologház és a szigorított őrizet intézményét is. A dologházban a kriminológia 
tudományának optimizmusa jelent meg, amely azt sugallta, hogy a legújabb 
tudományos eredmények alapján lehetősége van, a modern büntetőjog eszközeivel pedig 
képes annak megállapítására, hogy melyik bűnözők azok, akiktől a társadalmat meg kell 
védeni és milyen osztályozás szerint lehet eljutni ezekhez. A szigorított őrizet, bár 
nevében kevésbé tűnik optimistának- a nevelésre hangsúlyt helyező deklarált céljában is 
az a világkép jelenik meg, hogy az ember javítható, személyisége fejlődik. Mind a 
dologház, mind az őrizet végrehajtási gyakorlata ugyanakkor azt igazolja, hogy sem a 
bírói gyakorlat nem tette magáévá a jogalkotó által elvárt mértékben ezeket a 
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jogintézményeket, sem a büntetés-végrehajtás napi működése nem volt képes 
megteremteni azokat a feltételeket, amelyekkel a fenti optimista célok megvalósulhattak 
volna, így a jogalkotó optimista szándéka puszta fizikai izolációba fordult. Úgy tűnik, 
hogy a jogalkotó szándéka szerinti nagyjából 800-1000 fő semlegesítésével nem érhetők 
el a jogalkotó szándékolt büntetőpolitikai céljai. 

Nem jelenik meg ez az optimizmus a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztésre 
vonatkozó jogalkotói szándékokban, és meglehetősen halványak az életfogytig tartó 
szabadságvesztés esetében is. A 2009-ben kezdődött fordulat óta, a hazai kriminálpolitika 
borús viszonyok között működik, amely pesszimizmus szembetűnő a kirekesztő 
bebörtönzést korábban bevezető időszakokhoz képest, de különösen a fordulatot megelőző 
évekhez képest. A jogalkotó a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés 
alkalmazásával egyszerre mond le az elítéltek egy része fejlődésének esélyeiről, de a 
kriminológia és a kriminálpolitika eredményeinek felhasználásáról is. Ez az, a 

jogalkotói szándékot abszolutizáló megközelítés a tényleges életfogytig tartó 
szabadságvesztés kötelező eseteinek a bevezetésével azt az egyetlen fórumot „iktatja ki” a 
büntető igazságszolgáltatás folyamatából, amely a korábbi esetekben ellensúlyozni tudta, 

és sokszor ellensúlyozta is a jogalkotói szándékokat. Az enyhének ítélt büntetéskiszabási 
gyakorlatot a jogalkotó többször a büntetési tételek vagy a visszaesőkre vonatkozó 
általános részi szabályok módosításával akarta elérni, azonban a tényleges életfogytig 
tartó szabadságvesztés kötelező elrendelése, valamint az úgynevezett „középmértékes” 
büntetéskiszabási szabályok messzemenően túlmennek a további gyakorlaton és szűkítik a 
bíró mérlegelésének kereteit. 

Osztom az alkotmányos büntetőjog, illetve az angolszász irodalomban megérdemelt 
büntetés (just desert) néven elterjedt koncepció megközelítését, hogy a személyiség 
megformálásának állami igénye a tettarányos megtorló büntetésnél súlyosabb 
jogkövetkezményt is eredményezhet. Így egyetértek azokkal, akik a jóléti paradigma 
jószándékú, de kötelező korrekcionalizmusát az igazságos büntetéssel ellentétesnek 
tartják. Más oldalról, a pönológiai érveket figyelmen kívül hagyó bebörtönzés sem 
számíthat eredményre. A dolgozatban tételesen bizonyítottam azt, hogy a tényleges 
életfogytig tartó szabadságvesztés sem az általános elrettentés, sem a semlegesítés, sem a 
reszocializáció céljainak nem tud megfelelni és a jogépségi tettarányos megtorló 
büntetéssel szemben támasztott követelményeknek sem felel meg. A büntetés álláspontom 
szerint aránytalan, mert olyan cselekményekért teszi lehetővé és/vagy kötelezővé a halálig 
tartó bebörtönzést, amelyek által sértett jogtárgyak nem összemérhetők, és az ezek közül 
legsúlyosabb bűncselekmény, az emberölés esetében is túllépi a büntetés 
„mértékletességére” vonatkozó kívánalmakat. 

B.) A kriminálpolitika kirekesztő jellege nem csupán az alkalmazott büntetések 
fajtájában vagy hosszában, hanem – többek között – a bűncselekménnyé nyilvánított 
magatartások körében is tetten érhető. A bűncselekmények köre nem normatívan 
meghatározott. Általános, a társadalom minden tagja által elfogadott normák híján – azon 

cselekmények esetén, amelyek a társadalom tagjai értékítéletének közös halmazán kívül 
esnek – mérlegelés kérdése, hogy mi számítson bűncselekménynek és mi nem. A 
büntetőpolitika növekvő kontrollja a büntetési hierarchia „alján” is a szabadságelvonással 
járó szankciók elszaporodásával, a büntető kontroll „hagyományos” határokon való 
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átlépésével járt. Kutatásom eredményei szerint a társadalmi struktúrákban rejlő 

egyenlőtlenségek is hozzájárulnak a bűncselekmények körének meghatározásához, 
így a büntetőjogi védelem körébe vont értékek kiválasztásához és a kontroll által 
megcélzott magatartások, életmódok, helyzetek megválasztásához. A bűncselekménnyé 
nyilvánítás és azon keresztül a büntethetőség megteremtése – legitim funkciói mellett – 

visszahat a társadalmi egyenlőtlenségekre: a norma- és értékközvetítés, valamint a 
bebörtönzés alapjainak megteremtése révén járul hozzá az elnyomás fenntartásához. 

C.) A bűncselekménnyé nyilvánításon, valamint annak elmaradásán túl a büntető 
igazságszolgáltatás szerveinek működése is hozzájárulhat a társadalmi kirekesztés és 
az elnyomás fenntartásához. Bár e szervezetekre vonatkozó szabályok szerint 
működésük során érvényesülnie kell az egyenlő bánásmód követelményének, úgy tűnik, 
hogy a gyakorlatban – akár a szervezeti kultúra, akár az alkalmazottak előítéletes attitűdje 
miatt – ez a követelmény sérülhet és az igazságszolgáltatás döntéseire is hatással lehet. 

Álláspontom szerint azokra a tényezőkre, amelyek ezeket az egyedi döntéseket 
befolyásolják döntő hatással vannak a társadalom struktúráiban rejlő okok. A nyomozó 
hatóság vagy a bíróság egyedi ügyben hozott döntésén túl az elnyomás intézményesítetté 
is válhat, ha az a szervezetre vonatkozó normákban, szabályokban vagy intézményes 
gyakorlatokban manifesztálódik. Ennek az eredménye, hogy a büntetőeljárás folyamata 
egy olyan pókhálóhoz hasonlítható, amelyet a privilegizáltak könnyebben szakítanak át, a 

kirekesztettek pedig könnyebben akadnak fenn rajta. 
A társadalomban működő láthatatlan előnyök, a privilégiumok, valamint az 

elnyomás a börtön belső környezetében is kifejtik hatásukat. A börtön alapgondolata 
szerint egy „könnyen” arányosítható büntetés, mert a szabadság elvonása napokban 
mérhető, a tett súlyával összemérhető és így megvonása mindenkinek egyforma 
joghátrányt okoz. Ez a látszólag egyenlő joghátrány azonban nem mindenkinek jelent 
ugyanakkora „fájdalmat”. Nem csak a bebörtönzés tényét és hosszát határozzák meg a 
strukturális egyenlőtlenségek, hanem azok hatással vannak a börtön belső 
működésére is. A kutatás kritikai szemléletéből adódóan fókuszában elsősorban a börtön 
és a fogvatartottak viszonya állt, nem szemlélte azonban ezt a két csoportot két egymással 
szembenálló, külön rendszerként működő csoportként, hanem a börtön belső 
működésének törvényszerűségeit szem előtt tartva célozta hatalmi viszonyaik feltárását. 

Következtetéseim szerint számos olyan diszfunkcionális jelenség figyelhető meg a 

végrehajtási gyakorlatban, amelyeket a strukturális elnyomás, illetve a 
privilégiumok okoznak. Ezek azt eredményezhetik, hogy a fogvatartott intézeti vagy 
intézeten belüli elhelyezése, oktatása, munkáltatása, kapcsolattartása vagy reintegrációja 
során a gyakorlatban az egyenlőtlenségek által befolyásolt lesz az általa megélt 
bebörtönzéssel járó fájdalom. 

A bebörtönzés szükségszerűen együtt jár bizonyos jogok, így a szabad mozgáshoz 
való jog korlátozásával, más jogok szünetelésével is. Bár az európai büntetés-végrehajtási 
térben elismert alapelv, hogy a bebörtönzés már önmagában véve is büntetés, 
Magyarországon több olyan jog korlátozásával jár, amelyek álláspontom szerint nem 
képezik, egészen pontosan: nem kellene szükségszerűen képezniük a szabadságvesztés 
részét. A kutatás során két példán keresztül világítottam meg, hogy ezek a jogkorlátozások 
hogyan fejtik ki hatásukat, és hogyan akadályozzák a reintegráció folyamatát. Bár 
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mindkét jogintézmény hosszú múltra tekint vissza, úgy tűnik, hogy alkalmazásuk a 21. 

században nem, vagy a jelenleginél csak lényegesen szűkebb körben indokolt. 
Kutatásom alapján az egyik, intézményesített diszkriminációt jelentő 

jogintézménynek az erkölcsi bizonyítvány gyakorlatát, valamint tágabb értelemben a 
büntetett előélethez fűződő hátrányok jelenlegi rendszerét tartom. Bár a hazai 
jogirodalom és jogalkotási szinten már egy évszázada is felmerült, hogy a szabadulás után 
szinte leküzdhetetlen akadályt jelent, hogy a munkáltatók a gyakorlatban büntetlen 
előélethez, majd később erkölcsi bizonyítványhoz kötötték a foglalkoztatást számtalan 
szakmában, jellemzően csak a szabadulás és a bűnügyi mentesítés, illetve rehabilitáció 
közötti idő keretek közé szorítása merült fel, és nem a büntetéshez kapcsolódó 
büntetőjogon kívüli joghátrányok rendszerének alapvető megkérdőjelezése. 

A bűnügyi mentesítés alapfilozófiája az, hogy a szabadult fogvatartottnak a 
szabadulást követően bizonyos évekig még nem „tiszta” az erkölcsi bizonyítványa, így 
nem tölthet be olyan munkaköröket, ahol vagy törvényi feltétel a büntetlen előélet vagy a 
munkáltató által támasztott követelmény. Azonban, a törvény bizonyos idő elteltével 
vélelmezi a szabadult magatartásának olyan változását, amely alapján feltehető, hogy 
törvénytisztelő, becsületes életmódot folytat majd, és a törvény erejénél fogva beáll a 
mentesítés. Lehetőség van azonban a törvényi mentesítés idejének fele leteltét követően 
bíróságtól kérni a mentesítést. A mentesítést követően a szabadult büntetlen előéletűvé 
válik, és néhány kiemelt, jellemzően közigazgatási vagy igazságszolgáltatási munkakör 
kivételével bármilyen munkakörbe jelentkezhet. Álláspontom szerint a mentesítés 
jelenlegi rendszere megszakítja a reintegráció folyamatát, és a börtönben végzett 
reszocializációs munka ellenében fejti ki hatását. Hiába készíti fel ugyanis a szabadulás 
utáni munkavégzésre a fogvatartottat a büntetés-végrehajtás, ha a szabadulást követően az 
állások 35%-ból törvény erejénél fogva vannak kizárva, a fennmaradó álláshelyek több 
mint felében pedig az alkalmazás feltétele az erkölcsi bizonyítvány. A szabályozás 
eredménye az, hogy a mentesítésig tartó időben a reintegrációs folyamatot az erkölcsi 
bizonyítvány intézménye akadályozza, és a gyakorlatban nagyobb erőfeszítést vár el 
a szabadulttól a bűncselekményektől mentes életre, mint azoktól, akik nem követtek 
el bűncselekményt. Úgy tűnik, hogy ezzel a bizonyítási kényszerre az állam a 
fogvatartottra terheli esetlegesen sikertelen nevelésének következményeit és felállítja vele 
szemben a becstelenség vélelmét. Ezt a diszkriminációt a kutatás eredményei alapján 
intézményes kirekesztésnek tartom. 

A közösségből való kirekesztést szimbolizálja a politikai részvételi jogoktól való 
megfosztás, így a választójog gyakorlásától való megfosztás is. Magyarországon a 
közelmúltig bebörtönzés esetén egészen a közelmúltig a teljes kizárás érvényesült, tehát a 
szabadságvesztésre ítélteknek a törvény erejénél fogva automatikusan és 
differenciálatlanul szünetelt a választójoga. 2011 óta azonban ez a korlátozás csak a 
passzív választójogra koncentrálódik, az aktív választójog vonatkozásában csak akkor 
érvényesül, ha a bíróság az elítéltet egyidejűleg a közügyek gyakorlásától is eltiltja. Az 
igazságügyi statisztika adatai szerint szinte automatikusan kerül sor szabadságvesztés 
mellett közügyektől eltiltás kiszabására, amely felveti annak kérdését, hogy mennyiben 
tekinthető érdemi mérlegelésnek a bíróságok döntése vagy csupán szinte automatizmusról 
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van szó. Ez utóbbi esetben felmerül az Emberi Jogok Európai Egyezményének sérelme is 
a Strasbourgi Bíróság gyakorlata alapján. 
 

A kutatási eredmények összefoglalása és felhasználásuk lehetőségei 
 

1.) A kutatás legáltalánosabb eredménye annak bizonyítása volt, hogy a 
büntetőpolitikában és a büntető igazságszolgáltatás rendszerében is tetten érhetők olyan 
eszközök, amelyek rendszerszinten hátrányosan érintenek bizonyos társadalmi 
csoportokat. A büntető igazságszolgáltatás szervezete vagy aktorai által gyakorolt 

hátrányokozás intézményes kirekesztést valósít meg.  
A bebörtönzés, a társadalmi kirekesztés, valamint a társadalmi és intézményes 

elnyomás viszonyának elemzése során külön szempontként érvényesítettem a különféle 
privilégiumok, azaz a láthatatlan, nem tudatosult előnyök vizsgálatát.1226

 

Alkotmányjogászok pozitív diszkriminációként azonosítanák a jelenséget, holott többről 
van szó. Az elemzés során felfigyeltem arra, hogy a rendőrségi, büntetéskiszabási, de akár 
még a végrehajtási gyakorlatban is komoly jelentősége van annak, hogy a privilegizáltak 
milyen előnyökkel rendelkeznek. A jogsértés, a diszkrimináció, az elnyomás és a 
kirekesztés fogalmai felvetik azt a kérdést, hogy a hatalmi pozícióban lévőt – egyedi 

szinten: személyt, kollektív szinten: társadalmi csoportot – magatartásáért vagy 
mulasztásáért terhel-e, és milyen felelősség. Bár értekezésemen végigvonul a szándék és a 
hatás problematikája, és a „felelősség” nem határozható meg minden esetben 

egyértelműen, a kutatás alapállása az volt, hogy a kirekesztett csoport szempontjából 
kevésbé lényeges a hatalmi pozícióban lévők tényleges szándéka, vagy annak tudati, 
érzelmi-akarati oldala, sokkal inkább a cselekedetek, magatartások vagy a mulasztások 

következményei, tapasztalatai, illetve azok megélésének van jelentősége. A jelenség 
értelmezéséhez egy négyelemű modellt dolgoztam ki: (a.) A bűnözéskontrollnak és a 
büntető igazságszolgáltatásnak vannak olyan üzenetei, céljai, tevékenységei, amelyek 
kirekesztést szándékolnak, és azt is eredményezik, ugyanakkor ez igazságos és 
legitimálható marad. (b.) Ettől el kell különíteni azokat a cselekvéseket, amelyek 
szándékoltan elnyomók, és azt a hatást is eredményezik, ugyanakkor egy integráns 
társadalomban nem legitimálhatók vagy igazságtalanok. (c.) A cselekvés harmadik 
csoportját jelenti az, amikor a szándék a kirekesztésre nem terjed ki, ugyanakkor azt 
eredményezi. Ebbe a csoportba tartozhat többek között az egyik csoport másikhoz képesti 
privilégiumainak fel nem ismerése is. (d.) A negyedik csoport, amikor a szándék 
elnyomásra irányul, de az nem váltja ki ezt a hatást. Ez természetesen önmagában felveti 
az adott cselekvés legitimitását, létjogosultságát a társadalmi integráció szempontjából. 
 

2.) Értekezésem történetiségében vizsgálja azt a folyamatot, amely a 
szabadságvesztés-büntetés inflálódásához, valamint e büntetés időben elnyújtott 
használatához vezetett. Az elemzést a semlegesítési célú szabadságvesztésen, elsősorban a 
tényleges életfogytig tartó szabadságvesztésen vizsgáltam, mert hipotézisem szerint ebben 
jelenik meg legtisztább, ugyanakkor legextrémebb formában a bebörtönzés inkapacitációs 
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funkciója, amely végleges kirekesztést jelent a közösségből. A tényleges életfogytig tartó 
szabadságvesztéssel kapcsolatban vizsgáltam e büntetés céljait, és a büntetési 
célelméletek, valamint pönológiai vizsgálatok alapján arra a következtetésre jutottam, 
hogy a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés nem legitimálható büntetési 
célgondolatok mentén. Ez azonban önmagában nem jelenti azt, hogy alkalmazása nem 
lehetne igazságos, ugyanakkor a jogépségi megtorló büntetésre vonatkozó alkotmányos 
kritériumrendszerrel összevetve elemzésem következtetése az, hogy a „mértékletesség” 
sérelme miatt a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés nem elfogadható. Ez a 

legfőbb következtetése az elemzés nemzetközi jog-összehasonlító vizsgálatának, valamint 
a nemzetközileg egyre inkább elfogadott, az emberi méltóság részét képező 
„reszocializációhoz való joggal” való összevetésnek is.  

 

3.) Számos jel utal arra, hogy a büntető populizmus Magyarországon is komoly 
hatást fejt ki. Hatása kimutatható a 2009-es, erőszakos visszaeső bűnözőkkel szembeni 
erőteljesebb fellépést bevezető Btk-novellában, és a három dobást megvalósító 2010-es 

Btk-módosításban is. Kutatásaim szerint Magyarországon 1928 és 1950 között, 1974 és 

a rendszerváltás között, valamint 2009 óta hasonló módszerrel próbálta és próbálja a 
büntetőpolitika kezelni azt a visszaeső bűnelkövetőt, akinek további bűnelkövetésétől 
tart. A szigorított dologház, a szigorított őrizet és az úgynevezett három dobás és az 
erőszakos többszörös visszaesőkre vonatkozó szabályok bár különböző időszakokban és 
különböző jogfilozófiai és büntetési elvek mentén, de a gyakorlatban nagyon hasonlóan 
kísérelték meg a társadalomvédelmi célú semlegesítés megvalósítását. Mindhárom 
eszköz közel azonos számú, 800-1000 elkövetőt vett célba, és bár elméletileg eltérően 
indokolta őket koruk büntetőpolitikája, a gyakorlatban a munkára szoktatás szándéka vagy 

a nevelési ideológia ellenére sem valósítottak meg mást, mint a visszaeső elkövetők 
inkapacitációját. Mindhárom jogintézménnyel kapcsolatban megfigyelhető a bírói szakma 
ellenállása, sem a dologházat, sem az őrizetet nem alkalmazta a jogalkotó elvárásainak 

megfelelően a gyakorlat. Bár 2010 óta a jogalkotó a bíróság mérlegelési jogkörét 
jelentősen szűkítette, adott esetben elvonta, a bíróságok részéről gyakran érkeznek kritikus 
hangok a három dobás és a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés kötelező 

kiszabása alkalmazhatóságával kapcsolatban. 

4.) A szigorított őrizet rendszerváltáskori megszüntetésével szinte egy időben 
jelentősen átalakult a büntetési rendszer hierarchiája. A halálbüntetés eltörlése óta 

büntetőjogunk egyre szélesebb körben teszi lehetővé a semlegesítési célú 
bebörtönzést, egyre nagyobb teret enged az életfogytig tartó szabadságvesztés esetén 
a feltételes szabadságra bocsátás kizárásának. Értekezésemben osztom azokat a 
korábbi jogirodalmi álláspontokat, amelyek szerint a tényleges életfogytig tartó 
bebörtönzés sérti az emberi méltósághoz való jogot, mert a szabadulásra való reális 
esély hiányában a fogvatartott „reményhez való joga” sérül. Kutatásaim következtetése az, 
hogy a magyar Alkotmánybíróság gyakorlata egyre közelebb kerül ahhoz, hogy a 
reszocializációt az emberi méltóság részeként ismerje el. Álláspontom szerint a tényleges 
életfogytig tartó szabadságvesztés elnyújtott, úgynevezett „passzív halálbüntetésként” 

is értelmezhető, amennyiben a büntetőhatalom a fogvatartottat a végrehajtás tárgyává 
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degradálja annak alanyként való kezelése helyett. A tényleges életfogytiglan alkalmazása 
annak a jele, hogy az állam lemond egy polgára személyiségfejlődésre való képességéről, 
és a szabadságvesztést puszta megőrzésként értelmezi, egy olyan „raktárként”, ahol a 
progresszióra képtelennek ítélteket tartják. 

Értekezésemben bizonyítom azt is, hogy a tényleges életfogytig tartó 
szabadságvesztés szükségtelen és aránytalan büntetés, mert büntetési célok és 
pönológiai érvek mentén nem igazolható az elítélt alapjogai korlátozásának szükségessége 
és arányossága. Megkérdőjelezem a TÉSZ generális elrettentő hatását. A jogalkotó 
egységes kategóriaként kezeli a TÉSZ-szel sújtható bűncselekmények motivációit, 
miközben – felosztásom szerint – kriminológiailag alapvetően három csoportba sorolható 
magatartás elkövetése esetén teszi lehetővé a feltételes szabadságra bocsátás kizárását 
(háborús vagy emberiség elleni; az állam elleni vagy az állami működés súlyos 
megzavarásával kapcsolatos cselekmények; az emberölés, emberrablás és 
emberkereskedelem súlyosabban minősülő esetei). Ezek a magatartások eltérő elkövetői 
motivációkat és indítékokat tételeznek, és empirikus kutatási adatok szerint sem 

bizonyítható egyiknél sem az elrettentő hatás.  

Álláspontom szerint a TÉSZ által jelentett semlegesítés jogtechnikai értelemben 
„megoldható” a feltételesre bocsátásból való kizárás nélkül is, hiszen a feltételesről döntő 
bv-bíró, ha a fogvatartott személyében társadalomra veszélyességet állapít meg, akkor 
lehetősége van az életfogytig tartó szabadságvesztésből való feltételes szabadon bocsátást 
nem elrendelni, így de facto az elítélt sohasem szabadul. Álláspontom az, hogy a TÉSZ 
figyelmen kívül hagyja a kriminális karrierre, valamint a dezisztenciára vonatkozó 
kutatások eredményeit is, és nem reagál arra, hogy az életkorra egyenletesen és viszonylag 
dinamikusan csökken az elkövetés gyakorisága, így a jövőre alapozott inkapacitáció 
bűnmegelőzési haszna igencsak korlátozott.1227

  

5.) Elvégeztem annak vizsgálatát is, hogy mennyire felel meg a TÉSZ az arányos, 
jogépségi megtorló büntetés követelményének az alkotmányos büntetőjogban. 
Álláspontom szerint a büntetés „mértékletessége”, más szóval az állam 

büntetőhatalmának önmérséklete sérült akkor, amikor a jogalkotó elvonta az 
ítélkező bíróság jogát és lehetőségét arra, hogy az valóban a tettel arányos jogépségi 
megtorló büntetést szabjon ki, és döntsön a feltételes szabadon bocsátás kizárásáról vagy 
ennek mellőzéséről. Álláspontom szerint problémás az arányosság kérdése akkor is, 
amikor az abszolút értéket jelentő emberélet kioltása miatt kell TÉSZ-t kiszabni, ahhoz 

képest, amikor az ugyan személy elleni erőszakkal megvalósuló, de a fennálló vagyoni 

viszonyok elleni irányuló rablások miatt szab ki TÉSZ-t a bíróság. Különösen problémás 
az állami büntetőhatalom tényleges életfogytig tartó szabadságvesztésben testet öltő 
abszolutizálása az olyan bűncselekmények esetében, amelyek védett jogi tárgya az állam 
alkotmányos rendje (pl: rombolás vagy az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása), 
hiszen ekkor az állam saját létének sérelmét (de nem megszűnését) rendeli azonosan 
büntetni, mint az abszolút értéket jelentő emberélet kioltását. Álláspontom szerint az 
                                                           
1227

 Érveimet alátámasztja a 2014. május 20-án az Emberi Jogok Európai Bírósága által a Magyar Laszlo v. 
Hungary ügyben (73593/10) hozott ítélet. 
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állam adott pillanatban létező alkotmányos berendezkedésének a sérelme az emberélet 
kioltásával azonos büntetése önmagában aránytalan.  

6.) A büntető igazságszolgáltatást mint folyamatot vizsgálva elemeztem a punitív 
populizmus kriminálpolitikára gyakorolt hatását, ezen belül is elsősorban a semlegesítési 
célú bebörtönzés inflálódását. Bizonyítottam, hogy a büntetési rendszer “felső 
részében” a büntető populizmus a szabadságvesztéssel fenyegetett cselekmények és 
büntethető elkövetők körének bővülését és a büntetések szigorodását okozta. A 

jogalkotó a büntetési középmérték bevezetésével a túlzottan enyhének tartott bírósági 
jogalkalmazás szigorítását kívánta elérni arra hivatkozással, hogy a büntetőjog elvesztette 
„szankciós zárókő jellegét” és az ostromlott vár állapotában van, amelyből a szigorítás 
jelenti a kivezető utat. Az egyre jobban kiteljesedő kontroll a hagyományos büntetőjogi 
határokat szétfeszítve egyre nagyobb területet foglal el és próbálja felügyelete alá 
vonni az általa problémahordozónak tekintett társadalmi csoportokat. Ez jelentős részben 
a kiskriminális magatartásokat, vagy pre-kriminálisnak minősített életmódokat, 
helyzeteket érinti. A folyamat eredménye, hogy a büntetőpolitika korábban még 
szabálysértésnek sem minősített magatartásokat vagy élethelyzeteket kísérel meg 
befolyása alá vonni. Kézzelfogható, ahogyan – hasonlóan az amerikai „underclass” 
fogalmának kitágulásához – a politika a hajléktalanok és a romák érdemtelennek 

bélyegzése, veszélyessé beállítása révén egy sor magatartást von a bűnözéskontroll 
látóterébe és a büntetőpolitika eszközeivel járul hozzá e csoportok társadalmi 
kirekesztéséhez. A büntetőhatalom kiterjesztése – hasonlóan a büntető populizmus más 
területeken látott mechanizmusához – társadalmi bűnbakképzéssel párhuzamosan, 
valamint enyhe súlyú jogellenes cselekmények démonizálásával történik. 

E folyamat részeként valósult meg a szegénység, mint állapot veszélyessé 
nyilvánítása és szegénység kriminalizációja. Logikájában nagyon hasonlóan történt ez a 
hajléktalanság mint életmód, pontosabban fogalmazva mint társadalmi helyzet 
kriminalizációja esetében és a guberálás és a lomizás büntetni rendelése esetén is. 
Álláspontom szerint ezekben az esetekben a büntetőjog túllépett a jogállami büntetőjog 
keretein és társadalmi problémákat büntetőpolitikai eszközökkel kísérelt meg 
megoldani, amely természetszerűleg jár együtt az érintett társadalmi csoportok további 
kirekesztésével. Kutatásom eredményei alapján arra teszek javaslatot, hogy a büntetőjog, 
illetve a szabálysértési jog „húzódjon vissza” az alkotmányosság keretei közé és a védett 
jogtárgy sérelmével nem indokolható, azzal arányban nem álló kriminalizáció kerüljön 
felszámolásra.  

7.) A dolgozat bizonyítja, hogy a büntetőjog nem mentes olyan 
„kedvezményektől” sem, amelyek a jómódúakat érintik előnyösen. A büntetőeljárásban 
ugyanis olyan speciális “szűrők” működnek, amelyek a privilégiumokkal rendelkezőket 
nem engedik eljutni a folyamat “végállomására”, a végrehajtásba, így a büntetőeljárás 
diverziós mechanizmusai, vagy az eljárásban döntést hozó hatóságok döntései könnyen 
szelekciós mechanizmussá válhatnak, amelyek a privilegizáltakat előszelektálják, 
mintegy eltérítik az eljárás menetéből. Ők, privilégiumaikból adódóan kedvezőbb 
helyzetben vannak, hiszen tipikusan általuk elkövetett cselekmények esetén valósul meg a 
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büntetőjog úgynevezett „szemhunyása”, amely eredményeképpen egy magatartás 
kriminalizációja elmarad. Dolgozatomban az uzsora-bűncselekményekkel, az 
adóoptimalizálás és az adócsalás határainak kialakításával, valamint a 

környezetkárosító magatartásokra vonatkozó szabályokkal bizonyítom a privilegizáltak 
kedvezőbb helyzetét. Ezen szempontok érvényesítése és a kriminalizáció újraértékelése a 
büntetőpolitika fontos jövőbeli feladata lehet. 

8.) A választójog megvonása, és a büntetett előélethez fűződő hátrányok révén a 
munkaerőpiacról való kirekesztés a közösségi erkölcsi elítélés idejétmúlt eszközeit 
jelentik, amelyekkel a büntetőjog túllép az alkotmányos büntetőjog szabta kereteken. 
Ugyan mindkét jogintézménynek vannak gyökerei a magyar jogban, mindkettőre találunk 
nemzetközi példákat, és mindkettő alkalmazására megfogalmazhatók legitim célok, mégis 
az a közös bennük, hogy mindkettő a fogvatartottak kirekesztését szolgálja, elnyomásához 
vezet, és így – negatív speciális prevenciós célján keresztül – alapvető konfliktusba kerül 
a szabadságvesztés reszocializációs céljaival. Az 1914. évi rehabilitációs törvényjavaslatra 
a korrekcionalizmus, a javítás gondolata nyomja rá a bélyegét. Álláspontom szerint ennek 
ellenére, ezen a ponton indult helytelen irányba a jogalkotó. A meglévő közjogi 
korlátozások „megnyirbálása”, határok közé szorítása, adott esetben olyan szabály 
alkotása helyett, amely egyedi ügyben teszi mérlegelés tárgyává, hogy a szabadultat lehet-
e alkalmazni vagy sem, inkább azon az úton indult el, amely minden szabaduló számára 
bizonyos próbaidő eltöltésétől generálisan tette függővé a „társadalmi visszafogadást”, a 
munkaerő piacon való egyenlő részvétel biztosítását. Ezzel a szabadult fogvatartottal 
szemben a jog megteremtette a „rossz ember” vélelmét, amely ugyan megdönthető 
vélelem, de ez a szabadulót hátrányos helyzetbe hozta.  Míg a börtönbe bekerülése előtt – 

ugyanolyan szocioökonómiai státusszal – vele szemben a jóindulatú volt a közösség és a 
büntetőjog, a bebörtönzés kiállásával a jog (itt a büntetőjogra, a közjogra és a magánjogra 
is találhatunk példákat) vélelmezi benne a „rossz embert”, holott a cselekményért 
kiszabott tettarányos büntetés kiállásával a közösség felé kielégíttetett a megtorlás igénye. 
A jó szándékúnak tűnő rehabilitáció leple alatt pedig a korrekció, az erkölcsi kijavítás 
igénye és az igazságszolgáltatás büntetés kiállása utáni túlterjeszkedése bújik meg. A 

szabadultat terhelő bizonyítási kényszerrel az állam a fogvatartottra helyezi 
esetlegesen sikertelen nevelésének következményeit és felállítja vele szemben a 

becstelenség vélelmét. Ez a diszkrimináció a kutatás eredményei alapján intézményes 

kirekesztésnek tekinthető. 

9.) A kutatásomban felhasznált empirikus adatok alapján arra a következtetésre 
jutottam, hogy az erkölcsi bizonyítvány hatályos szabályai intézményes 
diszkriminációt jelentenek, mert rendszerszinten rekesztik ki a munkaerőpiac jelentős 
részéről a szabadult fogvatartottakat, és ez a kirekesztés az esetek jelentős részében nem 
indokolható. A szabályozás eredményeképpen a közszféra szinte teljes terrénumából 
kiszorulnak a szabaduló fogvatartottak, amely a jelenlegi adatok szerint 800.000-nél több 
állást jelent. Ezen túl – adataim szerint további 600.000 munkakörben nem lehet 
alkalmazni jogszabályi előírások alapján nem mentesült szabadultat. Összességében tehát 
a lehetséges álláshelyek több mint 35%-ából törvény erejénél fogva vannak kizárva a 
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szabadságvesztésből szabadulók. A gyakorlatban, a munkáltatók előítéletessége, valamint 
a munkaerőpiac működésében rejlő okok miatt is az elvileg elérhető álláshelyek jelentős 
részében megkövetelik az erkölcsi bizonyítványt a munkára való jelentkezésnél. 

Ebből a szempontból téves megközelítés a rehabilitációt kedvezményként számon 

tartani és a feltételes szabadságra bocsátáshoz hasonló, a szabadságvesztést töltőt 
motiváló, progresszív rendszer részeként tekinteni. A rehabilitáció az ágazati törvények 
által konstruált kizárásokkal szemben jelentett védelmet a szabadulónak egy bizonyos idő 
eltelte vagy az érdemesség, tisztesség bizonyítása esetén. Azt a helyzetet, amihez képest 
ez a kedvezmény jelentkezik, nem a büntetőjog „okozza”, hanem a büntetőjogon kívüli 
más jogágak, valamint társadalmi mechanizmusok. Álláspontom szerint nem indokolt a 
büntetőjogon kívül egészen különböző okokból „elburjánzó” kirekesztő ágazati törvények 
büntetőjogi kezelése, mert ez sajátosan összemossa a büntetőjog célrendszerét más 
jogágakéval. Garanciális kérdés tehát, hogy mennyiben elfogadható, hogy a büntetőjogi 
szankcióalkalmazás „farvizén” más jogterületek is a teljesen más legitimációs alappal 
és célból alkalmazott büntetőjogi szankciót használják fokmérőül, saját, jogági céljaik 
megvalósítására. Ez ugyanis azt eredményezheti, hogy a büntetőjogi szankcióra 
„ráépülnek” olyan tartalmi elemek, amelyeket nem a büntetőbíróság alkalmaz, viszont az 
elítélt szempontjából a büntetése logikus következményét jelentik. 

10.) A jogalkotó az elmúlt években tett lépéseket azért, hogy a fogvatartottak 
közösségi döntéshozatalból való kizárása ne legyen automatikus, így a szabályozás 
megfeleljen az Emberi Jogok Európai Bírósága által támasztott sztenderdeknek. 
Ugyanakkor a hazai büntetéskiszabási gyakorlat vizsgálata után kijelenthető, hogy a 
választójogtól való megfosztás ennek ellenére automatikus maradt a szándékos 
bűncselekmények miatt szabadságvesztésre ítéltek esetében. A bíróságok egyre növekvő 
mértékben, jelenleg az esetek 95%-ában alkalmazzák a közügyektől eltiltást 
szabadságvesztés mellett, így a valódi mérlegelés és az elkövetett bűncselekmény 
súlyához történő arányosítás elmarad. Nem kétséges, hogy a büntetés történelmileg a 
kiközösítést jelentette és ezt a szimbolikát a választójogtól való megfosztáson keresztül, 
még mindig hordozza magában. Értekezésemben bizonyítom azt, hogy a választójogtól 
való megfosztás jelenlegi szabályozása és gyakorlata sérti az Emberi Jogok Európai 
Egyezményét, és pönológiai érvek mentén sem igazolható. Kijelenthető az is, hogy a 
választójogtól való megfosztás nem jelent sem speciális, sem generális elrettentést, a 
semlegesítésben játszott szerepe is elhanyagolható, mi több, a reintegráció kívánatos 
folyamatával is ellentétes hatást fejt ki. Ennek oka alapvetően kettős. Egyrészt a 
kiközösítésben rejlő stigma a reintegrációs folyamat gátja, másrészt a közösségi 
döntésekből való kizárás is a felelősségérzet növekedése ellen hat. Ellentétben áll továbbá 
a választójogból való kizárás a normalizáció és a felelősség elveivel is, amelyek a 21. 
századi büntetés-végrehajtás legfontosabb alapelvei közé tartoznak. 

11.) A kirekesztő jogintézmények által gyakorolt elnyomás nem minden 
fogvatartott számára jelent ugyanakkora”fájdalmat”, hiszen azt meghatározza az érintettek 

társadalmi csoporthoz tartozása is. A büntető igazságszolgáltatás rendszerében 
rendszerszintű intézményes kirekesztés valósul meg, amely egyes társadalmi 
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csoportokba tartozó fogvatartottakat hátrányosabban érint. A kutatáshoz használt 
modellben ezért foglalkoztam a társadalmi nem, a szexuális orientáció és nemi identitás, 
továbbá az életkor és az etnikai kisebbséghez tartozás kérdéseivel is.  

A társadalmi nemmel kapcsolatos vizsgálatoknál kiindulópontom az a feminista 
premissza volt, hogy a társadalomban a nőket elnyomás éri. Bár az elnyomás fenntartását 
szolgáló normák egyre inkább háttérbe szorulnak, kutatásaim eredményeképpen több 
olyan szabályt mutattam ki büntetőjogunkban, amelyek a férfidominancia 
maradványai. Az értekezés második részének legfontosabb következtetései a börtönbeli 
hatalmi viszonyokra, a hatalom és az elnyomás e rendkívül speciális terére vonatkoznak. 
A kutatás a gender-kutatások tapasztalataira építve jutott el a nemi szerepekre, a 
szexualitásra, valamint a nemi identitásra vonatkozó legfontosabb megállapításokhoz. A 
börtön elemzése, mint férfiak által férfiak számára létrehozott és jellemzően férfiak által 
működtetett intézmény nem csupán a nők és a transzneműek speciális igényei miatt bír 
jelentőséggel, hanem a férfi fogvatartottak nemi szerepei miatt is. A férfiasság, illetve 
az elvárt férfiasság megélése és kinyilvánítása fontos tényezővé válik a börtönben a 
tekintély és a dominancia kialakítása szempontjából, amely a férfi fogvatartottakat és a 
férfi felügyelőket is sajátos elvárások elé állítja. Álláspontom szerint a hegemón 
maszkulinitás a börtönkörülmények között is magyarázatául szolgálhat a férfiak közötti 
viselkedés dinamikájához. A börtön, mint totális intézmény egy hipermaszkulin világ, 

amelyben a maszkulinitás, részben a totális intézmény jelentette hatások miatt is, 
kontrollálatlanul érvényesülhet. A dolgozatban bizonyítom, hogy a fogvatartott-társak 
takarításra, mosogatásra vagy erőszakos szexuális együttlétre kényszerítése az elvárt 
férfiszerep demonstrálásából fakad és, hogy a totális intézményben annak intézményi 
jellegéből fakadóan van jelen, így megszüntetéséhez nem a represszió növelésén, a 
felügyelet hatalmának demonstrálásán keresztül vezethet az út. 

12.) A női fogvatartottak kezelésének a külföldi szakirodalomban bemutatott két 
fontos jellemzője a medikalizáció és a feminizáció. Kutatásom során vizsgált adatok 
mindkét “módszer” hazai jelenlétét bizonyították. A női börtönökben elérhető 
foglalkoztatási programok és képzések jellemzően alacsony társadalmi presztízsű, 
hagyományos “női” munkákra készítik fel a fogvatartottakat és nem segítik elő, hogy 
szabadulásuk után a hagyományos női szerepből kilépve önálló egzisztenciát teremtsenek. 
A fogvatartottak számára elérhető szakkörök is a női társadalmi nemhez kapcsolódó 
szerepkészleteket erősítik meg. A női börtönben mind az anyaságnak, mind a 
romaságnak fontos szerepe lehet a börtönélmények szempontjából. Úgy tűnik, hogy az 

anyaság megélése központi kérdés a női identitás szempontjából, és a kapcsolattartásnak, 
valamint az anyaként való helytállásnak is kiemelkedő hely jut a börtön belső 

dinamikájában, a fogvatartottak egymás közötti és a felügyelettel kapcsolatos 

viszonyaiban. A személyi állománynak tekintettel kell lenni az anyaként való helytállás 
sérelme mellett arra is, hogy a bebörtönzéssel járó stigma a nők esetében lényegesen 
erősebb lehet, és meghatározóan hathat a női fogvatartott börtönélményeire, külvilággal 
való kapcsolattartásra is. 
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13.) A börtönben a szexualitás vizsgálata mind a transznemű mind a meleg, 
leszbikus vagy biszexuális fogvatartottak szempontjából számos tanulsággal jár. 
Kutatásomban nem az ilyen fogvatartottak nagy száma, hanem veszélyeztetettségük, 
illetve az őket érő jogsérelmek súlya miatt foglalkoztam kiemelten. A meleg, biszexuális 
vagy queer férfi fogvatartottakkal kapcsolatos legfontosabb következtetésem az, hogy a 
börtönélményeiket a heteronormativitás, a hegemón maszkulinitás és az ezekhez 

kapcsolódó homofóbia határozza meg. A közvélekedéssel ellentétben a férfiak közötti 
nem konszenzuális szexuális viszonyokat a börtönben nem a szexuális orientáció, hanem 
az elvárt férfiszerep demonstrálása és az erőszak határozza meg. Ennek a szexuális 
erőszaknak bárki lehet az áldozata, ugyanakkor azok, akik kinyilvánították szexuális 
orientációjukat vagy a többség percepciója szerint az MBQ-csoportba tartoznak, a 

homofóbia miatt nagyobb veszélynek vannak kitéve. Speciális kérdés a konszenzuális 

érzelmi vagy szexuális kapcsolatok kezelése a börtönben. Kutatásom következtetése az, 
hogy a heteroszexuális kapcsolatoktól való megfosztás, mint a bebörtönzés egyik 
“fájdalma”, az LMBQ fogvatartottak vonatkozásában a heteronormativitást fenntartó 
eszközzé alakul. 

14.) Számos olyan diszfunkcionális jelenség figyelhető meg a végrehajtási 
gyakorlatban, amelyeket a strukturális elnyomás, illetve a privilégiumok okoznak. Ezek 
azt eredményezhetik, hogy a fogvatartott intézeti vagy intézeten belüli elhelyezése, 
oktatása, munkáltatása, kapcsolattartása vagy reintegrációja során a gyakorlatban az 
egyenlőtlenségek által befolyásolt lesz az általa megélt bebörtönzéssel járó fájdalom. A 
börtönt, mint az elnyomás terepét vizsgálva, nem kerülhettem meg a romák 
börtönélményeinek feldolgozását sem. Arra tekintettel azonban, hogy az érintett csoportok 
közül a romáké a legrészletesebben tárgyalt a hazai szakirodalomban, a kutatásba csak 
azokat a szempontokat vontam be, amelyeket a privilégiumok és az elnyomás 
szempontjából jelentősnek tartottam. Speciális a romák helyzete a többi marginalizált 
társadalmi csoporthoz képest, mert a börtönbeli számszerű kisebbségük egyáltalán nem 
magától értetődő. Elsősorban éppen a kinti társadalomban tapasztalható strukturális 
elnyomás miatt a romák csoportján a leginkább kézzelfogható az, hogy a büntető 

igazságszolgáltatás a bebörtönzésen keresztül hozzájárul intézményes 
kirekesztésükhöz. Abból adódóan, hogy a romák a hazai intézetekben 
felülreprezentáltak, nem következik azonban az, hogy ne érné őket elnyomás a 
szabadságvesztés alatt.  

Az egyik ilyen strukturális probléma az elhelyezéssel kapcsolatos, hiszen az 

intézményhálózat – természetszerűleg – nem követi a roma közösségek magyarországi 
földrajzi elhelyezkedését, így ha az intézményrendszer ezzel nincs tisztában, akkor a 
fogvatartotti állomány több mint egyharmadát kitevő romák esetében nem biztosítható a 
lakóhelyhez legközelebbi intézetben való elhelyezés, ami hátrányosan érinti őket a 
kapcsolattartásban. A kutatások szerint a roma családok esetében a gyerekszám 
átlagosan meghaladja a szabályok szerint egy időben fogadható kiskorú gyermekek 
számát, így ez a szabály a romákat szisztematikusan hátrányos helyzetbe hozza. Roma 
hozzátartozókkal készült interjúk alapján úgy tűnik, hogy a gyakorlatban a beszélőre való 
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beengedésre is sokat kell várniuk egy-egy látogatás alkalmával. Így tehát, ha adott esetben 
egy hozzátartozónak az ország másik részébe kell utaznia, hogy családtagját 
meglátogathassa, akkor az rendkívül nagy áldozatot követel tőle. Az intézetek és a romák 
országon belüli földrajzi elhelyezkedése azért is jelentkezhet még problémaként, mert a 
munkaerő alacsony mobilitása miatt az intézetek lakóhelytől való távolsága egy olyan 

előszelekciós mechanizmusként működhet, amely kizárja a roma jelentkezőket abból, 
hogy felügyelőként jelentkezzenek a büntetés-végrehajtási szervezethez. 

A romák – és alapvetően a teljes fogvatartotti állomány – reintegrációja szempontjából 
kiemelkedő, hogy milyen képzés és milyen munkáltatás érhető el az intézetekben. Az 

intézetekben, a burkoló vagy szobafestő szakképzések mellett működtetett gyorséttermi 
eladó, vályogvető vagy a targoncakezelő tanfolyamok véleményem szerint nem tartoznak 
azok közé a szakmák közé, amellyel a szabadulás után piacképes munkát lehet végezni, 
hanem inkább a szabaduló romák csökkentett esélyeinek fenntartásához vezetnek és a 
többségi társadalom romákkal kapcsolatos előítéleteit tükrözik vissza.  

15.) Az életkor az időskor és a fiatalkor révén is fontos vizsgálati szempont volt 
kutatásomban: a fiatalkor a sérülékenységen túl az eltérő kezelési igény és a nevelés 
szerepe miatt, az időskor pedig a sérülékenységen túl az intézményrendszerre a jövőben 
egyre inkább nehezedő egészségügyi és ezáltal pénzügyi nyomás miatt is. A kutatásom 
fontos következtetése a javítóintézeti nevelés és a fiatalkorúak szabadságvesztése 
összehasonlítása kapcsán az, hogy az utóbbi „eredménytelensége”, a nevelésben 
tapasztalható viszonylagos sikertelensége, valamint a fogvatartottak egymás sérelmére 
elkövetett bántalmazásai nem függetlenek attól, hogy a börtön mint totális intézmény 
milyen jellemzőkkel bír, és hogy ezáltal nem lehet alkalmas e speciális csoport nevelési 
igényeinek kielégítésére. A tököli és szirmabesenyői intézetek totalitása és a fiatalkorú 

fiúk hipermaszkulinitása két olyan tényező, amelyek csökkentése előfeltétele az 
eredményes nevelésnek és a reintegrációnak is. 

16.) Kevesebb figyelmet kap a magyar szakirodalomban az időskorúak 

dinamikusan növekvő csoportja. Tekintettel a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés 
ítéletek növekvő számára, a jövőben várhatóan egyre nagyobb nyomás fog nehezedni a 

büntetés-végrehajtási szervezetre az idős fogvatartottak egészségügyi, mentálhigiénés 
ellátása miatt, amelyre a szervezet még nincs felkészülve. Egy időskorú fogvatartott 
ellátásának költségei többszörösét teszik ki egy középkorúénak, ezért is figyelemmel kell 
lennie a büntetőpolitika alakítóinak arra, hogy lehetőséget teremtsenek bizonyos 

időközönként azok feltételes szabadon bocsátására, akiknek szabadságvesztése 
veszélyességük miatt már nem indokolt. Ennek hiányában is azonban fel kell készülnie a 
büntetés-végrehajtásnak arra, hogy olyan kérdésekre tudjon választ adni, mint az 
eutanázia vagy a gyógyíthatatlan és magatehetetlen beteg fogvatartottak ellátásának 
kérdései. Az időskorban számos olyan érzés, félelem alakulhat ki a fogvatartottban, 
amelyre megfelelő szakmai válaszokat kell találni: a társasági és szociális szférák 
beszűkülése vagy az élet elvesztegetettségétől való félelem komoly kihívások elé 
állíthatják a nevelőket és a pszichológusokat is. A kutatási adatok szerint az életfogytig 
tartó szabadságvesztésre ítélet fogvatartottak száma dinamikus növekedést mutat, ezzel 
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párhuzamosan pedig egyre korábbi az elítéléskori életkor. Az időskorra tehát olyan 
fogvatartotti populáció jöhet létre, amelynek intézményi függősége rendkívül magas, kinti 
kapcsolataik teljesen elsorvadtak és gyakorlatilag teljes felnőttkorukat a büntetés-

végrehajtásban töltötték. 

A hazai kriminológiai kutatásokat eddig érintetlenül nem hagyták a dolgozat 
fókuszában álló kérdések, és különösen a második és a harmadik részben tárgyalt 
problémák kevesebb figyelmet kaptak a kriminológiai gondolkodásban. Bár születtek 

olyan munkák, amelyek egyes társadalmi csoportok, például a romák vagy a nők 
bebörtönzésére koncentráltak, és több kiemelkedő elméleti munka is született a késő-

modern kriminálpolitikát meghatározó tényezőkről és ezek következményeiről, 
dolgozatom megközelítése újszerű. Magyar nyelven ugyanis még nem született olyan 
átfogó munka, amelyik a késő-modernitás kriminálpolitikai kontextusába helyezve, egész 
folyamatában vizsgálja a büntető igazságszolgáltatás rendszerét és rámutat annak 
szándékolt vagy nem szándékolt elnyomást eredményező, illetve fenntartó funkcióira. A 
dolgozat célja tehát nem az volt, hogy önmarcangoló gondolkodásra késztesse a büntető 
igazságszolgáltatást saját szükségességéről, hanem annak ösztönzése, hogy kritikus 

szemléletben gondolja újra és jelölje ki saját határait. Reményeim szerint néhány 
„cölöpöt” én is elhelyeztem ennek érdekében.  
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I) Summary of the research project 

From a conventional point of view it might seem unusual that as a criminologist I am 

more interested in the crimes committed against detained offenders by the state or fellow 

inmates than the causation of the crime committed by the offenders themselves. However, 

since Sutherland’s definition which has widened the focus of or one could even say 
revolutionized criminological research a number of criminological paradigms have 

emerged around the study of the “institutional reactions to crime”.1228
   

Criminal law is the “last resort” in the legal system1229
, imprisonment being one of the 

gravest sanction, if not the gravest one in states that have abolished capital punishment 

such as Hungary and countries of the European Union region in general. Throughout the 

centuries since the formulation of Beccaria’s principles criminal justice policy has focused 
more and more effort on conducting criminal prosecutions in a manner that allows the 

defendants to exercise their right to a fair trial and related powers such as “equality of 
arms” and right to a public hearing. However, the prison reform movements which began 
with the work of John Howard and also have centuries-long history behind them still to 

this day haven’t been able to achieve that similar guarantees be enforced throughout the 
implementation of imprisonment. This partial failure can be explained by innumerable 

reasons three of which, I would like to argue, are outstanding. While the procedural 

guarantees have been manifested as fundamental rights from the outset, the injuries of the 

detainees have emerged as a humanitarian issue and this fundamentally determined the 

outcome of the attempts at asserting claims that have surfaced. On the other hand the 

prison due to, among other things, its character as a total institution is the stage of nearly 

unrestricted enforcement of state power making the citizen almost completely vulnerable 

to state power. In this isolated environment the public’s or even an attorney’s options for 
ensuring the enforcement of prisoners’ rights without delay are limited in the extreme.  

The prison environment provides a diverse medium for the examination of power as not 

only the enforcement of state power can be studied but also the prison personnel’s 
authority over imprisoned persons and the power relations between inmates themselves. In 

some ways, the latter seem to be in correspondence with the power relations of the 

“society on the outside” as well. At the same time, since the power relations of the 
“outside” society and the discrimination that can be experienced there both have 
considerable effect on the makeup of the inmates’ group, in some cases certain social 
groups that are a minority in the outside society become overrepresented or find 

themselves in a majority position in prison. These power relations rooted in the social 

structure continuously exert their effects on crime policy and on the everyday functioning 

of the criminal justice system as well. They bring about the effects, in some cases 

intentionally, in others unintentionally, that result in situations where certain persons or 

groups are affected more by the same imprisonment-penalty than others. 

                                                           
1228

 Edwin H. SUTHERLAND: Principles of Criminology (Chicago: J.B. Lippincott Company 1934) 
1229

 Opinion of András Szabó 23/1990. (X. 31.) AB decision ABH 1990, 88.  



303 

 

During the implementation of the detention radical changes occur in the imprisoned 

person’s fundamental rights. The convicted person’s right to personal freedom is 
suspended along with those civic rights and obligations that cannot be exercised having 

regard to the implementation of the punishment or, if the court has made a provision to 

that effect, those rights that are included in the scope of being barred from public affairs. 

Furthermore, the assertion of rights and civic obligations that are provided by the law or 

the ones that cannot be exercised or the convicted person is prevented from performing 

them is limited. Thus, for example, on the basis of the Decree on the Enforcement of 

Sanctions the right to move and reside freely, the right to assembly, and the right to strike 

are suspended. Certain rights of the detained person take on a modified form. For 

instance, they cannot exercise their right to freedom of expression if it compromises the 

orderly state and safety of the institution; also, their correspondence and telephone 

conversations can be monitored and this may entail breaches of privacy. Beyond the right 

restrictions, due to their legal relationship with the correctional service the convicted 

person enjoys certain rights and has certain obligations. The legislation in force, that is the 

Decree on the Enforcement of Sanctions, need to be subjected to considerable revisions, 

nevertheless these are the regulations that presently outline the framework of the 

detainee’s legal status. Also, the newly adopted Law on the Enforcement of Sanctions has 

not solved all related problems. However, regarding the practice that fills in the legal 

framework, it is an essential question if all detained persons are affected by the 

imprisonment to the same degree or do other factors also have an effect. Another question 

is what other kind of legal institutions are built upon the so-called immanent pains or 

restrictions of detention as defined by the on the Enforcement of Sanctions, that can 

further exacerbate the abridgement either in terms of timescale or the extent of rights.  

For years I have been dealing with this topic trying to understand social changes, 

processes, and factors that shape crime policy and consequently the status of the so-called 

prison question. Beyond understanding the tendencies of crime policy, throughout the 

process of researching and writing this dissertation the focus of my attention was mapping 

and analyzing the elements that are - historically or culturally or even presently, amidst 

the „climatic conditions” of late-modern crime policy
1230

 - added to the contents of 

punishment by imprisonment whether they are related to the aim of the penalty or the 

practical aspects of its implementation. The situations where crime policy is “pushing” the 
constitutional limits of criminal law are at the center of my attention. 

II) Research design and research methodology  

During the research activities I conducted at the National Institute of Criminology and the 

work I did for Open Society Foundations Human Rights Initiative in the field I observed 

that punishments „overstretch”, they are extended beyond their constitutional limits. This 
means that not only are the sentences prolonged in a way that is hard to justify using 

penological arguments but there are also innumerable restrictions on rights, disadvantages, 

                                                           
1230

 Katalin GÖNCZÖL: „Pesszimista jelentés a posztmodern büntetőpolitika klimatikus viszonyairól” Mozgó 
Világ 2010/4 http://mozgovilag.com/?p=1190 
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and consequences that are not necessary parts of incarceration; moreover, these are 

questionable using constitutional and penological arguments. 

Throughout my research I have interpreted imprisonment as a form of exclusion (using 

the term in its broad sense). Since the emergence of modern prison custodial sentence 

have always meant physical isolation using walls and barbed wire although the intensity 

of that isolation has changed over time. However, the aims of various punishments that 

have laid the penological foundation of imprisonment lasting for longer time periods have 

undergone even greater changes. While in the era of correctionalism corrective intent 

which was a part of the modernist idea contributed to the lengthening of the sentences, 

later the function of social protection which has arisen at the same time as the idea of 

correction became the defining element. It seems that thanks to the aggregated effect of 

multiple factors in the era of late modernity the function of social protection becomes 

more and more dominant for according to the assumption held by some prison with the 

use of physical isolation has the ability to make those people harmless who pose a 

particularly serious threat, be it a perceived or a real one, to society. The question of who 

exactly belongs to this „dangerous group of people” that needs to be made harmless is not 
answered by a positive system of categories existing independently rather it is affected by 

certain normative expectations. The latter, in turn, are formed by those social groups that 

are in the position and have the chance and the opportunity to influence this system of 

criteria. If these privileged groups use their power then legislation and consequently the 

criminal justice system gets trapped in a situation where - in addition to fulfilling its 

legitimate goals - another of its functions appears where it simply becomes an instrument 

for sustaining oppression and the exclusion of discriminated social groups. Imprisonment 

has a potential to become an extreme form of exclusion as well. This way, the exclusion 

of the persons subjected to incarceration can also intensify. Furthermore, various legal 

institutions - the scope of sanctions that are related to having a criminal record is one 

example - can contribute to an outcome in which the exclusion continues to exert its 

influence even after the end of the custodial sentence. The fact that the imprisonment of 

the convicted person also affects the lives of their family members and those within their 

immediate environment should also not be ignored and it is questionable what kind of 

influence will the incarceration of the breadwinner have on the social integration of these 

people.  

The dissertation examines the questions of imprisonment and social exclusion, 

specifically it explores the extension of the period of isolation that is inherent to 

incarceration, the effects it has on certain social groups that are excluded, and the pains 

that extend beyond the timeframe of the sentence itself. In doing so, I tried to answer the 

following questions:  

a) The objective of the research was to explore the causes and consequences of 

widespread use of imprisonment for the purpose of incapacitation. For this end I studied 

the changes occurring in social life, political discourse as well as public and professional 

thought dealing with questions of crime that could have had in the past and continue to 

have a determining effect on the processes of contemporary crime policy. An objective I 
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have formulated was to explore and analyze the instruments of neutralizing crime policy 

with an emphasis on incarceration. In the course of the examination of incapacitation-

oriented imprisonment I concentrated primarily on presenting the instruments used in the 

Euro-Atlantic Region. Additionally, in the course of the research I dealt with the questions 

of how did the changes of the domestic crime policy shape the image of the prison and 

how did the practice of incarceration with the purpose of social protection and 

neutralizing criminals and its particularly extreme manifestation, actual life imprisonment 

appeared, changed, and assumed its complete form in Hungary.    

b) I have been dealing with the question for a long time whether or not incapacitation or, 

in a broader sense the exclusion that is inherent to imprisonment affects different social 

groups in the same way and if the consequences of imprisonment which is theoretically 

the type of „time punishment” that can be imposed on somebody in the most proportionate 
way possible, mean the same amount of „pain”1231

 for members of said social groups or 

not. I wanted to understand what kind of effect does the prison, „invented” by, organized, 
created, and most of the time run by men who typically belong to the social majority and 

are not financially deprived, have on the unprivileged members of society. Of course, 

imprisonment is a „late” stage of the criminal justice process and its functioning is 
determined by, among other things, the whole system of crime control, the shaping of 

crime policy, and the previous stages of the criminal justice process, particularly the 

activities of the investigation authorities, the prosecutor’s office, and courts. I put the 
prison in the center of my research and have dealt with changes in crime policy and 

investigating as well as sentencing practice only in so far as they have provided important 

factors for examining the topic of prisons. Imprisonment and social exclusion along with 

the relationship between social and institutional oppression were the focus of the analysis. 

The objective of the research was to explore this multifactorial system of relationships 

within the functioning and practice of the criminal justice system, primarily in the part 

that constitutes the correctional services. The scope of the research included multiple non-

privileged social groups; the position of, among others, Roma people, women, people 

living in poverty, and LGBTQ
1232

 people in the criminal justice system and throughout 

imprisonment have been studied.  

c) Another one of my goals was to analyze those legal institutions of which it can be 

presumed that they are antagonistic to the process of reintegration. As a result of the 

research project I described the historical roots these legal institutions have and their role 

in the criminal punishment system as well as the penological considerations that can be 

used to justify their existence. The research evaluates the shaping of these legal 

institutions and the dissertation includes recommendations on alleviating the unjustified 

and harmful consequences.  

The research questions raised the possibility of conducting one empirical research, but I 

didn’t find this option suitable for the objectives of the project since the links between the 

                                                           
1231

 This terminology is defined in Nils CHRISTIE’s ’Limits to pain’ (Budapest: Európa 1991). 
1232

 LGBTQ: This abbreviation stands for ’lesbian, gay, bisexual, transgender and queer’.   



306 

 

interconnected questions of the study and the issues of oppression and exclusion can be 

characterized by different focuses and depths. Though the hypotheses of the research that 

are clustered around the topic of social exclusion are interrelated, the exploration and 

analysis of causative relationships would necessitate the employment of vastly different 

research methods which in turn would make carrying out an empirical research project 

where all of the aforementioned aspects are equally taken into consideration difficult. 

Therefore, I did not opt for one empirical research instead I chose to use an 

interdisciplinary research method that combines quantitative and qualitative elements. 

A. The research interprets the processes and institutions that are the focus of the 

examination in their historical context for the basis of my assumptions was that 

phenomena of politics, crime policy, and law can be better understood if I examine 

how they have came into being in the first place and how they have evolved. The 

historical method was primarily used for examining the institutions mentioned in 

points a) and c) above. The various historical forms of indefinite imprisonment 

employed for the purpose of incapacitation, the circumstances of their emergence 

as well as the process of their development in Hungary, Europe and in the United 

States of America had to be explored. Lastly, dealing with the third comprehensive 

group of hypothesizes required the examination of the historical development of 

how certain groups were excluded from exercising their political rights (primarily, 

the right to vote), and practicing certain professions. 

B. The research was also defined by the use of the comparative method. I have 

chosen this method because the processes that take place in the domestic setting 

are not unrelated to the international and global changes, thus phenomena 

observed in Hungary can be better understood employing this method. The 

comparative method proved to be useful for the formulation of de lege ferenda 

recommendations as well. The use of this method included but was not limited to 

the comparison of certain legal institutions; instead it was employed to interpret 

phenomena in their social context and collate them with societal practices. These 

comparisons were carried out on different levels of generality in accordance with 

the objectives of the research. In respect of the first group of research questions, 

the comparison of the emerging social theory questions appeared to be necessary 

while in the case of the second and third group practices of the correctional 

services, as well as regulation of actual legal institutions and their functioning in 

practice were compared.  

In the use of the comparative method I did not endeavor to examine all of the 

phenomena and processes in the same depth. The character of the different 

hypotheses determined how and in what range I employed the comparative 

method. These decisions were also influenced by the fact that the Hungarian social 

science and jurisprudence studies of the last two decades primarily have “looked to 
the West” in so far as their choice of subjects for comparison were 
overwhelmingly determined by the process called Euro-Atlantic Integration which 

in the past have been designating the framework for the range of phenomena and 

standards for comparison and continues to do so to this day. 
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C. I used various empirical research methods for examining the research questions, 

primarily document and content analysis, interviews, observations, and case 

studies. The use of document analysis seemed to be a promising method for 

answering three questions. Firstly, I explored the courts’ classification and 
sentencing practices in cases of intimate partner homicide where the perpetrators 

were women and there was a possibility that previous intimate partner violence 

played a role in the criminal activity. Secondly, surveys of the policies of 

Hungarian correctional facilities have provided a lot of information on the internal 

order and daily practices of these institutions. Thirdly, I analyzed the prison 

visitation reports published by organizations that carry out systematic monitoring 

of detention facilities, principally the Council of Europe anti-torture Committee, 

national institutions protecting fundamental rights and non-governmental 

organizations. 

I used the method of content analysis in cases where I was interested in the 

political and social environment of the emergence of particular legal institutions. 

Since minutes of sessions of the National Assembly primarily aided the 

exploration of political discourse, they have proved to be useful for examining the 

creation and amendment of regulations concerning both the three forms of 

incapacitation for social protection in Hungary as well as the and voting rights of 

incarcerated persons or criminal discharge.  

For the dissertation I also used the data of an empirical study that was previously 

conducted in the National Institute of Criminology in a project I took part in as a 

co-researcher. In the course of the study we interviewed 168 juvenile detainees in 

Tököl and Szirmabesenyő. For the present research I performed a secondary 

analysis of the data previously recorded during the interviews and the conclusions 

drawn from that work are included in the section on juvenile detainees. As a part 

of an expert survey I conducted interviews with two dozen people working for 

non-governmental organizations active in Eastern Europe who, due to their regular 

prison monitoring work and their extensive legal assistance services have in-depth 

knowledge of the prison system of Hungary and of other countries that are not 

discussed in the English or German literature but are relevant to my topic.   

D. In certain phases of the research project, primarily for the analysis of legal 

problems I, to the extent that it was necessary, resorted to the use of legal 

dogmatics methodology which was helpful primarily for analyzing of legal 

institutions from a perspective defined by criminal law and the law dogmatics of 

imprisonment.   

E. Both the „divergent” research questions and the interdisciplinary research method 
necessitated the use of quantitative secondary data and the secondary analysis of 

previous studies for the examination of certain hypotheses. The reason behind this 

is that while countless studies have touched upon particular themes included in my 

dissertation there has not yet been done any comprehensive studies that explore the 

relationship between exclusion in a broader sense and the power relations of crime 

control throughout the whole process of the criminal justice system from making 

something a criminal offense up to the process of reintegration. 
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III) The theoretical framework of the research 

The approach, structure, logic and in some respects the framework and the research 

methods employed in this dissertation were fundamentally determined by three 

approaches:  

1.) My research has been influenced by the criminological, or symbolic interactionism 

of Howard Becker
1233

 although not primarily because of the labeling theory 

approach which had a significant impact on the criminological research on 

causation. According to Becker, deviance has been constructed by social groups 

through the creation of rules and by stating that violation of these rules counts as 

deviance; the rules are applied against certain people who are stigmatized as 

outsiders. Through the concurring opinion and the consistent labeling voiced by 

the interactional partners during social interactions the individual internalizes the 

deviant label and sooner or later will start to act as a deviant.
1234

 Getting caught 

and being branded as deviant has serious consequences for the individual’s self 
image and social participation. The most important change will affect the 

individual’s community identity, that is to say, by the end of the process a new 
identity will be constructed.

1235
 According to Becker, political and economic 

power will determine which groups are going to be able to force their own rules on 

other groups. His research centered on juveniles who are forced to follow the 

adults’ rules, but according to Becker’s interpretation, disparities in the ability to 

create rules and apply them prevail in relation to men and women, Whites and 

Blacks, Anglo-Saxon Protestants and immigrants, middle-class people and people 

belonging to the “lower classes” as well.1236
 Therefore, in the dissertation I placed 

great emphasis on the interactionist analysis of social institutions, norms, and the 

practices of the criminal justice system.   

2.) The analysis in the dissertation is also strongly influenced by the tradition of 

critical criminology. The critical questioning is influenced by Georg Rusche’s and 
Otto Kirschheimer’s approach originally published in 19391237

, in which they 

argue that the economic conditions, the mode of production, or the situation of the 

labor market have a decisive impact on the use of the dominant form of 

punishment. The focus of their research was the interactions between the 

incarceration rate and the level of unemployment. This approach, still dominant to 

this day
1238

, has lead to the formulation of fundamental penological axioms which 

state that cultural values and economic circumstances or needs have a bigger 
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impact on the punishments employed or the treatment of detainees than the 

objectives of crime prevention.
1239

   

This thought is reflected in the approach of critical criminology as well. According 

to critical criminology, criminal law and its practices are the instruments of control 

and exercising power over others: the conditions of criminalizing certain behaviors 

or prosecuting them are all determined by power relations. Feminist and later 

queer theories examined the power relations of the status quo from a gender 

perspective and attempted to answer the question of why are men, first and 

foremost heterosexual men, able to impose their will on women and LGBTQ 

people, and how do they utilize the conceptualization of criminal law and the 

institutions of crime control in order to do this. As highlighted in the fields of 

sociology and criminology by Connel
1240

 and Messerschmidt, respectively, class 

positions, gender and race relations are all related to the social structures which are 

defined on a systemic level and these social constructions have an effect on the 

behavior of individuals as well as the functioning of the whole society.
1241

     

3.) Although the dissertation’s approach is fundamentally a criminological one, the 

results of the research and the arguments are imbued with fundamental rights 

considerations. Incarcerated persons are under the total control of state power in a 

situation where public control and the possibilities of complaints or effective legal 

remedy are limited. In this context, the work of organizations and actors who 

represent the check against state power has great significance and, in addition to 

their ability to reveal violations that have already been committed and promote 

impeachment, they also exert an influence in order to prevent future serious 

infringements. The mechanisms that facilitate the enforcement of fundamental 

rights amidst the conditions of enclosed institutions also gain great significance. 

The institutional character of the prison isolated from the public, the pressure 

exerted by the market capital and the processes of globalization have created the 

need for and shaped those, primarily regional European and global mechanisms 

that aim to insure that the rights of incarcerated persons are enforced; examples of 

these include the CPT operating under the Council of Europe, or the mechanisms 

spreading on the basis of the OPCAT convention. 

IV) The structure of the dissertation 

The dissertation consists of three main parts which are built around the hypotheses of the 

research: the units deal with (1) the extension of the time period of incapacitation by 

means of imprisonment, (2) the process of making the exclusion a selective one in nature 

and the pains of imprisonment which mean different experiences for members of different 

social groups, and (3) the connection between resocialization and institutional exclusion.     
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The first part has a crime policy approach: it examines the process that has led to the 

inflation of the custodial sentence and the use of this punishment in a way that its 

timeframe has been extended. I carried out the analysis focusing on incarceration for the 

purpose of incapacitation, and specifically on actual life imprisonment (hereinafter 

LWOP). In connection with the legal institution I examined whether theories on the 

purposes of the punishment are verifiable; I also subjected it to penological analysis. In 

this chapter, I collated actual life imprisonment with the system of constitutional criteria 

for the integrity of rights in the case of retributive punishment, chiefly with the criterion of 

“moderation.” In connection with the topic of the right to resocialization, the first part of 

the dissertation also contains the results of my international comparative research projects 

that have dealt with actual life imprisonment.   

In this chapter, in addition to actual life imprisonment, I analyzed other forms of 

incapacitation-oriented imprisonment; from the set of current practices, I primarily 

focused on the rule of three strikes, the changes in medium term sentencing and the 

changes of the regulations concerning cumulative punishment. The shaping of the 

purposes of punishment and the “chameleon-like quality” of indefinite imprisonment also 
made the examination of the institutions of high security workhouse and restricted custody 

necessary. However, the analysis remained prison-focused for the thorough analysis of the 

complete terrain of crime policy is beyond the scope of this paper.  

The second part of the dissertation is centered on the question whether imprisonment 

means the same disadvantages, the same “pains” for every person or do social structures 
influence prison experiences and the degree of pain. Because of the novel point of view of 

the analysis I broadened the scope of the research in order to take in groups that are often 

included both in criminological studies and in prison research, like the groups of juvenile 

persons and Roma people, as well as groups that have only become the focus of studies in 

the past few years, like the groups of women and the elderly. The research also 

necessitated the examination of groups like people living with disabilities and LGBTQ 

detainees to which, up to now, neither criminological nor prison research have paid 

attention. Naturally, the reason for extending the scope of the research this way was not 

the great number of detainees belonging to the analyzed groups; rather, it was the number 

and relevance of the emerging questions related to penology, fundamental rights and 

implementation of punishments that made this necessary. At first, the question of 

transgender identity may seem peculiar in the context of the enclosed institution, however, 

the relationship of the deprivations that are inherent to total institutions, the harms of 

prison, the re-interpretation of masculinity and femininity, and the distinctive internal 

power structures have resulted in an extremely interesting analysis.     

The third chapter of the dissertation deals with the process of reintegration. I have chosen 

two legal institutions as the indicators of exclusion which have been a part of the 

Hungarian legal system for a long time; these legal institutions have almost never been 

questioned despite the fact that the effects they have are antagonistic to reintegration. Both 

depriving a person from their voting rights, and the system of disadvantages outside the 

criminal law that are related to having a criminal record prior to criminal discharge are 
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features of the punishment that symbolize the exclusion from the community. Analysis of 

the disadvantages that are related to having a criminal record focuses on the certificate of 

good moral character along with the related penological problems and issues of 

reintegration that are connected to it, however, the examination of the emergence of the 

present regulations of criminal registration was also inevitable. According to the 

conclusion of the research, in view of their purpose, the regulations of both the 

deprivation of voting rights, and the certificate of good moral character contribute to the 

exclusion of the persons concerned from the decision-making process of the community 

and a significant part of the labor market, in an excessively expansive way; in 

consideration of the changes in the standards of equal treatment, this could raise the 

question of institutional discrimination.   

V) Summary of the results and their use 

1.) The most general conclusion of the research was the demonstration of the fact that 

instruments can be detected both in crime policy and the criminal justice system that put 

certain social groups at a disadvantage on a systemic level. Injuries caused by the 

organization or actors of the criminal justice system effect institutional exclusion. 

In the analysis of the relationship between imprisonment, social exclusion and social and 

institutional oppression, I applied the examination of various privileges, i.e. invisible 

advantages of which people who have them are unaware, as a separate aspect.
1242

 

Constitutional lawyers would identify this phenomenon as positive discrimination, but 

there is more to it than that. During the process of the analysis I noticed that the 

advantages possessed by privileged people have major significance when people are faced 

with police, sentencing, and even penal practices. Concepts of infringement, 

discrimination, oppression and exclusion raise the question whether the agent - on an 

individual level this means the person, on a collective level, the social group - who is in 

the position of power, is responsible for their active behavior or by omission, and what 

kind of responsibility are we talking about.      

Although the problem of intention and effect or influence runs through my dissertation, 

and “responsibility” cannot be defined unambiguously in every case, the stance of the 
research on this issue is that from the viewpoint of the excluded group the actual intention 

of the agent who is in the position of power, or the conscious, emotional-volitional aspect 

of said intention, is less important than the consequences of their actions, behaviors, 

omissions or their perceived nature.         

For the interpretation of the phenomenon, I developed a model consisting of four 

elements: (a.) There are messages, goals, actions in crime control and the criminal justice 

system that purpose exclusion and effect it as well, but these still remain fair and can be 

legitimized. (b.) Actions, that are intentionally oppressive and effectively cause 

oppression, but are unjust or cannot be legitimized in an integrated society, need to be 
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distinguished from actions belonging to the previous category. (c.) The third category of 

actions is made up of cases in which the intentions do not include exclusion; nevertheless, 

they effect it. Not recognizing a group’s privileges over another group, can be one 
example of the actions that belong to this category. (d.) The fourth category consists of 

cases where the intent is to cause oppression, but it fails to cause this effect. Naturally, 

from the viewpoint of social integration, this in and of itself raises questions about the 

action’s legitimacy and raison d’être. 

2.) In my dissertation, I examine the process that has led to the inflation of the custodial 

sentence and the use of this punishment in a way that its timeframe has been extended, in 

its historical context. I carried out the analysis focusing on incarceration for the purposes 

of incapacitation; primarily, I have examined actual life imprisonment, for, based on my 

hypothesis, this is where the incapacitation function of imprisonment appears in its purest, 

and at the same time, most extreme form, which means permanent exclusion from the 

community. In connection with actual life imprisonment, I have studied the purposes of 

this punishment, and through researching the theories on the purposes of the punishment 

and penological examination, I have come to the conclusion that actual life imprisonment 

cannot be legitimized on the basis of thoughts on the purposes of the punishment. This in 

itself would not mean that employing this punishment is unjust under any circumstances; 

however, following a collation with the system of constitutional criteria for the integrity of 

rights in the case of retributive punishment, the conclusion formulated in my analysis is 

that actual life imprisonment is unacceptable for it violates the criterion of “moderation.” 
This is the main conclusion of both the international comparative research included in the 

analysis, and the collation with the “right to resocialization”, which is viewed as a 
precondition of human dignity and has become increasingly accepted as such 

internationally.  

3.) Numerous signs suggest that penal or punitive populism has a major impact in 

Hungary. Its influence can be detected in the 2009 amendment to the Penal Code, which 

introduces a more forceful action against violent recidivists, as well as in the 2010 

Amendment to the Penal Code actualizing the three strikes regulation. According to the 

results of my studies, Hungarian crime policy, fearing their further crimes, have employed 

similar methods against recidivist offenders in the 1928-1950 period and throughout the 

years between 1974 and the regime change in 1989-1990; furthermore, it has re-

introduced and continues to use these methods since 2009. Although they are products of 

different time periods and different principals of jurisprudence and penology, in practice, 

high security workhouse, restricted custody, and the so-called three strikes along with the 

regulations concerning the treatment of violent multiple recidivists have attempted to 

achieve incapacitation for the purpose of protecting society in very similar manner. All of 

these instruments have targeted nearly the same number of perpetrators, approximately 

800-1000 of them, and although theoretically they have been justified using different 

arguments by the crime policy of their time, in practice, they have not accomplished other 

goals outside of incapacitation of repeat offenders, despite the intention of conditioning 

people into the habit of working or pedagogic ideology. The resistance of the judicial 
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profession can be observed in the case of all three of these legal institutions; in practice, 

neither the high security workhouse, nor restricted custody has been employed in 

accordance with the intent of the lawmakers. Although the lawmakers have considerably 

reduced, in certain cases revoked the deliberative powers of the courts, critical comments, 

coming from the courts, are often voiced concerning the applicability of the mandatory 

imposition of three strikes or actual life imprisonment. 

4.) Almost simultaneously with the discontinuation of preventive detention in the period 

of the regime change, the hierarchy of the penalty system has gone through significant 

changes. Since the abolition of capital punishment, our criminal law has been allowing the 

use of imprisonment for the purpose of incapacitation more and more widely, and it has 

left greater and greater scope for excluding the possibility of conditional release in the 

case of actual life imprisonment. In my dissertation, I share the view of previously voiced 

opinions found in the legal literature, that actual life imprisonment violates the right to 

human dignity, for, in the absence of realistic chance of release, the detainee’s “right to 
hope” is violated. The conclusion of my research projects is that the practice of the 
Hungarian Constitutional Court gets closer and closer to recognize resocialization as a 

precondition of human dignity. In my view, actual life imprisonment can be interpreted as 

a so-called “passive capital punishment”, characterized by an extended timeframe, in so 
far as the punitive power, instead of treating the detainee as a subject, degrades them into 

a status of being the object of imprisonment. Employment of actual life imprisonment 

signifies the decision that the state gives up on one of its citizens and their capability of 

personality development, and interprets incarceration as simply a means of conservation, 

in other words, as some kind of “storage facility”, where the convicts incapable of 
progression are being held.       

In my dissertation, I also demonstrate that actual life imprisonment is an unnecessary and 

disproportionate punishment, for the necessity and proportionality of the restriction of the 

convict’s fundamental rights cannot be justified by looking at the purposes of the 
punishment or referring to penological arguments. I question the general deterrent effects 

of LWOP. The lawmakers treat the motivations of felonies that are punishable by LWOP 

as cases belonging to a homogenous category, while - based on my categorization - from a 

criminological viewpoint, they allow the exclusion of the possibility of conditional release 

in the cases of committing conducts that belong to three basic groups. These groups are 

the following: war crimes and crimes against humanity; crimes against the state or crimes 

that gravely disrupt the functioning of the state; cases of homicide, kidnapping, or human 

trafficking that qualify as more severe. These conducts presuppose differing perpetrator 

motivations and motives, and, according to the data gained from empirical studies, the 

existence of deterrent effects cannot be proved in neither of their cases.  

In my view, the incapacitation that LWOP means, in a legal-technical sense, “can be 
solved” without the exclusion of the possibility of conditional release, for if the sentencing 
judge who makes the decision about the conditional release, states that the detainee poses 

a threat to society, he or she has the option of not ordering conditional release from the 

actual life imprisonment, thus, de facto, the convict will never be released. My standpoint 
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is that LWOP ignores the results of both criminal careers studies and research focusing on 

desistance; furthermore, it does not take into account the fact that frequency of criminal 

behavior decreases steadily with age, and in a relatively dynamic fashion, thus, the crime 

prevention benefits of incapacitation, which is based on expectations about the future, are 

very limited. [16]       
1243

 

5.) I also examined whether or not LWOP meets the requirements of proportionate, 

retributive punishment for the protection of the integrity of rights in constitutional 

criminal law. In my view, the principle of “moderation” in punishment, in other words, 
self-restraint of the state’s punitive power has been violated, when the lawmakers revoked 
the sentencing court’s right and potential to impose a retributive punishment for the 
protection of the integrity of rights, that is truly proportionate to the crime, and to make a 

decision about the exclusion of the possibility of conditional release, or omit this. 

According to my standpoint, the question of proportionality is also problematic when 

LWOP is imposed on account of taking of human life, which is considered to be of 

absolute value, and at the same time, on account of robbery, committed using violence 

against the person, but directed against the prevailing property relations. The 

absolutization of the state’s punitive power, which manifests itself in the form of actual 
life imprisonment, is especially problematic in the case of felonies where the object of 

legal protection is the constitutional order of the state (examples of this category include 

destruction, or the alteration of the constitutional order by the use of violence), since in 

this case, the state orders the same punishment for crimes, that violate its own existence 

(but do not cause its termination), as for the taking of human life, which is considered to 

be of absolute value. In my view, imposing the same punishment for the violation of the 

state’s then-prevailing constitutional system and for taking of human life is 

disproportionate in and of itself.    

6.) I have analyzed the effects of punitive populism on crime policy, by examining the 

criminal justice system as a process. I have showed that in the “upper range” of the 
penalty system, penal populism has resulted in the extension of periods of imprisonment. 

The lawmakers have attempted to make the judicial jurisdiction, which they saw as being 

too soft, stricter, by introducing medium-term sentencing. The basis of the argument was 

that penal law has lost its character as the “keystone of sanctioning” and is in the state of 
being a fortress under siege, and this problem can be resolved by making it stricter. The 

control is increasingly expanding, and by overstretching the traditional limits of criminal 

law, it occupies bigger and bigger areas, and attempts to bring the social groups, that it 

sees as the ones that are the bearers of the problem, under its supervision. This, for a large 

part of the cases, affects the small criminal conducts, or the lifestyles and situations that 

qualify as pre-criminal. The result of this process is that crime policy attempts to bring 

behaviors or life situations that previously haven’t even qualified as contraventions under 
its own influence. It is palpable that, similarly to the expansion of the notion of American 

“underclass”, politics is bringing a series of behaviors into the field of vision of crime 
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control by stigmatizing homeless and Roma persons as undeserving, and portraying them 

as dangerous, thus contributes to the social exclusion of these groups with the instruments 

of crime policy. Expansion of punitive power, like the mechanisms of punitive populism 

seen in other fields, is happening in parallel with social scapegoating, and through the 

demonization of unlawful acts of minor significance.    

Part of this process was declaring poverty, as a state, to be dangerous, and criminalizing it. 

The criminalization of homelessness, as a lifestyle, or more accurately, as a social status, 

and the order to punish the acts of collecting discarded objects from city streets and 

scavenging, have also followed a logic very similar to this. In my view, in these cases, 

criminal law has transgressed the limits that are set up for criminal law under the rule of 

Law, and have attempted to solve social problems with the use of crime policy 

instruments, and the further exclusion of the affected social groups is inherent to this 

process. Based on the results of my research, I propose that criminal law, and 

contraventional law should “move back” within the frameworks of constitutionality, and 
criminalization that cannot be justified, and is not proportionate to the violation 

committed against the object of legal protection should be eliminated.          

7.) The dissertation shows that criminal law is not devoid of “discounts” that have 
advantageous effects for the wealthy. For the “filters” operating in criminal prosecution 
do not allow those with privileges to reach the terminus of the process, which is the 

prison; this way, the diversional mechanisms or the decisions of authorities who make the 

decisions in the course of the proceedings, can easily turn into some kind of selective 

mechanism, which pre-selects the privileged, virtually diverting them from the 

progression of the proceedings. Due to their privileges, they are in a more favorable 

situation, for the phenomenon that is referred to as the criminal law “turning a blind eye” 
to certain behaviors, is in action when it comes to the acts typically committed by them; 

the results of this is that the behavior in question is failing to be criminalized. In my 

dissertation, I demonstrate the more favorable situation of the privileged, by examining 

the design of the limits on usury-crimes and tax-optimization, along with the regulations 

on damaging environmental behaviors. Implementation of these aspects and the re-

evaluation of criminalization could be an important task for crime policy in the future.    

8.) Deprivation of voting rights, and exclusion from the labor market by the use of 

disadvantages related to having a criminal record, are outdated instruments of community 

moral judgment; by employing these, criminal law transgresses the framework defined by 

constitutional criminal law. Both of these legal institutions have their roots in Hungarian 

law, furthermore, international examples can be found, and legitimate objectives can be 

formulated for both of them, yet the thing they have in common is that both serve the 

exclusion of detainees and result in their oppressed status. This way, through their 

negative special preventive objective, they are fundamentally in conflict with the 

resocializational objectives of incarceration. The rehabilitation draft of 1914 is pervaded 

by correctionalism, the thought of improvement. Nevertheless, according to my 

standpoint, this was the point where the lawmakers started to go in the wrong direction. 

The “curtailment” of existing public law restrictions, confining them to limits, instead of 
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the option, of creating a rule that considers each case on an individual basis, and decides 

whether or not the person released from prison is employable. Instead, the lawmakers 

headed for the road that made spending the probationary period the general condition of 

“social re-admittance” and equal participation on the labor market for every released 
person. This way, the law has created the presumption against the detainee that he or she 

is a “bad person”; though this is a defeasible presumption, it still creates a 
disadvantageous situation for the person released. While before their imprisonment - 

having the same socio-economic status - he or she has experienced the benignity of the 

community and criminal law, after enduring imprisonment, the law presupposes that he or 

she is a “bad person” (here, we can find examples in the field of public law, civil law and 
criminal law as well), despite the fact that having endured the imposed punishment that 

was proportionate to their act, the requirement of reprisal has been satisfied. Furthermore, 

under the guise of seemingly well-meaning rehabilitation, the demand for correction, 

moral improvement is hiding, along with the overstretching of jurisdiction to a period that 

comes after the person has already endured the punishment. By imposing the burden of 

proof on the released person, the state is placing the consequences of its potentially failed 

pedagogy on the detainee, and establishes the presumption of dishonesty against them. 

This discrimination, according to the results of the research, can be regarded as 

institutional exclusion.   

9.) Based on the empirical data that I have used in my research I have come to the 

conclusion, that the legislation in force on the certificate of good moral character presents 

institutional discrimination, for they exclude the released detainees from a significant part 

of the labor market on a systemic level, and in a significant portion of the cases this 

exclusion cannot be justified. As a result of this legislation, the released detainees are 

excluded from almost the entire public sector, which, according to current data, means 

more than 800 000 positions. Furthermore, according to my data, in the case of 600 000 

additional jobs, a released person cannot be employed if he or she has not been acquitted 

in accordance with legal provisions. All in all, people released from imprisonment are 

excluded ex lege from more than 35 percent of the potential job positions. In practice, due 

to prejudices of employers and reasons inherent to the workings of the labor market, in 

many cases, the certificate of good moral character is also required for applying for the 

positions that, in principle, are available.      

In this respect, thinking about rehabilitation as a discount, and viewing at something that 

is similar to conditional release, and is a part of a progressive system which has 

motivational effects for the incarcerated serving time, is an approach that is mistaken. 

Rehabilitation had a protective function for the released, against the disqualifications 

constructed by sectoral legislation, after serving a certain amount of time, and in the case 

if their worthiness and righteousness had been proved. The situation compared to which 

this discount appears, is not “caused” by criminal law; instead, it is a product of other 
branches of law, and social mechanisms. Exclusionary sectoral legislation is 

“proliferating” outside criminal law, and for vastly different reasons; in my view, its 

treatment with criminal law instruments cannot be justified, for this peculiarly merges 
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criminal law’s framework of objectives with those of other branches of law. It is a 
question of warranting, then, whether or not it is acceptable for other fields of law, to “sail 
in the wake of” criminal law’s sanctioning, and employ a sanction used in criminal law, 
which has a completely different basis of legitimacy and set of objectives, as a measuring 

stick for the objectives of their own branch of law. For this could result in a situation 

where certain elements of content, that are not employed by the criminal court but which 

logically have consequences for the convict’s punishment, are “built upon” the criminal 
law sanction.  

10.) In the past few years, lawmakers have taken steps to achieve a situation where the 

exclusion of detainees from the decision-making process of the community is not 

automatic, thus the regulations meet the requirements of the standards of the European 

Court of Human Rights. However, having examined the Hungarian sentencing practice, it 

can be stated that deprivation of voting rights has remained an automatic mechanism in 

the case of those sentenced to imprisonment for committing intentional offences. Courts 

increasingly employ a parallel disqualification from public affairs beside imprisonment, 

which presently means 95% of the cases; this way, real deliberation and proportioning to 

the seriousness of the offences committed do not take place. There is no doubt about the 

fact that historically punishment has meant exclusion, and it continues to carry this 

symbolism through deprivation of voting rights. In my dissertation, I demonstrate that the 

present regulation and practice of deprivation of voting rights violate the European 

Convention on Human Rights; furthermore, they cannot be justified using penological 

arguments. In addition, it can be stated that deprivation of voting rights does not have 

either special or general deterrent effects, the role it has in incapacitation is negligible. 

What’s more, its effects are antagonistic to the desirable process of reintegration. The 
reasons behind this have two basic parts. Firstly, the stigma inherent to exclusion is 

hampering the process of reintegration, and secondly, exclusion from the decision-making 

process of the community has effects that are antagonistic to the increase of one’s sense of 
responsibility. Deprivation of voting rights is also contrasts the principles of normalization 

and responsibility, which are two of the most important principles of punishment in the 

21
st
 century.  

11.) The effects of the oppression resulting from exclusionary legal institutions do not 

cause the same “pain” to all detainees, since the pain is also affected by the social group 
membership of the persons concerned. The institutional exclusion on a systemic level, that 

takes place in the criminal justice system, affects some detainees that belong to certain 

social groups in a more disadvantageous way. That’s why, in the model used in the 
research,  I have dealt with the questions of gender, sexual orientation, and gender 

identity, along with age, and ethnicity.  

In the course of the research related to gender, my starting point was the feminist premise 

that states that women are oppressed in society. Though the norms that serve to maintain 

the oppression become more and more neglected, I have detected multiple rules in our 

criminal law, that are the remnants of male domination. The main conclusions of the 

second part of the dissertation concern the prevailing power relations of the prison, which 
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is an exceptionally specific space of power and oppression. The research has come to its 

most important findings related to gender roles and gender identity, by building upon the 

observations of gender studies. Analysis of the prison, as an institution created by men, 

for men, and, typically run by men, is relevant not only because of the special needs of 

women and transgender persons, but also because of the male detainees’ gender roles. 
Masculinity, or the experiencing and expressing of masculinity that is expected from 

them, become important factors in the prison in relation to the creation of authority and 

dominance, which poses specific expectations of both the male supervisors and the male 

detainees. In my view, hegemonic masculinity can provide an explanation for the 

dynamics of the interactions of men amidst the conditions of the prison. Prison, as a total 

institution, is a hyper-masculine world in which masculinity can be enforced in an 

uncontrolled way, partly because the effects inherent to the total institution. In the 

dissertation, I show that forcing fellow inmates to clean, do the dishes, or take part in 

violent sexual contact stems from demonstrating male roles that are expected of them, and 

these actions are present in the total institution is due to its institutional character. 

Consequently, eliminating these phenomena cannot be achieved by intensifying the 

repression or demonstrating the power of supervision.             

12.) Two important characteristic of the treatment of female detainees described in foreign 

literature are medicalization and feminization. Data examined in my research have proved 

the presence of both of these “methods” in Hungarian prisons. Employment programs and 
trainings available in women’s prisons typically prepare the detainees for low-prestige, 

traditionally “female” jobs, and they do not facilitate the process of making a living 
independently by stepping outside of conventional female roles. Study groups available to 

detainees are also enforcing a set of roles that are connected to the female gender. In 

women’s prisons, both being a mother and a Roma person can play an important role in 
terms of the prison experience. It seems as though experiencing motherhood is a central 

question of female identity, and keeping in touch with others, as well as coping with the 

tasks of motherhood have a prominent place in the internal dynamics of the prison, both in 

the relationships between fellow detainees, and the interpersonal relations that the 

detainees have with the supervision. Beside the injuries to coping with the tasks of 

motherhood, prison personnel should have regard to the fact that stigma associated with 

imprisonment can be significantly stronger in the case of women, and this can have a 

determining effect on the female detainees’ prison experience and their correspondence 

with the outside world.   

13.) Numerous lessons can be learned from researching sexuality in the prison 

environment, which are relevant for the situation of transgender, as well as gay, lesbian, or 

bisexual detainees. In my research, I have focused on these detainees not because they 

make up a particularly large group, but because of their vulnerability and the gravity of 

the violations they face. In relation to gay, bisexual or queer male detainees, my most 

important conclusion is that their prison experiences are defined by heteronormativity, 

hegemonic masculinity, and homophobia, which is connected to the former two. Contrary 

to popular belief, in the prison, male-on-male non-consensual sexual relations are 
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determined by the demonstration of male gender roles expected of men, as well as 

violence, not the sexual orientation of the detainees. Anyone can become a victim of this 

kind of sexual violence; however, those, who have disclosed their sexual orientation, or 

belong to the GBQ group according to the perception of the majority, are exposed to 

greater danger due to the effects of homophobia. The treatment of consensual 

relationships of emotional or sexual nature in the prison is a special issue. The conclusion 

of my research is that deprivation of heterosexual relationships, as one of the “pains” of 
imprisonment, is transformed into an instrument of maintaining heteronormativity in the 

case of LGBQ detainees.          

14.) A number of dysfunctional phenomena can be observed in the practice of 

imprisonment that are caused by structural oppression or privileges. In practice, these can 

result in a situation in which the detainee experiences the pain that is inherent to 

imprisonment in a way that is affected by inequalities; the detainee’s placement in the 
institution, education, employment, correspondence or reintegration can all be influenced 

by this. In a research that deals with the prison as the terrain of oppression, treating the 

topic of prison experiences of Roma persons was also inevitable. However, having regard 

to the fact that among the affected groups, the group of Roma people is the most 

elaborately discussed in Hungarian literature, in my research I have only included aspects 

that I have found to be of great significance in relation to privileges and oppression. The 

situation of roma persons is a special one compared to those of other marginalized groups, 

in that their numerical minority in the prison is not self-evident at all. Primarily because of 

the structural oppression that can be experienced in the society outside the prison, the fact 

that the criminal justice system contributes to their structural exclusion through 

incarceration is the most evident in the case of the group of Roma persons. But the fact 

that Roma people are overrepresented in Hungarian institutions, does not mean that 

because of this, they are not subjected to oppression throughout the imprisonment.        

One of these structural problems is related to placement, as the institutional network - 

naturally - does not follow the geographical distribution of Hungarian Roma communities; 

thus, if the institutions are not aware of this fact, placement in the institution that is nearest 

to the location of residence cannot be ensured in the case of Roma persons, who make up 

more than one third of the inmate population. This adversely affects them when it comes 

to keeping in touch with the outside world. According to the studies, in the case of Roma 

families, the average number of children is bigger than the number of underage children 

who, according to the rules, are allowed to visit a detainee at the same time; this means 

that, in the case of Roma people, this rule creates a situation of systematic disadvantage. 

Based on interviews with Roma relatives it seems that in practice, they also have to wait 

for a long time before they get to go into the visiting room at the occasions of visitation. 

Thus, if a relative has to travel to the other part of the country to visit their family 

member, the visitation requires a great sacrifice from them. The other reason why the 

geographical distribution of Roma people and institutions in the country can cause 

problems is that since the mobility of the labor force is low, the distance between the 

institutions and the location of the residence can function as a pre-selection mechanism, 
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which excludes the Roma persons from applying for supervision jobs at a prison 

organization.        

The quality of training and employment that is available in the institutions is of paramount 

importance for the reintegration of Roma persons, and basically, the whole of the inmate 

population. The courses that are run by the institutions beside vocational trainings on 

constructing insulation or painting walls, are about selling fast food, building adobe walls 

or operating forklifts. In my view, these activities are not among those professions that 

would make it possible to do marketable jobs after release; rather, they reflect the 

majority’s prejudices about Roma people and contribute to the sustainment of a situation, 
in which Roma persons have reduced chances of making a living.  

15.) Age was an important aspect for the analysis in my research both because ageing and 

youth: youth, beyond its vulnerability, is relevant because of the different treatment needs 

and the role of education; while ageing, beyond its vulnerability, is relevant because of the 

medical, and consequently financial pressure that will increasingly weigh on the 

institutions in the future. An important conclusion of my research, to which I have come 

through comparing education in the reformatory and incarceration of juveniles, that the 

latter’s “inefficiency”, its relative unsuccessfulness in terms of education, as well as the 

abuses committed by detainees against each other are not unrelated to the characteristics 

of prison, as a total institution, and the fact that due to its nature, it is incapable of 

satisfying the educational needs of this special group. The totality of the institutions at 

Tököl and Szirmabesenyő, and the underage boys’ hyper-masculinity are two factors that 

need to be reduced in order to achieve efficient education and reintegration. 

In Hungarian literature, the dynamically growing group of ageing people has received less 

attention. Given the fact that the number of actual life imprisonment sentences is rising, it 

is expected that in the future, the need to provide medical and mental health service to the 

ageing detainees will mean an increasingly big pressure on the prison organization, which 

has not yet been prepared for this. The costs of providing services to an ageing detainee 

are multiple times bigger than the costs in the case of a middle-aged detainee, and that is 

one reason why the makers of the crime policy should remember to create opportunities 

periodically for the conditional release of those people, whose incarceration is no longer 

justifiable by their dangerousness. But even in absence of this, correctional services 

should be prepared to answer questions such as the problems of euthanasia, or the service 

that needs to be provided to the detainees who are incurable and inert patient. In old age, 

numerous emotions and fears can develop in the detainee, which need to be addressed by 

finding the appropriate professional answers for them: the narrowing of the social and 

societal spheres or the fear of having wasted their life can pose serious challenges for the 

educators and the psychologists as well. According to research data, the number of 

detainees sentenced to actual life imprisonment shows dynamic growth, and parallel to 

that tendency, is the reduction of the age at the time of conviction. This means that at an 

old age, the institutional dependency of the inmate population can become extremely 

intense, since their outside relationships have completely atrophied and they have spent 

virtually all of their adulthood in prison.     
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tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló 27/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet hatályon 
kívül helyezéséről 

 Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 22/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelete a pénzbeli 
és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló  

 Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 51/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete az 
önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról 

 

 a büntetés-végrehajtás országos parancsnokának 1-1/31/2008. (IK Bv. Mell. 2.) OP intézkedése a 
választásra jogosult fogvatartottak választójoga gyakorlásának biztosításáról 

 a Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete (Tököl) házirendje, 2009 

 

TÖRVÉNYTERVEZETEK, TÖRVÉNYJAVASLATOK ÉS INDOKOLÁSUK: 
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 1843. évi büntető törvénykönyvi javaslat 
 a büntető ítélet hátrányos jogkövetkezményeinek megszűnéséről szóló 1914. évi törvényjavaslat 

 T/8875. számú törvényjavaslat a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 
módosításáról (2009) 

 T/25. számú törvényjavaslat a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról 
(2010) 

 a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás 
végrehajtásáról szóló törvény tervezete (2013) 

 Indokolás az 1878. évi V. törvényhez Képviselőházi irományok, 1875. V. kötet 
 Indokolás a büntető ítélet hátrányos jogkövetkezményeinek megszűnéséről szóló 

törvényjavaslathoz, Képviselőházi irományok 1914/1097 

 Indokolás „a büntető ítélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények korlátozásáról és 
megszüntetéséről” szóló törvényjavaslathoz, Felsőházi Irományok 1940, 183. melléklet 

 Indokolás a büntetőtörvénykönyv általános részéről szóló 1950. évi II. törvényhez 

 Indokolás a büntető jogszabályok módosításáról szóló 1998. évi LXXXVII. törvényjavaslathoz 

 Indokolás az egyes törvényeknek az uzsoratevékenységgel szembeni fellépést elősegítő 
módosításáról szóló T/6854. számú törvényjavaslathoz (2008) 

 Indokolás a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvényhez 

  

KÜLFÖLDI JOGSZABÁLYOK: 

 

 Strafgesetzbuch vom 13. November 1998 (Németország) 

 Allgemeines Gesetz über Verbrechen und derselben Bestrafung, 1787 (Ausztria) 

 Bundes-Verfassungsgesetz (Ausztria) 

 Bundespräsidentenwahlgesetz 1971 (Ausztria) 

 Nationalrats-Wahlordnung (Ausztria) 

 Verbotsgesetz (Ausztria) 

 Wahlrechtsaenderungsgesetz 2007 (Ausztria) 

 SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (Svájc) 
 SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 (Svájc) 
 Forfeiture Act 1870 (c.23) (Egyesült Királyság) 

 Prevention of Crime Act 1908 (Egyesült Királyság) 

 Representation of the People Act 1983 (Egyesült Királyság) 
 Criminal Justice Act 2003 (Egyesült Királyság) 
 Electoral (Prisoner’s Franchise) Bill (Írország) 
 Fourteenth Amendment to the United States Constitution (Amerikai Egyesült Államok) 
 Canada Elections Act, R.S.C. 1985, c. E-2 (Kanada) 

 Nr. 247/1995, o volbách do Poslaněcké Sněmovny a Senátu České republiky (Csehország) 
 Nr. 491/2001, o volbách do zastupitelstev obcí (Csehország) 
 Nr. 346/1990 Z.z., o voľbách do orgánov samosprávy obcí (Szlovákia) 

 Nr. 46/1999 Z.z., o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho 
odvolaní (Szlovákia) 

 Nr. 303/2003 Z.z., o voľbách do samosprávnych orgánov krajov (Szlovákia) 

 Nr. 333/2004 Z.z., o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky (Szlovákia) 

 Poinikos Kodikas (Görögország) 
 Ley Orgánica 5/1985, de 19 junio, del régimen Electoral General (Spanyolország) 

 Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (Spanyolország) 
 Constituição de la República Federativa do Brasil (Brazília) 
 Grúzia büntető törvénykönyve (Grúzia)  

 

 

ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGI HATÁROZATOK: 

 

 23/1990. (X. 31.) AB határozat, ABH 1990, 88.   
 32/1991. (VI. 6.) AB határozat, ABH 1991, 146. 
 66/1991. (XII. 21.) AB határozat, ABH 1991, 342. 
 11/1992. (III. 5.) AB határozat, ABH 1992, 77. 

 48/1998. (XI. 23.) AB határozat, ABH 1998, 333. 
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 292/B/1998 AB határozat, ABH 2000, 874. 
 20/1999. (VI. 25.) AB határozat, ABH 1999, 159.  

 13/2001. (V. 14.) AB határozat, ABH 2001, 177. 
 56/2001. (XI. 29.) AB határozat, ABH 2001, 478.  
 144/2008. (XI. 26.) AB határozat, ABH 2008, 1107. 
 176/2011. (XII. 29.) AB határozat, ABH 2011, 622. 
 38/2012. (XI. 14.) AB határozat, ABH 2012, 185. 
 20/2013. (VII. 19.) AB határozat, MK 2013/124. 

 

MAGYAR BÍRÓSÁGI ÉS EGYÉB HATÁROZATOK, VÉLEMÉNYEK: 

 

 BKv56. (BK 154.) a büntetéskiszabás során értékelhető tényezőkről 
 56/2007. BK vélemény a hatályon kívül helyezett BK 154. számú állásfoglalás felülvizsgálatáról 

 

 BH 1980. 155. 

 BH 1984. 11/433. 

 BH 1984. 474. 

 BH 1986. 92. 

 BH 1992. 221. 

 BH 1993. 594. 

 BH 1993. 715. 

 BH 2001. 5. 

 BH 2001. 310. 

 

 Kúria 1928. jún. 13. C I. 4331/1928. sz. 
 Kúria JEH 1928. okt. 5. B I. 4686/1928. sz. 

 Kúria 1929. febr. 19. B I. 268/1929. sz. 
 Kúria 1929. ápr. 4. B II. 1075/1929. sz. 
 Kúria 1929. máj. 22. B III: 2254/1929. sz. 
 Kúria 1929. jún. 5. B II. 3488/1929. sz. 
 Kúria 1929. okt. 11. B I. 6038/1929. sz. 
 Kúria 1930. febr. 19. B III: 235/1930. sz.  

 Kúria 1930. ápr. 2. B I. 1103/1930. sz. 
 Kúria JEH 1930. okt. 10. B I. 5439/1930. sz. 
 Kúria 1930. okt. 22. B I. 5437/1930. sz. 
 C.jh. 5439/930  

 C.jh. 5790/930 

 C. 7176/930.  

 Kúria 1931. márc. 17. B II. 714/1931. sz. 
 Kúria 1931. jún. 16. B II: 7176/1930. sz. 
 C. 3112/931. 

 Kúria 1932. febr. 24. B III. 6330/1931. sz. 
 Kúria 1932. ápr. 12 B III: 990/1932. sz. 
 C. 1209/932. 

 C. 5423/932 

 Kúria JEH 1933. máj. 19. B I. 1939/1933. sz. 
 C. 992/933 

 C. 120/935 IX. 403. 

 C. 4294/935. 

 C. 1251/936. 

 C. 924/937. 

 C. 4021/937 

 C 5022/937 

 C. 1511/938  

 C. 1780/939. 

 BHT 922. sz. 

 BHT 1051. sz. 1937. okt. 31. B. I. 4021/1937. sz. 



341 

 

 Budapesti Kir. Tábla 1929. jan. 10. B IX. 12, 177/1928. sz. 
 Budapesti Kir. Tábla 1929. febr. 28. B IX. 11.023/1928. sz. 

 

 Kúria 3/2013. számú BJE határozata 

 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság 6.B.1100/2009/47.  
 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság 4.B.2246/2010/32. 
 Fővárosi Bíróság 18.B.1107/2007/7. 
 Fővárosi Bíróság 5.B.260/2009/13. 
 Fővárosi Ítélőtábla 3.Bf.198/2008/8.  
 Fővárosi Ítélőtábla 5.Bf.247/2009/9. 
 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság 6.B.802/2008/31.  
 Hajdú-Bihar Megyei Bíróság 7.Fk.406/2009/164. 
 Heves Megyei Bíróság 14.B.381/2007/9.  
 Miskolci Törvényszék 4.Fk.1188/2011/217. 
 Pest Megyei Bíróság 8.B.87/2008/100.  
 Pécsi Ítélőtábla Bf.II.411/2012/ 9.  
 Pécsi Ítélőtábla Bf.II.9/2013/5. 
 Bf.II.292/2009/56 

 

 adatvédelmi biztos, 2478/P/2007-3 

 Egyenlő Bánásmód Hatóság, 1188/2008. EBH 

 az alapvető jogok biztosának jelentése az AJB-5138/2013. ügyben 

 

 

AZ EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGÁNAK DÖNTÉSEI, DOKUMENTUMAI: 

 

 Alajos Kiss v. Hungary (Application no. 38832/06, Judgment of 20 May 2010) 

 Dickson v. United Kingdom (Application no. 44362/04, Judgment of 4 December 2007) 

 Hirst v. the United Kingdom (No. 2) (Application no. 74025/01, Judgment of 6 October 2005) 

 Kafkaris v. Cyprus (Application no. 21906/04, Judgment of 12 February 2008)  

 Vinter and Others v. United Kingdom (Applications nos. 66069/09, 130/10 and 3896/10, Judgment 

of 9 July 2013)  

 X v. Turkey (Application no. 24626/09, Judgment of 9 October 2012) 

 László Magyar v. Hungary (Application no. 73593/10) 
 

TOVÁBBI NEMZETKÖZI FÓRUMOK, KÜLFÖLDI BÍRÓSÁGOK DÖNTÉSEI: 

 

 Zsolt Bujdosó and five others v. Hungary, CRPD/C/10/D/4/2011, 20 September 2013 

 Hayden v. Pataki (449 F.3d 305 (2d Cir. 2006)) 

 Locke v. Farrakhan (543 U.S. 984) 

 Richardson v. Ramirez (418 U.S. 24 (1974)) 

 Sauvé v. Canada (Chief Electoral Officer) [2002] 3 S.C.R. 519 

 OLG Celle Beschl. v. 09.02.2011 - 1 Ws 29/11 (StrVollz)  

 

NEMZETKÖZI SZERVEZETEK JELENTÉSEI, PUBLIKÁCIÓI: 

 

 Committee on the Rights of Persons with Disabilities: Concluding observations on the initial 

periodic report of Hungary, adopted by the Committee at its eighth session (17-28 September 

2012), CRPD/C/HUN/CO/1 

 Report to the Georgian Government on the visit to Georgia carried out by the European Committee 

for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 6 to 

18 May 2001, CPT/Inf (2002) 14, Strasbourg, 25 July 2002, 

http://www.cpt.coe.int/documents/geo/2002-14-inf-eng.pdf  

 Report to the Georgian Government on the visit to Georgia carried out by the European Committee 

for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 21 

March to 2 April 2007, CPT/Inf (2007) 42, Strasbourg, 25 October 2007, 

http://www.cpt.coe.int/documents/geo/2007-42-inf-eng.pdf 
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 Report to the Georgian Government on the visit to Georgia carried out by the European Committee 

for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 5 to 

15 February 2010, CPT/Inf (2010) 27, Strasbourg, 21 September 2010, 

http://www.cpt.coe.int/documents/geo/2010-27-inf-eng.pdf  

 Report to the Hungarian Government on the visit to Hungary carried out by the European 

Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 

(CPT) from 30 January to 1 February 2007, CPT/Inf (2007) 24, Strasbourg, 28 June 2007, 

http://www.cpt.coe.int/documents/hun/2007-24-inf-eng.pdf 

 Report to the Hungarian Government on the visit to Hungary carried out by the European 

Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 

(CPT) from 30 March to 8 April 2005, CPT/Inf (2006) 20, Strasbourg, 29 June 2006, 

http://www.cpt.coe.int/documents/hun/2006-20-inf-eng.pdf  

 Response of the Hungarian Government to the report of the European Committee for the 

Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT)  

 on its visit to Hungary from 30 March to 8 April 2005, CPT/Inf (2006) 21, Strasbourg, 29 June 

2006, 

http://www.cpt.coe.int/documents/hun/2006-%2021-inf-eng.pdf  

 European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or 

Punishment (CPT): CPT Standards, CPT/Inf/E (2002) 1 - Rev. 2013, 

http://www.cpt.coe.int/en/documents/eng-standards.pdf 

 Fundamental Rights Agency: The right to political participation of persons with mental health 

problems and persons with intellectual disabilities (2010), 

http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1216-Report-vote-disability_EN.pdf 

 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights: Thematic study by the Office 

of the United Nations High Commissioner for Human Rights on participation in political and 

public life by persons with disabilities, A/HRC/19/36, 

http://www.internationaldisabilityalliance.org/sites/disalliance.e-

presentaciones.net/files/public/files/A.HRC.19.36_English.pdf  

 Staff Working Document on Progress on Equality between Women and Men in 2012 (Luxembourg: 

Publications Office of the European Union 2013), 

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/documents/130530_annual_report_en.pdf  

 United Nations Office on Drugs and Crime: Handbook on Prisoners with Special Needs (New 

York: United Nations Office on Drugs and Crime 2009) 

 

ÁLLAMI SZERVEK ÉS CIVIL SZERVEZETEK JELENTÉSEI, PUBLIKÁCIÓI: 

 

 Amnesty International: Crimes of Hate, Conspiracy of Silence (2001), 

http://www.amnesty.org/en/library/asset/ACT40/016/2001/en/bb63ae8f-d961-11dd-a057-

592cb671dd8b/act400162001en.pdf  

 Association for the Prevention of Torture – Penal Reform Iinternational: LGBTI persons deprived 

of their liberty: a framework for preventive monitoring (2013), 

http://www.apt.ch/content/files_res/lgbti-persons-deprived-of-their-liberty_eng.pdf 

 Australian Bureau of Statistics: 4517.0 - Prisoners in Australia, 2013 – Prisoner characteristics, 

Australia, 

http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/Lookup/by%20Subject/4517.0~2013~Main%20Features

~Prisoner%20characteristics,%20Australia~4 

 A Város Mindenkié: Életvitelszerű közterületen tartózkodás miatt indított szabáylsértési eljárások 
– statisztika (2014. február 18.), 
http://avarosmindenkie.blog.hu/2013/12/17/eletvitelszeru_kozteruleten_tartozkodas_miatt_inditott_

szabalysertesi_eljarasok_statisztika  

 Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága: A büntetés-végrehajtási szervezet évkönyve 2006 

 Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága: A büntetés-végrehajtási szervezet évkönyve 2012, 

http://www.bvop.hu/download/evkonyv2012.pdf/evkonyv2012.pdf  

 California Department of Corrections and Supervision: Factsheet (December 2013), 

http://www.cdcr.ca.gov/realignment/docs/realignment-fact-sheet.pdf  

 European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction: Country Overview: Georgia 

http://www.emcdda.europa.eu/publications/country-overviews/ge#nlaws  

 Democracy and Freedom Watch: Contradictory new data about crime rate in Georgia (2013), 

http://dfwatch.net/contradictory-new-data-about-crime-rate-in-georgia-22231 
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 Florida Department of Corrections: Florida Prison Recidivism Report – Releases from 2004 to 

2011 (May 2013), 

http://www.dc.state.fl.us/pub/recidivism/2012/Recidivism2012.pdf 

 Florida Parole Commission: Status update – Restoration of Civil Rights’ (RCR) Cases Granted 
2009 and 2010 (July 2011), 

https://fpc.state.fl.us/PDFs/2009-2010ClemencyReport.pdf  

 Georgian Young Lawyers’ Association: Monitoring Criminal Trials in Tbilisi and Kutaisi City 

Courts (2013), 

http://gyla.ge/uploads/MONITORINGCRIMINALTRIALSINTBILISIANDKUTAISICITYCOURTSJa

nuary-June2013.pdf 

 Georgian Young Lawyers’ Association – Public Defender of Georgia: Ill Treatment in Penitentiary 

Establishments and Temporary Detention Isolators in Eastern Georgia (2012) 

http://gyla.ge/uploads/publications/2012/prevenciis_erovnuli_meqanizmi_eng.pdf 

 Government of Canada: Statistics Canada, Average counts of adults under community supervision 

and in custody, Canada, 1980/1981 to 2010/2011, 

http://www.statcan.gc.ca/pub/85-002-x/2012001/article/11715/c-g/desc/desc01-eng.htm  

 European Federation of National Associations Working with the Homeless AISBL – Fondation 

Abbé Pierre – Housing Rights Watch: Mean Streets – A report on the criminalisation of 

homelessness in Europe (September 2013) 

http://housingrightswatch.org/sites/default/files/Mean%20Streets%20-%20Full.pdf   

 Human Rights Watch: Old behind bar: The Aging Prison Population in the United States (2012), 

http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/usprisons0112webwcover_0_0.pdf  

 IBM: Magyar munkaerő-piaci körkép 2009 

http://www-05.ibm.com/hu/news/2009/06/26/e550087k96668b49.html  

 International Centre for Prison Studies: United States of America, 

http://www.prisonstudies.org/country/united-states-america 

 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, Hatósági Főosztály, Kegyelmi Osztály: Statisztikai 

adatok a 2002. január 1. és 2011. június 30. között befejezett ügyekről, 
 http://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/download/5/cb/00000/statisztika%202002-

2011%20%20j%C3%BAnius%2030.pdf 

 Központi Statisztikai Hivatal: Nők fizetése a férfiakénak a százalékában, kiigazítatlan (2002–2010), 

http://www.ksh.hu/docs/hun/eurostat_tablak/tabl/tsiem040.html  

 Központi Statisztikai Hivatal: A relatív jövedelmi szegénység és a társadalmi kirekesztődés 
(Laeken-i indikátorok), 2012, Statisztikai tükör 2013/66. 

 Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály – Belügyminisztérium Koordinációs és Statisztikai 
Osztály: Tájékoztató a 2012. évi bűnözésről, 
http://www.mklu.hu/repository/mkudok5892.pdf 

 Legfőbb Ügyészség: Büntetőbíróság előtti ügyészi tevékenység főbb adatai 2012. év, 

http://www.mklu.hu/repository/mkudok8246.pdf 

 Levegő Munkacsoport – MVTSZ: Vegyi anyag hírlevél, 2008. július, 
http://levego.hu/sites/default/files/vegyianyag/hirlevel0807.pdf  

 Magyar Helsinki Bizottság: Jelentés a Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási intézetében tett 
látogatásról, 2004. november 23–25., 

http://helsinki.hu/wp-content/uploads/MHB_jelentes_Tokol_2004.pdf 
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 Magyar Helsinki Bizottság: Jelentés a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben tett 
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 Magyar Helsinki Bizottság: Jelentés a Balassagyarmati Fegyház és Börtönben tett látogatásról, 
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http://helsinki.hu/wp-content/uploads/MHB_jelentes_Balassagyarmat_2007.pdf 
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