
Dr. Balla Lajos: Gondolatok az új Büntető Törvénykönyv Általános Része

tervezetének szankciórendszerével kapcsolatosan1

BEVEZETÉS

A büntetőjogi jogkövetkezmények rendszerének kialakítását az határozza meg, hogy 

milyen feladatot kell a szankciórendszernek betöltenie. „A rosszallást is maga után 

vonó arányos viszonzás a megtorlás és a prevenció mellett mára elfogadott, hogy a 

büntetőjogi jogkövetkezmény a sértett illetve a megsértett közösség kiengesztelését 

is szolgálja.2

Az  új  általános  rész  kodifikációjával  kapcsolatos  alaptételek  közül  kiemelendők  a 

következők: 

- a végrehajtandó szabadságvesztés tartamának, arányának csökkentése,

- a szabadságelvonással nem járó szankciók fokozott alkalmazása, illetőleg 

-  a  helyreállító  büntető  igazságszolgáltatási  filozófia  érvényesítése  (jóvátétel  és  a 

mediáció szerepének növelése).

Az  új  Büntető  Törvénykönyv  Általános  Rész  alapvető  további  törekvése  az  eddig 

kidolgozott tervezetek szerint a fő- és mellékbüntetések, valamint az intézkedések 

közötti átjárhatóság megteremtése. 

Az  előbbi  elvek  megvalósítására  jól  érzékelhetően,  a  napvilágot  látott  tervezetek3 

többféle megoldási javaslatot tartalmaznak. Mielőtt ezekre rátérnénk szükségesnek 

tartom  érzékeltetni  a  jelenleg  hatályos,  illetőleg  a  korábbi  szabályozás  lényegét 

legalább is a büntetési nemeket illetően. 

1 Az előadás a Magyar Büntetőjogi Társaság 2008. október 29. napján megtartott ülésén hangzott el.
2 Dr. Ligeti Katalin: A Btk. Általános Részének koncepciója. Büntetőjogi kodifikáció 2006. évi 1. szám.
3 A Büntetőjogi kodifikáció című folyóirat 2006. évi 1. számában megjelent tervezet, továbbá a fenti folyóirat 
2007. évi 1. számában publikált újabb tervezet, valamint a 2008. júliusában szakmai vitára bocsátott tervezet 
(Debreceni Ítélőtábla 2008. El.II.E.13. szám).



Ebben a körben szeretnék utalni az 1878. évi V. törvénycikkben meghatározottakra4. 

A Csemegi Kódexben a büntetések nemei a következők voltak: 

1. halálbüntetés,

2. fegyház,

3. államfogház,

4. börtön,

5. fogház,

6. pénzbüntetés.

A  Kódex  20.§-a  meghatározta  miszerint  az  1-2.  és  4.  pontok  alatt  megjelölt 

büntetések  kizárólag  bűntettekre,  az  5.  pont  alatti  pedig  kizárólag  vétségekre 

alkalmazható. Meghatározta továbbá, hogy az államfogház (3. pont) ha az 5 évnél 

rövidebb tartamra állapíttatik meg vétség – ha pedig 5 évi vagy azon felüli tartamban 

állapíttatik  meg  bűntett  -  esetében  alkalmazandó.  A  pénzbüntetés  mint  önálló 

büntetés kizárólag vétségekre, mellékbüntetés azonban bűntettekre is, vétségekre is 

alkalmazható.5

Az előbbi szabályozást követően a büntetési nemekben az 1950. évi II. törvénycikk 

változásokat eszközölt. A fenti törvény a büntetések közé emelte a halálbüntetés, a 

börtönbüntetés,  a  pénzbüntetés  mellé  az  elkobzást  és  a  vagyonelkobzást,  a 

közügyektől eltiltást, foglalkozástól eltiltást, továbbá a kiutasítást.6 

Az  általános  részi  szabályokat  tartalmazó  törvény  31.  §-a  rögzítette,  hogy  a 

halálbüntetés és a börtön mindig főbüntetések „a többi büntetések mellékbüntetések, 

azokban az esetekben azonban, amelyekben azt  a törvény külön rendeli  az  illető 

bűntettnél főbüntetésként alkalmazhatók.”

Az 1950.  évi  II.  törvény mellett  a  hatályos büntetőjogi  szabályok összességeként 

többször  megjelent  BHÖ.  pontokban  tartalmazta  a  különös  részi  tényállásokat. 

Egységes kódexként a Büntető Törvénykönyv az 1961. évi V. törvénnyel jelent meg, 

amely a büntetési nemek közül külön nevesített fő-, illetőleg mellékbüntetéseket.7

4 1878. évi V. törvénycikk III.fejezet 20.§.
5 1878. évi V. törvénycikk 20.§. Budapest.Révai testvérek Irodalmi Intézet Rt. 1911. Magyar törvények 1876-
1880. évi törvénycikkek 246. oldal.
6 1950. évi II. tv. 30.§. Hatályos Anyagi Büntetőjogi Szabályok hivatalos összeállítása. Jogi és Államigazgatási 
Könyv és Folyóirat Kiadó Budapest. 1952. 23. oldal.
7 1961. évi V. tv. 35.§ (1) valamint (2) bekezdés. 
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A főbüntetések a következők voltak:

1. halálbüntetés,

2. szabadságvesztés,

3. javító-nevelő munka,

4. pénzbüntetés.

A mellékbüntetések közé az alábbiak tartoztak:

1. közügyektől eltiltás,

2. foglalkozástól eltiltás,

3. járművezetéstől eltiltás, 

4. kitiltás,

5. kiutasítás,

6. vagyonelkobzás,

7. pénzbüntetés.8

A  jelenleg  hatályos  Btk.  a  büntetési  nemek  közül  főbüntetéseket  és 

mellékbüntetéseket különböztet meg.9

A 23/1990.(X.31.) AB. határozat rendelkezését követően – a halálbüntetés kiiktatása 

után – a  főbüntetések három büntetési  nemre tagolódtak:  szabadságvesztésre,  a 

közérdekű munkára, valamint a pénzbüntetésre. A mellékbüntetések közül a jelenleg 

hatályos  szabályozás  a  2001.  évi  CXXI.  sz.  törvény  88.§  (2)  bekezdés  a/  pontja 

hatályba lépésével alakult ki. E körben az utolsó módosító rendelkezés 2002. április 

1-én valósult meg. 

A  hatályos  szabályozással  kapcsolatosan  megjegyzendő,  hogy  a  fő-  és 

mellékbüntetések alkalmazásával kapcsolatosan irányadó szempontokat tartalmaz a 

Btk. 38.§ (3) bekezdése.10

Megjegyzendő,  hogy  a  hatályos  Büntető  Törvénykönyv  vonatkozásában  annak 

hatályba lépésétől számtalan jogszabály módosítás következett be. Ezek a jogszabály 

módosítások  az  előbb  idézettek  mellett  egyéb  a  szankciórendszerhez  tartozó 

8 Megjegyzendő, hogy a 35.§ (2) bekezdés 3. pontját az 1971. évi 28. sz. tvr. 3.§-a iktatta be, egyben a bekezdés 
pontjainak számozását is megváltoztatta.
9  1978. évi IV. törvény 38.§ (1) és (2) bekezdés.
10  A (2) bekezdés 2-5. pontjában felsorolt mellékbüntetések önállóan főbüntetés kiszabása helyett (88.§) is 
alkalmazhatók, ha az alkalmazásuk egyéb törvényi feltételei fennállnak. 
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jogintézményeket is érintett. Szembetűnő ebből a szempontból a szabadságvesztés 

büntetési  nemet  érintő  módosulás,  nevezetesen  az  életfogytig  tartó 

szabadságvesztés  büntetéssel  kapcsolatosan  bekövetkezett  módosító  rendelkezés, 

illetőleg  rendelkezések.  A  téma  tárgyalása  szempontjából,  illetőleg  a  korábban 

részletezett  általános  részi  tervezetek  megoldásai  vizsgálatával  kapcsolatosan 

leglényegesebb változás a határozatlan ideig tartó szabadságvesztéssel kapcsolatos 

új szabályozás, mely 1999. március 1-től van hatályban.11

Ezen utóbbi módosítás teszi lehetővé a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés 

büntetés alkalmazását.

A  jelenleg  hatályos  szabályozás  a  jogkövetkezményeket  illetően,  illetőleg  a 

szankciórendszerre vonatkozóan a törvénytervezetekhez fűződő indokolás szerint is 

továbbfejlesztendő.  Való  igaz,  hogy  a  szankciórendszerben  megtalálható 

főbüntetések szegényessé váltak, az egyediesítésre kevésbé alkalmasak. Ez vezetett 

ahhoz a korrekcióhoz is,  amely a szabadságvesztés büntetéseket,  nevezetesen az 

életfogytig tartó szabadságvesztés büntetéshez kapcsolódó szabályokat érintette, s a 

főbüntetéseket illetően nem jelentett túlságosan nagy változást az 1993. évi XVII. 

törvénnyel 1993. május 15. napjától hatályba léptetett közérdekű munka büntetés 

alkalmazása sem. 

Egyébiránt  megjegyzendő,  hogy  a  közérdekű  munka  büntetéssel  kapcsolatosan 

feltétlen előrelépésnek tekintik  azt  a körülményt,  hogy az  elmúlt  5  év  statisztikai 

adatai alapján emelkedő tendenciát mutat. A kiszabott büntetéseken belül 2,2 %-ról 

2005. I. negyedévében 5 % fölé emelkedett a közérdekű munka alkalmazása.12

Az  előbbi  megállapítással  kapcsolatosan  szükséges  megemlíteni,  hogy  az   1993. 

május 15-ei hatályba lépéshez képest az említett számadatok szerint e főbüntetés 

alkalmazása  iránt  a  jogalkalmazók  részéről  igen  csekély  érdeklődés  mutatkozik. 

Mindemellett  nem hagyható  figyelmen kívül  az  sem,  hogy  a  büntetés  társadalmi 

elfogadottsága is kételyeket támaszthat.

11  1998. évi LXXXVII. törvény.
12  Dr. Ligeti Katalin: Az új Büntető Törvénykönyv Általános Részének koncepciója, Büntetőjogi kodifikáció 
2006. évi 1. szám, illetőleg Dr. Nagy Ferenc: A közérdekű munka egyes európai államok büntetőjogában, 
Büntetőjogi kodifikáció 2004/1. Budapest, HVG.ORAC.
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A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Büntető Kollégiuma 1996-ban vizsgálta többek között a 

közérdekű munka büntetés végrehajtási kérdéseit. E vizsgálat megállapítása szerint a 

csekély alkalmazás mellett a hivatásos pártfogók megállapítása szerint a közérdekű 

munka büntetésre ítéltek nem érezték e szankció büntetés jellegét.13

Az említettek akkor bírnak jelentőséggel amikor az új általános rész kodifikációjával 

kapcsolatos  elvek  között  nagyon  helyesen  az  szerepel,  hogy  a  szabadság 

korlátozással  járó  büntetések  és  intézkedések helyett  azok  preferálandók,  melyek 

tényleges  szabadságelvonást  nem  jelentenek,  nem  növelik  a  börtön  populáció 

számát,  amely  egyébként  is  Európában  kiemelkedő,  illetőleg  nem  növelik  az 

elkerülendőnek ítélt rövid tartamú szabadságvesztés büntetések számát.

Jogkövetkezmények a jövőben:

A Büntetőjogi  kodifikáció 2006.  évi  1.  számában megjelent normaszöveg tervezet 

szerint  a  büntetőjogi  joghátrány  a  büntetés  és  az  intézkedés.  A  büntetést 

bűncselekmény, intézkedést büntetendő cselekmény miatt is lehet alkalmazni.14

A normaszöveg a következő büntetési és intézkedési nemeket rögzíti: főbüntetésnek 

tekinti  a  szabadságvesztés  büntetést,  a  végrehajtásában  részben  felfüggesztett 

szabadságvesztést,  a  próbaidőre  felfüggesztett  szabadságvesztést,  közérdekű 

munkát, a pénzbüntetést, illetőleg a próbára bocsátást. Mellékbüntetésként írja le a 

közügyektől eltiltást, a foglalkozástól eltiltást, a járművezetéstől eltiltást, a kitiltást, a 

kiutasítást, a pénzmellékbüntetést. Eltérő szabályokat tartalmaz továbbá a hatályos 

jogszabályokhoz képest az intézkedésekkel kapcsolatosan. A tervezet új eleme volt 

többek  között  a  szabadságvesztés  büntetéssel  kapcsolatos  új  szabályok  kilátásba 

helyezése. 

Módosította az életfogytig tartó szabadságvesztés alkalmazásának szabályait, önálló 

büntetési nemként vezette be a részben felfüggesztett szabadságvesztés büntetést, 

illetőleg  a  próbaidőre  felfüggesztett  szabadságvesztés  büntetést.  A  normaszöveg 

tervezet  indokolásában megállapította,  hogy az  életfogytig tartó szabadságvesztés 
13  Hajdú-Bihar Megyei Bíróság 1996. El.II.C.42. szám.
14  Tervezet 38.§ (1) és (2) bekezdés.
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büntetéssel  kapcsolatosan  szükségtelen  a  feltételes  szabadságra  bocsátás 

kizárásának  a  lehetősége,  ezért  azt  megszüntette,  s  megváltoztatta  a  feltételes 

szabadság legkorábbi időpontjának a meghatározását, nem osztotta az elévülő és az 

el nem évülő bűncselekmények közötti különbségtételt.15

Az életfogytig tartó szabadságvesztés alkalmazásával kapcsolatosan az alsó határt 15 

évben  állapította  meg,  s  nem tartalmazott  rendelkezést  a  feltételes  szabadságra 

bocsátással  kapcsolatos  felső  határ  esetében,  nem  tartalmazott  olyan  kötelező 

időpontot, miszerint az elítéltet köteles a bíró az életfogytig tartó szabadságvesztés 

büntetésből  feltételes  szabadságra  bocsátani.  Utalt  arra,  hogy  a  felső  határ 

bevezetése ellenkezik a jogintézmény természetével. 

Ugyanakkor több helyen megjegyezte, a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés 

alkalmazása  nem  egyeztethető  össze  a  nemzetközi  normákkal.  A  normaszöveg 

indokolása utal arra, hogy az életfogytig tartó szabadságvesztést alkalmazó országok 

rendszerint  lehetőséget  adnak  a  feltételes  elbocsátásra,  s  hazánkban  az 

Alkotmánybírósághoz nyújtottak be nemrég alkotmányossági panaszt, amelynek célja 

a  tényleges  életfogytig  tartó  szabadságvesztés  Alkotmány-ellenességének  a 

megállapítása.

Úgy  gondolom,  hogy  az  indokolás  fent  idézett  passzusai  egymással  is  részben 

ellentétes elképzeléseket takarnak. 

Új  technikát  vesz  igénybe  az  említett  tervezet,  amikor  a  szabadságvesztés 

büntetéshez  képest  külön  büntetési  nemként  kezeli  a  végrehajtásában  részben 

felfüggesztett  szabadságvesztést,  illetőleg  a  próbaidőre  felfüggesztett 

szabadságvesztést.16

Egyébiránt a tervezethez kapcsolódó indokolás azt a megállapítást is megfogalmazza, 

miszerint  „A  mellékbüntetések  jelenlegi  szabályozása  bevált,  ezért  a 

mellékbüntetések átfogó változtatására nincs szükség”.17

15  Büntetőjogi kodifikáció 2006. évi 1. szám 30. oldal.
16  Büntetőjogi kodifikáció 2006. évi 1. szám 30. oldal utal Dr. Nagy Ferenc: A büntetés végrehajtásának részbeni 
felfüggesztéséről című tanulmányra, mely a Büntetőjogi kodifikáció 2003/3. számában jelenik meg.
17  Büntetőjogi kodifikáció 2006. évi 1. szám 33. oldal.
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A 2007. évi új Btk. Általános Rész tervezet bár a szankciórendszerrel kapcsolatosan 

többségében  fenntartja  a  korábbi  tanulmányban  napvilágot  látott  elképzeléseket, 

azonban a büntetési nemek esetében lényegesen eltérő szabályozást javasol.18

A  büntetési  nemeket  a  tervezet  37.  §-a  tartalmazza.19 A  büntetési  skálához 

kapcsolódóan eltérő részletszabályokat is jelentet meg.20 Egyébiránt jól érzékelhetően 

mind a fent idézett, mind pedig a korábban vizsgált jogszabály tervezet az egyes 

büntetési  nemek  közötti  átjárhatóságra  törekszik.  Ezeket  a  szabályokat  a  fentiek 

szerint publikált anyag is tartalmazza.21 Megjegyzendő, hogy az új elképzelés szerint 

e tervezet „egyrészt  megszünteti  a büntetéseken belül  a fő-  és mellékbüntetések 

megkülönböztetését”. 

Ez a korábbi elképzelésekhez képest teljesen új megváltozott szemléletet tükröz, utal 

arra, hogy a büntetéseken belül a fő- és mellékbüntetések megkülönböztetésének 

eltörlését  az  indokolta,hogy  a  mellékbüntetések  önálló  alkalmazására  vonatkozó 

hatályos  rendelkezések  feleslegessé  teszik  a  fő-  és  mellékbüntetések  éles 

elválasztását. 

A  tervezet  ezzel  azt  a  jogalkotói  elgondolást  viszi  tovább,  amely  a  fő-  és 

mellékbüntetések mellett külön tartása helyett a büntetőjogi jogkövetkezmény jog 

egyéniesítése érdekében lehetővé teszi a mellékbüntetések önálló alkalmazását.22

A  büntetési  nemekkel  kapcsolatos  eltérő  gondolkodás  mellett  nyilvánvalóan  a 

részletszabály  tervezetek  is  változnak  a  kódex  tervezetben.  Figyelemreméltó 

elképzelés  az  is,  hogy  az  új  általános  rész  tervezet  a  hatályos  Büntető 

Törvénykönyvvel  szemben  nem  rendelkezik  az  összbüntetésről.  Utal  arra  az 

indokolás,  hogy  az  összbüntetésre  vonatkozó  hatályos  szabályozás  csak  a  quasi 

halmazati  viszonyban  lévő  végrehajtandó  szabadságvesztés  büntetések 

összbüntetésbe foglalását rendeli el, az összbüntetés eredeti büntető politikai indoka 

az  volt,  hogy  kiküszöbölje  a  több  szabadságvesztés  büntetés  egyhuzamban  való 

18  Lásd: Büntetőjogi kodifikáció 2007. évi 1. szám 7. oldal.
19  A büntetések: az életfogytig tartó szabadságvesztés, a végrehajtandó szabadságvesztés, a részben 
felfüggesztett szabadságvesztés, a felfüggesztett szabadságvesztés, a pénzbüntetés, a foglalkozástól eltiltás, a 
járművezetéstől eltiltás, a kiutasítás, a kitiltás, a közügyektől eltiltás és a közérdekű munka büntetés.
20  2007. évi tervezet, Büntetőjogi kodifikáció 2007. évi 1.szám 37. §.
21 37.§ (2),(3),(4) és (5) bekezdés.
22 Büntetőjogi kodifikáció 2007. évi 1.szám 31. oldal.
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kitöltésével  járó  hátrányt.  A  hatályos  Btk.  1998.  évi  módosítását  követően  az 

összbüntetés fenti célja megszűnt és ez a jogintézmény jelenleg csupán arra irányul, 

hogy az elkövetőt olyan helyzetbe hozza, mintha vele szemben halmazati büntetést 

szabtak volna ki.23

Az  előbbiekre  tekintettel  az  összbüntetésbe  foglalással  kapcsolatos  szabályokat  a 

későbbiekben  már  nem  a  Btk.  Általános  Része,  hanem  az  egységes  Büntetés-

végrehajtási Kódex tartalmazza. 

Ezzel együtt megjegyzendő, hogy az előadás megtartásakor a Parlament előtt T.6217 

számú határozathozatalra váró törvényjavaslat szerint az összbüntetésbe foglalással 

kapcsolatos  szabályokat  változatlanul  a  Büntető  Törvénykönyv  Általános  Része 

tartalmazza, s a módosítás csupán azt célozza, hogy a vonatkozó bírói gyakorlatot 

figyelembe  véve  csak  olyan  végrehajtandó  szabadságvesztések  foglalhatók 

összbüntetésbe, amelyeket az összbüntetésbe foglaláskor még nem hajtottak végre, 

vagy amelyeket  folyamatosan hajtanak végre,  illetőleg rögzíti  azt  a  körülményt  a 

tervezet, miszerint ha felfüggesztett szabadságvesztést kell utóbb végrehajtani, azt 

az  összbüntetésbe  foglalás  szempontjából  a  továbbiakban  végrehajtandó 

szabadságvesztésnek kell tekinteni.24

Megjegyzendő,  hogy  az  előbb  idézett  törvényjavaslat  mellett  még  két  olyan 

jogszabálytervezet  van  a  Parlament  előtt,  amely  a  Büntető  Törvénykönyv 

módosításáról rendelkező jogszabálytervezeteket tartalmaz és jelentős Btk. Általános 

részi érintettsége van.25

Az előbbiekből következően álláspontom szerint feltétlenül át kellene gondolni, hogy 

a jogalkotás a hosszabb távú érdekeket, a hosszabb távú jogalkotást, illetőleg a rövid 

távú  jogszabály  módosítást  részesíti  előnyben,  ugyanis  egy  teljes  általános  rész 

tervezet mellett, melyről több alkalommal az az információ látott napvilágot, hogy a 

Kormány benyújtja a Parlamentnek, több törvénytervezet is szerepel a Tisztelt Ház 

előtt  szintén  Büntető  Törvénykönyv  Általános  Részi  módosításokkal,  s 

23  Büntetőjogi kodifikáció 2007. évi 1. szám 34. oldal, illetőleg 1998. évi LXXXVII. törvény.
24  T.6217. sz. törvényjavaslat az egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról, 1.§.
25  Iromány szám: T.5489. valamint T.5224.
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megállapíthatóan az előadás anyagát  is  érintő tervezet  és a Parlament  előtt  lévő 

törvényjavaslatok között nyilvánvalóan ellentétes irányú elgondolások érvényesülnek.

Végül az általam vázolt új általános részi tervezetekkel kapcsolatosan a legutoljára 

napvilágot látott tervezet a 2008. július 2-án észrevételezésre kiadott anyag. Ezzel 

kapcsolatosan megjegyzendő, hogy az illető tervezetre az egyes bíróságoknak 2008. 

július 25. napjáig volt lehetőségük érdemi észrevételt tenni.26

Az  ominózus  anyag  a  korábbiakhoz  képest  eltérően  határozza  meg  a  büntetési 

nemeket. Büntetési nemnek tekinti a szabadságvesztést, másodsorban a kiutasítást, 

a  foglalkozástól  eltiltást,  a  járművezetéstől  eltiltást,  a  közérdekű  munkát,  a 

pénzbüntetést,  s  egyetlen  mellékbüntetést  ismer,  a  közügyektől  eltiltást.27 

Lehetőséget ad a büntetési nemek kombinatív használatára is.28 

E  legutóbb  napvilágot  látott  jogszabály  tervezetnek  a  szankciórendszere  tehát 

egységes büntetésként kezeli a szabadságvesztés büntetést és avonatkozásban, hogy 

a legszigorúbb büntetésnek is tekinti azt, a részletes indokolás tartalmaz útmutatást.

Az anyag a második legszigorúbb büntetésnek a kiutasítást tekinti, a következőkben 

azonban  nehezen  lehet  az  erősorrend  szerint  különbséget  tenni  a  foglalkozástól 

eltiltás, a járművezetéstől eltiltás között, azok specialitása miatt. Figyelemre méltó, 

hogy a sorrend végére helyezi  a közérdekű munka büntetést,  illetőleg utolsóként 

kezeli a pénzbüntetést. 

Álláspontom szerint az említetteknek azért van jelentősége, mert problémát okozhat 

a normaszöveg ekkénti hatályba lépése a súlyosítási tilalommal kapcsolatos eljárási 

szabályok alkalmazásával kapcsolatosan. Nem igazán lehet eldönteni az anyagi jogi 

felsorolásból  a  büntetési  nemek  tényleges  erősorrendjét.  Nyilvánvalóan  ez  a 

felsorolás maga után vonja az eljárási szabályok módosítását is, már ami a súlyosítási 

tilalmat érinti.

26  Debreceni Ítélőtábla Elnöke 2008.El.II.E.13. szám.
27  Tervezet 38.§ (1) bekezdés.
28  38.§ (3), (4), (5) és (6) bekezdés. A (7) bekezdés megerősíti a (2) bekezdésben foglaltakat, miszerint 
közügyektől eltiltás szabadságvesztés mellett szabható ki, ha annak egyéb törvényi feltételei fennállnak.
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Ebben  a  körben  szükséges  megjegyezni  azt,  hogy  álláspontom  szerint  a  Btk. 

szankciórendszer  tervezete  több  esetben  nem  számol  a  szankciórendszer 

érvényesülésével  kapcsolatos  eljárási  szabályokra.  Ebben  a  körben  csupán  utalni 

szeretnék  a  fenti  tervezetnek  a  feltételes  szabadságra  bocsátással  kapcsolatos 

rendelkezéseire,  miszerint  nem  bocsátható  feltételes  szabadságra,  aki  a 

szabadságvesztés  letöltését  önhibájából  nem  kezdte  meg,  illetőleg  aki  a 

szabadságvesztésből legalább 2 hónapot nem töltött ki.29 Felmerül a kérdés, hogy 

jogerős bírói döntést követően ki  dönt majd a feltételes szabadság kizárásáról  ez 

utóbbi esetben. Vélhetőleg ez a feladat a büntetés-végrehajtási bíróra hárul majd, 

azonban az említettek eljárási jogszabályi kereteit meg kellene teremteni, hiszen a 

tervezetben lévő jogintézmények alkalmazására jelenleg eljárási jogszabály nincs. 

Ugyanez a helyzet akkor is,  ha a jogalkotó végül  is  akként  foglal  állást,  hogy az 

említett körben a jogerős határozatot hozó vagy az ügyben eljáró bíróságoknak kell 

majd dönteni. 

Ismételten  problémát  okoz  az  életfogytig  tartó  szabadságvesztés  büntetéssel 

kapcsolatos  szabályok  kezelése.  A normaszövegben ugyanis  az  szerepel,  hogy az 

életfogytig  tartó  szabadságvesztés  kiszabása  esetén  a  bíróság  az  ítéletében 

meghatározza  a  feltételes  szabadságra  bocsátás  legkorábbi  időpontját,  amely  20 

évnél kevesebb és 40 évnél több nem lehet.30 Ugyanakkor a tervezet indokolása azt 

tartalmazza,  hogy  az  említett  szabályok  nem  jelentik  azt,  hogy  a  jogalkotó 

eltekintene a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés alkalmazásától, ugyanis a 

büntetés-végrehajtási  bíró  akár  az  elítélt  élete  végéig  megtagadhatja  a  feltételes 

szabadságra bocsátás lehetőségét.

Álláspontom  szerint  markánsan  az  általános  rész  normaszövegében  az  említett 

szakaszban  kellene  kimondani  azt,  hogy  az  életfogytig  tartó  szabadságvesztés 

alkalmazása  során  a  jogszabály  lehetővé  teszi  a  tényleges  életfogytig  tartó 

szabadságvesztés alkalmazását. A normaszöveget hasonlóan kellene megszerkeszteni 

a jelenleg hatályos normaszöveghez. 

29  Új Btk. Általános Rész tervezet 46.§ (3) bekezdés d/, illetőleg e/ pont.
30  Tervezet 42.§ (1) bekezdés.

10



Nem  értek  egyet  a  pénzbüntetéssel  kapcsolatos  szabálytervezettel.  Álláspontom 

szerint a pénzbüntetés egy napi tétel összegének minimálisan 3.000 Ft-ra történő 

emelése többirányú kérdést vet fel.31

Az említettek  szerint  a  pénzbüntetés  legkisebb  összege 90.000  Ft,  a  legnagyobb 

összege pedig 108 millió Ft lenne. 

Figyelembe véve  a  jelenlegi  létminimumot  úgy  gondolom,  az  említett  szabálynak 

nincs  létjogosultsága.  Egyrészt  látensen  teremtene  meg  szabadságvesztés 

büntetéseket,  ugyanis  az  ekként  meghatározott  pénzbüntetések  jó  részének 

átváltoztatására kerülne sor, az érintettek a jelenlegi tapasztalatok szerint sem tudnák 

azt megfizetni. 

További problémát jelent az, hogy összetörné az eddig kialakult bírói gyakorlatot a 

napi  tételszámot  illetően,  amely  igazodott  a  cselekmények  tárgyi  súlyához. 

Nyilvánvalóan a  bírói  gyakorlat  tolerálná  a  napi  tételszám meghatározásánál  is  a 

realitásokat, a jövedelmi, vagyoni viszonyokat. Gondoljunk bele, ha pld. 3.000 Ft-os 

egy napi tétel összeggel 200 napi tétel pénzbüntetést szabnának ki.  Megjegyzem, 

hogy a 200 napi tételnyi pénzbüntetés a gyakorlat az enyhe fokú ittas állapotban 

történő járművezetés esetében, akkor ez a pénzbüntetés már 600.000 Ft lenne. 

További  gondot  jelent,  hogy  a  legnagyobb  igyekezet  ellenére  sem  képes  a 

pénzbüntetéssel  kapcsolatos  szabálytervezet  feloldani  a  jelenleg  alkalmazott 

szabálysértési  bírságok,  illetőleg  a  bíróság  által  kiszabott  pénzbüntetések  között 

feszülő ellentmondást. 

Véleményem szerint mint ahogy ezt más alkalommal is többször már szóvá tettük, 

nem a bírósági pénzbüntetés kiszabási gyakorlatnak kell igazodnia a szabálysértési 

bírságolási  gyakorlathoz,  hanem ennek fordítva kellene lennie figyelembe véve az 

elbírált jogsértő magatartások súlyát is. 

A  törvénytervezet  tartalmazza  tehát  a  közérdekű  munka  büntetést.  A  közérdekű 

munka büntetés szabályozását a jelenleg hatályos szabályokhoz képest eltérően adja 

31  Tervezet 58.§ (1), (2) bekezdés.
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meg. Emellett megjegyzendő, hogy a pártfogó felügyelet keretében is van lehetőség 

a köz számára történő munkavégzésre, amely több kérdést vet fel.32

Megjegyzendő, hogy a közérdekű munka térnyerésével kapcsolatosan aggályokat vet 

fel az, hogy a szabálysértési bírság elzárásra történő átváltoztatásával kapcsolatosan 

az önkormányzatok igen nagy számban, az ügyek nagy számában azt jelzik, nincs 

lehetőségük olyan munkahelyet biztosítani, ahol a szabálysértési eljárás alá vont a 

pénzbírság helyett a szabálysértési bírság helyébe lépő közérdekű munkát le tudná 

tölteni. 

Továbbá  nem mellékes  az  sem,  hogy  az  egyik  büntetési  nem mellett  a  tervezet 

intézkedés keretei  között  is  alkalmazhatónak  véli  a  köz  számára  végzett  hasznos 

munkát.33

Végezetül  csupán  utalni  szeretnék  a  vagyonelkobzással  kapcsolatos  szabályozás 

körében arra, hogy a Legfelsőbb Bíróság az utóbbi időben több esetben foglalkozott a 

vagyonelkobzás problémáival (1/2008.sz. BJE., 2/2008. BJE., illetőleg BKv. 69.)34, s 

valóban szükségesnek mutatkozik a tervezet végleges szövegének kialakítása során a 

Legfelsőbb Bíróság Kollégiuma ajánlásait, kollégiumi véleményét, büntető jogegységi 

határozatait figyelembe venni. 

Ö S S Z E G Z É S 

Az  eddigiekből  következően  egy  dolgot  bizton  megállapíthatunk:  A  2006-tól 

napvilágot  látott  új  Btk.  Általános  Rész  tervezetek  magas  szintű  jogászi 

tevékenységet tükröznek. A Kodifikációs Bizottság igyekezett  megtalálni  a jelenleg 

32  Tervezet 67.§ (1), (2) bekezdés.
33  2008. évi tervezet 67.§ (1) és (2) bekezdés, 2008.El.II.E.13. szám
34  Legfelsőbb Bíróság Büntető Kollégiuma Kollégiumvezetőjének észrevétele 
2008.EL.I.B.2/3-2.szám
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hatályos Büntető Törvénykönyv Általános Részi szabályokkal kapcsolatosan azokat a 

megoldásokat, amelyek javíthatnak a jelenleg hatályos jogszabályon.

Megállapítható  azonban  az  is,  hogy  a  tervezetek  nem  teljesen  kiérleltek.  Több 

vonatkozásban  tartalmaznak  egymással  illetőleg  az  időközben  a  Parlamentnek 

benyújtott  anyagokkal  ellentétes  megállapításokat.  Tehát  ami  a  szankciórendszert 

illeti érdemes lenne az egyébként fajsúlyos és meggondolásra okot adó anyagokat 

még egyszer áttekinteni, s átgondolni abból a szempontból is, hogy hogyan reagálna 

a jogszabály tervezetre a jogalkalmazók széles köre, s mi az álláspontja a jogkereső 

közönségnek.  Úgy  gondolom,  hogy  az  említett  körben  nem  lenne  haszontalan 

hatástanulmányok  készítése  sem.  Az  előbbieket  a  következőkkel  szeretném 

alátámasztani:

Az  új  általános  rész  tervezetek  alapkoncepciója  igen  jelentős  szerepet  szán  a 

helyreállító  igazságszolgáltatásnak,  ezzel  együtt  a  tevékeny  megbánás  körében 

alapként  kezeli  a  megsértett  közösség  kiengesztelését.  Bár  megjegyezzük,  hogy 

büntetőjogi  mediáció  bevezetésére  az  Európa  Tanács  Kerethatározata  kötelezett 

bennünket.

A napokban jelent meg az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium gondozásában a 

közvetítői  eljárással  kapcsolatos  vizsgálati  tapasztalatokról  szóló  munka.35 A 

tanulmányok részeként statisztikai adatok is napvilágot láttak.36 Eszerint 2007. évben 

192 022 vádemelés mellett a közvetítői eljárások száma 2451 volt. Ez az összes eset 

1,28 százalékát tette ki. Csupán megjegyzem, hogy 2008-as adatok még nem állnak 

a teljes esztendőről rendelkezésre, de szükséges utalni arra, hogy az eddig kialakított 

bírói  gyakorlat  figyelemmel  a  3/2007.  számú  Büntető  Kollégiumi  véleményre  is, 

inkább megszorító,  mint  kiterjesztő  az  eljárási  szabályokat  illetően.  Pld.  kizárja  a 

másodfokú  eljárásban  a  közvetítői  eljárás  lehetőségét.37 Korlátozza  az  intézmény 

alkalmazhatóságát a tárgyalás mellőzéses magánvádas, pótmagánvádas eljárásban. 

Korlátozó lehetőség jelenik meg a halmazati  jellegű ügyekben, illetőleg a törvény 

35  A büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenység bevezetésének tapasztalatai Magyarországon. 
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Országos Bűnmegelőzési Bizottság Budapest, 2008. Artners Hungary 
Alapítvány.
36  27. táblázat.
37  BH.2007.évi 288., illetőleg BH.2007. évi 149.
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maga is kizárja bizonyos esetekben a közvetítői eljárás alkalmazhatóságát. Emellett 

nagyon  helyesen  a  bíróra  bízza  annak  eldöntését  a  feltételek  megléte  esetén 

alkalmaz-e,  illetőleg  elrendel-e  közvetítői  eljárást  és  teret  enged-e  a  tevékeny 

megbánás  lehetőségének.  Kérdésként  merül  fel  az  eddigi  tapasztalatok  alapján 

nyilvánvalóan az is, hogy amennyiben elül az első lelkesedés a közvetítői eljárással 

kapcsolatosan, a későbbiekben a jogalkalmazók hogyan fognak viselkedni az idézett 

rendelkezésekkel kapcsolatosan.

2008.  évben  országosan  több  vizsgálati  anyag  készült  az  ittas  járművezetéssel 

kapcsolatos bírói gyakorlatot elemezve. Figyelemmel arra, hogy országos adat jelen 

pillanatban  még  nem  áll  rendelkezésre  szeretnék  utalni  a  Debreceni  Ítélőtábla 

régiójában  feldolgozott  ügyekre.  Ezek  szerint  2321  terhelt  ellen  folyt  eljárás  és 

fejeződött be 2007-ben. Ez a szám a felnőtt korú terhelteket érinti. Ebből a számból 

önálló  mellékbüntetésként  járművezetéstől  eltiltást  25  esetben  alkalmaztak. 

Megjegyzendő, hogy 1 esetben került sor kiutasítás mellékbüntetés alkalmazására. 

Elenyésző szám tehát amikor a gyakorlat önálló mellékbüntetésként járművezetéstől 

eltiltást  alkalmazott.  Érzékenyen  érinti  álláspontom  szerint  ez  az  adat  és 

nyilvánvalóan az országos összesítés is azt a koncepciót, amely a büntetési nemek 

közül nagy szerepet szán a jelenleg hatályos törvény szerinti mellékbüntetéseknek. 

Kérdés  az,  hogyha  a  jogalkalmazói  szándék  ténylegesen  olyan,  mint  amit  a 

számadatok  mutatnak,  hogyan  fog  megjelenni  a  büntetési  nemekben  a  jelenleg 

mellékbüntetésnek szánt szankció. 

Nem mellékes a jogalkalmazói attitűdök vizsgálata és elemzése sem akkor, amikor 

egy  teljesen  új  szankciórendszer  kidolgozásáról  van  szó.  Hogyan  fogad  a 

jogalkalmazói  kör  egy  erősen  liberalizált  szankciórendszert,  melyek  sarokköveit, 

sarokpontjait  a korábbiakban már idéztem, s ezek mindhárom tárgyalt  tervezettel 

kapcsolatos indokolásban megtalálhatók. Az előbb idézett kiadványban megjelent egy 

tanulmány, ami az említett kérdéskörrel foglalkozik.38 A jogalkalmazók viselkedését a 

tanulmány  bírók  és  ügyészek  körében  vizsgálta.  A  kitöltött  kérdőívek  alapján  a 

szerzők arra a következtetésre jutottak, hogy az illusztris jogalkalmazók közül 9,5 %-

38 Dr. Fleck – dr. Gyulavári – dr. Navratil: Jogalkalmazói attitűdök a mediációval kapcsolatosan. 
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a  a  halálbüntetéssel  egyetért,  míg  általában  ellenzi,  de  kivételes  esetben  mégis 

elfogadhatónak tartja 49,1 %, s az anyagból az derült ki, hogy teljesen ellenzi azt 

41,4 %. Az előbbiekből okszerűen vont le következtetést avonatkozásban, hogy 18 

évvel az Alkotmánybírósági határozat megjelenését követően39 a jogalkalmazók 54 

%-a szerint a halálbüntetésnek igenis van elrettentő ereje és 46 % gondolja úgy, 

hogy ennek a büntetési nemnek nincsen hatása a bűnelkövetésre. 

Az említett momentumhoz feltétlenül hozzá kell tenni azt, hogy mindennapjainkban 

több  alkalommal  tapasztalhattuk,  igen jelentős  népi  kezdeményezések  indulnak  a 

halálbüntetés  alkalmazásának  visszaállítása  érdekében.  Bár  nyilvánvalóan  az 

említettek  nem  tekinthetők  állandóan  meglévő  politikai  mozgalomnak,  de  egyes 

kiemelkedően súlyos bűncselekmény elkövetésének hírére jelentős szerepet kapnak 

mindennapjainkban.  Kérdés  az,  hogy  egy  liberális  szankciórendszer  az  említett 

körülmények  között  mennyire  fogadtatható  el  a  jogalkalmazói  körben,  illetőleg  a 

magyar polgárok között. 

A tervezetekkel kapcsolatosan mint ahogy arra már korábban utaltam, változatlanul 

fennáll  az  ellentét  a  szabálysértési  szankciórendszer,  illetőleg  a  Btk. 

szankciórendszere,  annak  alkalmazása  között  és  várhatóan  egy  tervezet  szerinti 

szabály hatályba lépése után sem oszlik el a kétség, illetőleg a feszültség.

A tervezet illetőleg az eddig tárgyalt anyagok mint ahogy arra már korábban utaltam, 

felvetik azt  a kérdést  is,  hogy melyik szankciórendszer alkalmazása a helyes.  Egy 

liberális  szankciórendszer  tesz  eleget maradéktalanul  feladatának,  vagy pedig egy 

szigorú  szankciórendszerben  megjelenő  büntetőpolitika  alkalmazása  szolgálja  a 

társadalom  érdekét.  Ebben  a  körben  is  érvényesnek  tartom  Kertész  Imre 

megállapítását.40

A tanulmány 1901. és 1999. között Kanadában és az Egyesült Államokban 100 000 

lakosra jutó emberölések számát  elemezte utalva arra,  hogy az Egyesült  Államok 

rendkívül szigorú, illetőleg Kanada liberális büntetőpolitikája kapcsán is a bűnözés 

csökkent mindkét országban és a trendek hasonlóak minden bűncselekményfajtánál. 
39  Alkotmánybíróság 23/1990.(X.31.) sz. határozata.
40 Kertész Imre: Büntetőpolitika – bűnmegelőzés. Büntetőjogi kodifikáció 2002. évi 4. szám.
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A csökkenő trend mindkét államban 2001-ig tartott, amikor is megtorpant a gazdaság 

növekedése  és  ezzel  egyidőben  az  Egyesült  Államokban  visszafordult  a  bűnözés 

csökkenésének  tendenciája.  Következésképpen  nem  a  liberális  vagy  szigorú 

büntetőpolitikának volt köszönhető a bűnözés csökkenése, hanem inkább a gazdaság 

teljesítőképessége növekedésének és ebből adódóan a társadalom általános állapota 

javulásának.  Amikor  ez  a  folyamat  megszakadt,  akkor  a  kedvező  trend  is 

visszafordult. 

A  tanulmány  szerint  ezek  a  tények  igazolják  az  Európa  Tanács  ajánlásának 

helyességét,  nem a szigorítást,  hanem a szabadságvesztéssel  nem járó  alternatív 

büntetések  elterjedését  szorgalmazzák,  „Magyarországnak  most  vigyázó  szemét 

Nyugat-Európára kell vetnie”.

Az  előbbiekben  utalt  kérdések  átgondolása  álláspontom szerint  arra  is  tekintettel 

szükséges,  hogy  nincs  kodifikációs  kényszer.  Van  idő  tehát  egy  új  kiérlelt,  a 

jelenleginél jobban alkalmazható Btk. Általános Rész létrehozására, annak különös 

részi  kapcsolatrendszereivel  netán  egy  új  egységes  Btk.  Különös  Résszel  együtt, 

illetőleg megfelelő idő áll  rendelkezésre az  eljárási  jogszabályok és az anyagi  jog 

általános része közötti koherencia megteremtésére. 

16


