
Dr. Balla Lajos*: Adalékok a visszaeső bűnelkövetők megítéléséhez a 

magyar büntetőjogban

Bevezetés

A  visszaeső  bűnelkövetők  differenciált  megítélésére  törekvés  egyidős  a  magyar 

büntetőjogi  kodifikáció  csaknem  ezer  éves  történetével.  A  szabályozás  hosszú 

évszázadok  alatt  mindig  célul  tűzte  ki  a  visszaeső  bűnelkövetők  kezelését,  hol 

szigorúbb büntetéssel fenyegetve e bűnözői csoportot, hol pedig a bűncselekmény 

elkövetésének körülményei minél részletesebb feltárására ösztönözve a bírót.

Úgy tűnik azonban, hogy a ténylegesen differenciált megítélés alapjait lehetővé tévő 

jogi normák csak az utóbbi évtizedekben láttak napvilágot. 

A  kérdés  a  hatályos  Büntető  Törvénykönyv  szankció  rendszerének  átalakítása 

kapcsán,  illetőleg  az  erőszakos  többszörös  visszaeső  fogalmának  meghatározása 

miatt ismét a figyelem középpontjába került.

A probléma hatékony kezeléséhez elengedhetetlen a Büntető Törvénykönyv Általános 

Részének  részletes  szabályozása,  s  e  szabályozás  megfelelő  kapcsolat  az  egyes 

tényállásokat tárgyaló Különös részi normákkal.

A bűnözés elleni harc sikere szempontjából komoly jelentősége van annak, hogy az 

első  ízben  bűncselekményt  elkövetővel  szemben  sikerül-e  olyan  büntetőjogi 

jogkövetkezményt  és  olyan  módon  alkalmazni,  hogy  elősegítse  az  elítélt  újabb 

bűnelkövetésének megelőzését.1

Hogyan kell, lehet, szükséges, megítélni az ismételten bűncselekményt elkövetőket?

Ki  a  felelős  a  bűnismétlésért?  Az  egyén?  A  társadalom?  Netán  a  büntetőjogi 

kodifikáció,  pusztán  azért,  hogy  nem  volt  képes  hatékony  szabályokat  alkotni  a 

bűnismétlés elkerülése, megakadályozása érdekében. 

1*Szerző: a Debreceni Ítélőtábla Büntető Kollégiumvezetője.

*

  Békés – Földvári – Gáspár – Tokaji: Magyar Büntetőjog Általános Rész BM. Könyvkiadó 1980. 391. oldal.



Az előbbi kérdések megválaszolása csupán részben büntető anyagi jogi természetű. 

Jórészt  kriminológiai,  kriminalisztikai,  szociológiai  problémákat  is  feszeget.  A 

későbbiekben  megkísérlem  röviden  összefoglalni  azt  a  kodifikációs  folyamatot  - 

nyilvánvalóan  az  előbbi  kérdésekből  csak  a  büntetőjoghoz  szorosan  tartozó 

problémákra  koncentrálva  -,  amely  mentén  zajlott  a  kodifikációs  gondolkodás  I. 

István király törvényeitől napjainkig.

Intézménytörténeti áttekintés

A visszaesés az 1961. évi V. törvény szabályozásáig.

Az egyes történelmi korok az előbb felvetett kérdésekre természetesen eltérő – a 

kornak megfelelő  – a  büntetőjogi  normában megjelenő  választ  adtak.  Úgy Szent 

István király jogalkotására,  mint a későbbi  jogalkotó tevékenységre nagy hatással 

volt az idegen, főleg germán, s a római jogi szabályozás. Az előbbieket mutatja – 

különösen I. Lászlóig – a kompozíció elvének széles körű alkalmazása a büntetőjogi 

szabályokban.  Szent  István  király  büntetőjog  alkotása  egyéb  iránt  megvetette  a 

visszaesőkkel kapcsolatos szabályozás alapjait. Angyal Pál szerint István törvényeiben 

háromféle bűncselekmény kategória különíthető el. Az első csoportot a vallás elleni 

bűncselekmények képezik, a második csoportba tartoznak a magánosok javai ellen 

elkövetett  bűncselekmények,  míg  a  harmadik  csoportba  a  közösséget  sértő 

bűncselekményeket sorolja Angyal Pál.2

Mindhárom bűncselekmény kategória kapcsán a szabályozás ismeri a visszaesőkénti 

elkövetést. Míg az első vagy második alkalommal elkövetett cselekmény kapcsán a 

kár  megtérítése,  a  megváltás  lehetőségének  felkínálása  a  szabály,  a  harmadik 

cselekmény  esetében  az  első  két  magatartás  megvalósítása  után  már  kiemelten 

súlyos jogkövetkezmények alkalmazására kerül sor. Ebben a körben szemléletes a 

vagyon elleni bűncselekmények megítélése.3

Csupán megjegyzem, hogy a harmadik cselekménynek valamennyi bűncselekmény 

kapcsán  kiemelt  jelentősége  van  a  büntetés  szempontjából.  Ez  általában  a 
2 Angyal Pál: Szent István és a büntetőjog (Budapest, 1938. Magyar Jogászegyleti értekezések 36.old.)
3 Szent István király dekrétumainak második könyve 41. pont: Fejezet arról, ha szabad ember lop egyszer, 
kétszer és háromszor: „Szabad embernek, ha lopásban vétkezik, ily törvényt szerzettünk bűnhődésére: hogy 
egyszer váltsa meg magát ha tudja; ha pedig nem, adják rá szolgaságra. 
1.§ Ha eladatvá lopand a szolgák törvénye alá vettessék.
2.§ Ha másodszor is, ugyanazon törvény teljék be rajta. Ha pedig harmadszor, élete vesszen.”
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halálbüntetés.  Nem  csupán  a  vagyon  elleni  bűncselekményeknél,  de  pl.  a 

boszorkánysággal kapcsolatos vétek esetében is.4

I.  László  törvényeiben  szintén  a  vagyon elleni  bűncselekmények kiemelt  kezelése 

figyelhető meg, az ehhez járó könyörtelen büntetésekkel. Megjegyzendő, hogy ehhez 

a  deliktum csoporthoz  kapcsolódva  került  legpontosabb kidolgozásra  a  visszaesés 

kérdésköre.5 

A testcsonkító büntetések a hiányzó bűnügyi nyilvántartást is pótolták.

Az előbbi szabályok közös jellemzője az, hogy a speciális visszaesés következményeit 

írták le, a generális szabályozás elmaradott, csupán utalásszerű volt. 

A  hatályba lépett  törvényi  szabályozásban az előbbi  rendszerhez  képest  lényeges 

változás a Csemegi kódexig nem látható, bár az 1843. évi Büntető Törvény Javaslat 

sok szempontból jelentős kodifikációs kísérletnek tekinthető. E törvényjavaslat úttörő 

jellege a speciális és a generális visszaesés közötti különbségtételben rejlik a témánk 

szempontjából,  azonban  részleteiben  csak  a  speciális  visszaesést  szabályozza.  A 

szabályozás  a  javaslat  általános  részében  foglal  helyet.  A  generális  visszaeséssel 

kapcsolatosan a VI. fejezet 82. §-a tartalmaz rendelkezést.6

A generális visszaesés büntetést súlyosító körülménykénti értékelése jelenik meg a 

törvényjavaslatban.7

Mindemellett  a  speciális  visszaesésre  vonatkozó  szabályok  is  a  korhoz  képest 

meglehetősen részletesek.8

Megjegyzendő,  hogy  a  törvénytervezet  9.  pontban  határozza  meg  azokat  a 

deliktumokat,  amelyek  a  visszaesés  tekintetében  egymáshoz  képest  hasonlónak 

tekintendők. Az előbb kifejtettekből következik, hogy a törvényjavaslat a kor európai 

4  „A boszorkány az egyház elé viendő, s a papra bizatik, hogy azt böjtöltesse és oktassa hitben, ha másodízben 
találtatik e vétekben alázza meg magát ismét, böjtöléssel s annak utána keresztforma bélyeget süssenek mellére, 
homlokára és a válla közé”. Harmadjára pedig „adják a bírák kezébe”, s ez a halálbüntetéssel volt egyenlő. 
Angyal Pál: Szent István és a büntetőjog (Bp. 1938. Magyar Jogászegyleti értekezések 42. old.).
5  Angyal Pál: I. Endre és Szent László törvényei (Bp. 1938. Magyar Jogászegyleti értekezések 47.old.).
6  „A beszámítás pedig annál súlyosabb, minél nagyobb a törvényszegőnek a bűnbeni megrögzöttsége.”
7  „A beszámítás alá eső törvényszegésnek büntetése a törvény által kitűzött mértékig annál nagyobb leend, 
minél számosabbak vagy súlyosabbak a beszámítást nevelő körülmények és minél csekélyebbek azok, amelyek 
enyhítik.”
8  VII. fejezet 93.§: „Aki azon bűntettbe, melyért már büntetve volt vagy hasonneműbe ismét visszaesik tettéért 
az alább elszámlált bűntettek eseteiben a visszaesés tekintetéből súlyosabban büntettetik, mintha azt csak akkor 
először követte volna el, sőt büntetése fölöttébb terhelő körülményeknél különösen többszöri visszaesésnél, a 
törvény által azon bűntettre rendelt ideig leni büntetésnek kétszeres mértékéig is emeltethetik, ha ezen kétszeres 
mérték 24 évi rabságot meg nem halad.”
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mércéjével  mérve  is  a  legjelentősebb  törvény  kezdeményezés  volt  a  visszaesést 

illetően. Kétségtelen, hogy a generális visszaesés kérdésével nem foglalkozott kellő 

mélységben, s a speciális  visszaesés vonatkozásában azt csak a bűncselekmények 

egyes kategóriáira tette megállapíthatóvá.9

Az  előbbieket  követően  a  Csemegi  kódex  visszaeséssel  kapcsolatos  szabályozása 

visszalépést  jelentett.  A  kódex  megalkotásának  időpontjában  szinten  valamennyi 

európai állam büntető törvénykönyve az általános részben szabályozta a visszaesés 

kérdéskörét, a magyar büntető törvénykönyv visszaesésre vonatkozó szabályozása a 

különös részben foglalt helyet, s csak egyes vagyon elleni bűncselekmények mellett 

szerepelt. Az általános részi szabály a „föltételes szabadsággal” kapcsolatos. 10

A különös részi szabályok között a speciális visszaeséssel kapcsolatos rendelkezések 

részletesebben kimunkáltnak tekinthetők a XXVI. Fejezet szabályaiban.11

A szabályozás egyéb iránt irreálisan hosszú időtartamban állapítja meg a várakozási 

időt,  miszerint  akkor  nem  alkalmazható  a  vagyon  elleni  bűncselekményekkel 

kapcsolatos visszaesést megállapító szabály, ha az utolsó lopás elkövetését megelőző 

büntetés kiállása óta 10 év már eltelt.

Az  előbbiekből  következően  a  szabályozás  korszerű  elemeket  tartalmaz,  egyrészt 

ismeri a várakozási idő intézményét – bár ezt igen hosszú időtartamban, 10 évben 

állapítja meg -, és a várakozási idő alapjának az utolsó lopás elkövetését megelőző 

büntetés kiállása óta eltelt időt tekinti. Hasonló szabályozás jelenik meg egyébként a 

rablás,  az  orgazdaság,  a  csalás,  illetőleg  a  sikkasztás  bűncselekménye 

vonatkozásában is. Ismételten azt láthatjuk, hogy a kódex a visszaeső bűnelkövetők 

vonatkozásában mélyebb szabályozásra a vagyon elleni  bűncselekmények körében 

kerít  sort.  Nyilvánvalóan  a  Csemegi  kódexben  meglévő  szabályozás  adja  az  elvi 

alapját  az  1883.  évi  XXV.  törvénycikkben12,  valamint  az  1908.  évi  XXXVI. 

törvénycikkben lévő szabályozásnak is.13

9  Falyer László: Az 1943.évi büntetőjogi javaslatok.
10  1878. évi V. törvénycikk 49. § 2. pont: Nem bocsáttatnak föltételes szabadságra: visszaesők a 333; a 344; a 
350; 355; 370; 379; 422; 423; 424. §-ban meghatározott büntettek vagy vétségek eseteiben.
11  1878. évi V. törvény 338.§: Tekintet nélkül az ellopott dolog értékére bűntettet képez a lopás, ha azt oly egyén 
követte el, aki rablás, zsarolás, lopás, sikkasztás vagy orgazdaság bűntette vagy vétsége miatt már két ízben meg 
volt büntetve.
12  „Vagy uzsora vétsége miatt már elítéltettetés az utolsó büntetés kiállása óta 10 esztendő még nem telt el”.
13  1908. évi XXXVI. törvénycikk 45.§ 4. pont: „Kerítés miatt már egyszer büntetve volt és a büntetések kiállása 
óta 10 év még el nem múlt”.
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A  Csemegi  kódex  általános  részi  szabálya  a  visszaesők  kapcsán  a  feltételes 

szabadság  kérdését  nevesítette,  ezt  követően  az  1908.  évi  XXVI.  törvénycikk  a 

büntetés feltételes felfüggesztésének kérdésével hozza összefüggésbe a visszaesői 

minőséget.14

A  bírói  gyakorlat  a  Csemegi  kódexben  lévő  ötletszerű  speciális  visszaeséssel 

kapcsolatos  szabályokat  továbbfejlesztve  már  ebben  az  időben  is  súlyosító 

körülményként értékelte az elkövető visszaeső voltát. Erre utalt több kúriai határozat 

is.15

Csupán  megjegyzendő,  hogy  nyilvánvalóan  a  kor  visszaesőkkel  kapcsolatos 

részletesebb  szabályozása  gátjául  hatott  az,  hogy  részletes  és  egységes  bűnügyi 

nyilvántartás sokáig nem állt rendelkezésre. Ezzel kapcsolatosan az Országos Bűnügyi 

Nyilvántartó Hivatal felállítására is a századfordulón került sor, s ezt követően léptek 

életbe az ujjlenyomatvételt biztosító szabályok.16

A szabályozás  a  visszaesőkkel  kapcsolatosan  ellentmondásos  volt.  Találóan  jegyzi 

meg  Oberschall  Pál  a  következőket:  „A  magyar  büntetőjog  jelenlegi  állapota  a 

visszaesés  kérdésében  rendszertelen,  merevségében  és  egyoldalúságában 

igazságtalan és célszerűtlen.”17

A  századfordulón  útkeresés  jellemezte  a  visszaeséssel  kapcsolatos  büntetőjogi 

gondolkodást.  Nagy  hatással  volt  erre  az  1889-ben  létrehozott  Nemzetközi 

Büntetőjogi Egyesület. Jelentős befolyásra tett szert az ún. közvetítő iskola. Ennek 

képviselői  meg  akarták  szűntetni  a  tett,  valamint  a  tettes  büntetőjogi  iskolák 

egyhangúságát.  A  büntetendő  cselekmény  jelentőségének  elismerése  mellett  a 

büntetőjogi  következmény  kiválasztását,  valamint  a  büntetés-végrehajtás 

mikéntjének meghatározását  az elkövető személyiségéhez kívánták igazítani.  Ez a 

hatás  jelenik  meg  az  1913.  évi  XXI.  törvénycikkben,  mely  a  közveszélyes 

14  1908. évi XXVI. törvénycikk 2.§ „A büntetést felfüggeszteni nem lehet, ha az elítélt előzőleg bűntett miatt 
jogerősen el volt ítélve, vagy 10 éven belül fogház – vagy egy hónapot meghaladó elzárás büntetés volt 
ellenében jogerősen megállapítva, kivéve ha az királyi kegyelem útján elengedtetett”.
15  LXV.8. számú Curiai határozat
„A büntetett előélet arra tekintet nélkül súlyosító körülmény, hogy hasonnemű bűncselekményért lett-e a korábbi 
büntetés kiszabva.
XL.11.sz. Curiai határozat: „20 év előtt történt elítélés nem súlyosító körülmény”.
16  1897. évi XXXIV. törvénycikk: 
17  Óberschall Pál: A visszaesés. Budapest,1900. Büntetőjogi tanulmány 8 oldal.
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munkakerülőkről  tartalmaz  rendelkezéseket,  illetőleg  későbbiekben  az  említettek 

hatása  érzékelhető  az  1928.  évi  X.  törvénycikkben,  mely  a  büntető 

igazságszolgáltatás  egyes  kérdéseinek  szabályozásáról  rendelkezett.  E  kérdések 

között  jelentős  szerepet  kapott  a  törvény  III.  Fejezete,  amely  a  megrögzött 

bűntettesekről tartalmazott rendelkezéseket.

A közveszélyes munkakerülőkről rendelkező jogszabály 2.§-a a visszaesés kérdését is 

igyekezett meghatározni és a szabályozás alapjává tenni.18

A  közveszélyes  munkakerülőkről  szóló  rendelkezések  szabályozása  lényegesen 

különbözik  a  Csemegi  kódexbeli  szabályozástól  a  várakozási  időt  illetően.  Míg  a 

Csemegi  kódexben  a  várakozási  idő  a  visszaesői  minőség  megállapításával 

kapcsolatosan  10  esztendő  volt,  a  közveszélyes  munkakerülőkkel  kapcsolatos 

rendelkezések során a várakozási idő 2 évre csökkent. 

A közveszélyes munkakerülőkkel kapcsolatos szabályozáshoz képest az 1928. évi X. 

törvénycikk 36.§-a átfogóbban, szélesebb körben és szigorúbban határozza meg a 

visszaeséssel kapcsolatos szabályokat és az azzal kapcsolatos jogkövetkezményt.19

E  két  rendelkezésből  megállapítható,  hogy  a  dologház  és  a  szigorított  dologház 

alkalmazására a bűntettesek egy-egy sajátos csoportja esetén nyílik lehetőség, s a 

szigorított  dologház  alkalmazása  határozatlan  tartamú  biztonsági  intézkedést 

jelentett,  melyet  csak  abban  az  esetben  lehetett  elrendelni,  ha  az  elítélt  a  24. 

életévét betöltötte. Míg a dologházba utalás célja nem az elkövető elszigetelése volt, 

hanem az elkövető munkára nevelése, megjavítása. Az utóbbi gondolat egy későbbi 

jogalkotási fázisban még felmerült a magyar jogalkotásban. Szigorított dologházból 

18  1913. évi XXI. törvénycikk 1.§: „Az a keresetre utalt munkaképes egyén, aki munkakerülésből csavarog vagy 
egyébként munkakerülő életmódot folytat, kihágás miatt 8 naptól 2 hónapig terjedő elzárással büntetendő.
2.§ Az 1.§-ban meghatározott cselekmény vétség és 8 naptól 3 hónapig terjedő fogházzal büntetendő, ha a tettes 
az 1.§ alapján már két ízben meg volt büntetve és a cselekmény elkövetésekor utolsó büntetésének kiállása óta 2 
év még nem telt el.
19  1928. évi X. törvénycikk 36.§: A bíróság ítélettel határozott tartalmú szabadságvesztés kiszabása nélkül 
szigorított dologházra utalja azt a bűntettest aki az élet, a szemérem vagy vagyon ellen különböző időben és 
egymástól függetlenül legalább három bűntettet követett el és a törvény értelmében halálbüntetés kiszabásának 
nincs helye, ha megállapítja róla, hogy az utolsót és az azt közvetlenül megelőző bűntettet öt éven belül követte 
el és, hogy bűncselekményeket üzletszerűen követett el vagy bűncselekmények elkövetésére állandó hajlamot 
mutat (megrögzött bűntettes). Az előbbi bekezdésben említett 5 évi időtartamba nem lehet beszámítani azt az 
időt, amely alatt a terhelt személyes szabadságától meg volt fosztva.
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történő  elbocsátásra  az  intézmény  jellegéből  adódóan  speciális  szabályok 

vonatkoztak.20

Az  1950.  évi  II.  törvény  megjelenéséig  a  visszaeső  bűnelkövetőkkel  kapcsolatos 

kodifikáció főszabályként a Csemegi kódexbeli  rendelkezések mentén működött.  A 

kereteket kétségtelenül az 1878. évi V. törvénycikk állapította meg. E gondolkodás 

lényegesen nem módosult az utóbb említett közveszélyes munkakerülőkről, illetőleg a 

megrögzött bűntettesekről szóló jogszabályok hatályba lépésével sem. 

Ellentmondásos helyzetet teremtett a régi keretek mellett az 1952-ben és 1958-ban 

kiadott Hatályos Anyagi Büntetőjogi Szabályok Hivatalos Összeállítása, mely érintette 

a visszaeső fogalmát.21

A  BHÖ-ben  hatályban  tartott  szabályozás  semmiképpen  sem  tér  el  a  Csemegi 

kódexbeli szabályozástól, e szabályok túlélése látványos még akkor is, ha időközben 

már hatályba lépett jogszabályok a várakozási idő vonatkozásában eltérő szabályokat 

tartalmaztak, s jottányit sem változott a generális visszaesés feltételrendszere olyan 

körülmények  között  sem,  amikor  korábban  a  Curia  egyes  határozataiban  már  a 

törvényi  keretekhez  képest  jóval  tágabban  szabta  meg  a  generális  visszaesés 

feltételeit.

A Büntető Törvénykönyv Általános Részéről  rendelkező 1950. évi  II.  törvény sem 

rögzítette  a visszaeső általános megfogalmazását,  fenntartva a Csemegi kódexbeli 

hiányokat.  A  visszaesés  hatásait  csupán  az  Általános  Rész  egyes  jogintézményei 

körében pl. a büntetés-végrehajtása felfüggesztése körében vette figyelembe.22

20  1928 évi X. törvénycikk 46.§: A feltételes szabadságra bocsátás 3 év. Ha a feltételes szabadságra bocsátott ez 
idő alatt munkás és rendes életmódot folytat a szabadon bocsátás véglegessé válik; ellenben ha erkölcstelen, 
iszákos vagy munkakerülő életmódot folytat vagy a felügyeleti szabályokat más módon súlyosan megszegi, az a 
bíróság, amelyik őt szigorított dologházba utalta, e tények megállapítása után elrendelheti visszaszállítását a 
szigorított dologházba; ily határozat hozása előtt tárgyalást kell tartani és arra a királyi ügyészséget és az elítéltet 
meg kell idézni. Az ily módon visszaszállított a szigorított dologházba visszaszállítás elrendelésétől számított 5 
év eltelte előtt feltételes szabadságra újból nem bocsátható.
21  A Hatályos Anyagi Büntetőjogi Szabályok Hivatalos Összeállítása (Budapest 1952. Jogi-, Államigazgatási és 
Folyóirat Könyvkiadó 448. pont 2. bekezdés: „A jelen pont alkalmazása szempontjából visszaeső az, aki rablás, 
zsarolás, sikkasztás, orgazdaság vagy csalás bűntette miatt már két ízben volt büntetve, feltéve, hogy legutolsó 
büntetésének kiállása óta 10 év még nem telt el.”)
22  1950. évi II. törvény 55.§ (3) bekezdés: A büntetés végrehajtása nem függeszthető fel, ha …
c/ az elkövető a bűntett elkövetését megelőző öt éven belül a felfüggesztés kedvezményében már részesült vagy 
végül
d/ az elkövetőt a bűntett elkövetését megelőző öt éven belül börtönbüntetésre ítélték.
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A  visszaesői  minőséggel  kapcsolatos  törvényi  szabályozás  változatlanul  nem  volt 

egységes s érdekes színfoltjaként jelent meg az említetteknek az, hogy visszaesői 

minőséget  törvényi  szintű  szabályozásnál  alacsonyabb  szintű,  bár  a  korabeli 

jogalkotást tekintve azzal egyenrangú szabály, törvényerejű rendelet rögzítette.23

Az  1950.  évi  II.  törvényből  utalt  rendelkezéseket  összevetve  a  két  BHÖ-ben 

megjelent  szabályozással  gyakorlatilag  az  állapítható  meg,  hogy  a  visszaesői 

minőséget  illetően  meglehetősen  áttekinthetetlen  (kaotikus).  E  probléma 

érzékeltetéséül  az  említettekhez  nem  mellékes  hozzátenni  az  1948.  évi  LXII. 

törvényt, amely a Katonai Büntető Törvénykönyv 84., 91. és 131. §-iban érintették a 

visszaesés kérdését, s ezek szerint többek között a szolgálati bűntettek körében az 

egyébként fegyelmi vétségnek minősülő cselekmény szolgálati bűntetté vált és 1 évig 

terjedő börtönnel volt büntethető az a katona, akit fegyelmi vagy bírói úton két ízben 

már megbüntettek és az utolsó büntetésének kiállása óta 1 év még nem telt el. E 

rendelkezésnél  az  előzőleg  gondatlanságból  elkövetett  fegyelmi  vétség  is 

megalapozta a későbbi súlyosabb felelősségre vonást. 

Az 1961. évi V. törvény megjelenéséig tehát a szabályozás kusza, ellentmondásos és 

nyomon követhetetlen volt. Az 1961-es szabályozásig nem sikerült megteremteni a 

speciális  és  generális  visszaesés  szabályozása  körében kialakult  egységet,  s  az  e 

körben észlelhető anomáliákat csak fokozta az 1950. évi II.  törvényben fellelhető 

hiányos szabályozás. 

A  bírói  gyakorlat  részben az  ellentétes  és  kusza jogi  szabályozás  miatt  sem volt 

egységes.  Az 1954-ben publikált  BH.  364.  számú döntés,  az  1955-ben megjelent 

1032. számú döntés, illetőleg az 1957-ben napvilágot látott 188. számú Legfelsőbb 

Bírósági  Kollégiumi  Állásfoglalás  szakított  azzal  az  elvvel,  amely  szerint  a  korábbi 

büntetés kiállása utáni ismételt bűnelkövetés alapozza meg a visszaesést, s ahhoz 

nem elégséges a korábbi jogerős elítéltség.24

Az 1961. évi V. törvény visszaesőkkel kapcsolatos szabályozása.
23  Az 1950. évi 30. sz. törvényerejű rendelet a devizagazdálkodás szabályait sértő bűncselekmények 
vonatkozásában a vagyon elleni bűncselekményektől eltérően fogalmazta meg a visszaesés fogalmát. Az 58.§ 
csak azt tekintette visszaesőnek, aki deviza bűntett miatt 1 évi vagy ennél hosszabb szabadságvesztésre volt 
ítélve és a büntetés kiállása óta 5 év még nem telt el. 
24  BH. 364: a Legfelsőbb Bíróság ítélkezési gyakorlata a büntetés kiállásával egyenlő hatályt tulajdonít annak, 
ha a vádlott korábbi büntetéséből kegyelem folytán szabadul.
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Az  előbbi  átvett  anomáliákat  kísérelte  meg  felszámolni  az  1961.  évi  V.  törvény 

visszaesőkkel kapcsolatos szabályozása. A törvény a VIII. Fejezetben az értelmező 

rendelkezések között határozta meg a visszaeső fogalmát.25

A  törvényi  definícióból  kitűnően  a  visszaesés  megállapításához  az  előző 

bűncselekménynek  szándékosnak  kell  lenni.  Korábbi  szabályok,  pld.  az  1948.  évi 

LXII.  törvény  a  visszaesés  vonatkozásában  megállapította,  hogy  azt  gondatlan 

bűncselekmény is megalapozza. További feltételként szerepelt az, hogy a megelőző 

büntetésnek szabadságvesztésnek kell lenni, enyhébb büntetés nem alapozhatja meg 

a  visszaesői  minősítést.  A  visszaesői  minőség  megállapításához  azonban  teljesen 

közömbös  az,  hogy  a  szabadságvesztés  végrehajtandó-e  vagy  próbaidőre 

felfüggesztett  volt-e.  A  törvényi  definíció  szerinti  visszaesői  minőség 

megállapításához elegendő volt egy-egy korábbi jogerős elítélés, ha az megfelelt az 

előzőleg említett feltételeknek. Eszerint ugyanis nemcsak az ugyanolyan, hanem a 

fejezetben foglalt bármely szándékosan elkövetett deliktum megalapozta a visszaesői 

minőség megállapítását.26

A  törvényben  meglévő  ellentmondásos  rendelkezésekhez  kapcsolódó  értelmezési 

kérdések  körében  jelent  meg  a  Legfelsőbb  Bíróság  6.  számú  irányelve  a 

büntetőeljárásban  ismételten  felelősségre  vontak  megítéléséről.  Az  irányelv 

hangsúlyozta  „A  visszaesők  bűnözése  elleni  küzdelem  nem  szűkíthető  a  törvény 

rendelkezése szerinti meghatározás körére”, s az a sajátos helyzet adódott, hogy az 

irányelv határozta meg a kriminológiai értelemben vett visszaeső fogalmát.27

A  visszaeső  fogalmával  kapcsolatosan  az  irányelv  a  kriminológiai  visszaeső 

kategóriájába  sorolta  a  törvényi  visszaesőkön  kívül  azokat  a  bűnismétlőket  is, 

amelyekre nem illenek rá a törvényi feltételek. Kimondta továbbá, hogy szigorítani 

kell  a  visszaeső  bűnelkövetőkkel  szembeni  büntetéskiszabási  gyakorlatot,  ezért  a 

BH. 1032. szám: A döntés amellett foglalt állást, hogy a visszaesés, mint minősítő körülmény szempontjából a 
Legfelsőbb Bíróság Büntető Kollégiumának elvi álláspontja szerint a büntetettség alatt a jogerős elítéltséget kell 
érteni.
188. számú BK: A visszaesés, mint minősítő körülmény megállapításához elegendő a jogerős elítéltség. 
25  E törvény alkalmazásában eltérő rendelkezés hiányában visszaeső akit a bűncselekmény elkövetését 
megelőzőleg szándékosan elkövetett ugyanolyan bűncselekményért már szabadságvesztésre ítéltek, és a büntetés 
kiállásától vagy végrehajthatósága megszűnésétől az újabb bűncselekmény elkövetéséig 5 év még nem telt el.
26  Lásd erről részletesebben Kádár Miklós: Büntetőjog Általános Rész Budapest, 1965. Tankönyvkiadó 65. old.
27  A kriminológiai visszaeső fogalma magában foglalja azokat a bűnismétlőket, akiknél bizonyos következetes, 
viszonylag kitartóbb jellegű bűnelkövetői magatartás állapítható meg.
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minősítés alapjául nem szolgáló visszaesést a büntetett előéletnél nyomatékosabban 

kell  súlyosítóként  értékelni.  Foglalkozott  továbbá  a  többszörösen  visszaeső 

bűnelkövetőkkel is. Álláspontja szerint ebbe a visszaesői csoportba kell sorolni azokat 

az elkövetőket,  akik megelőzőleg több ízben vagy éppen sok esetben voltak már 

azonos vagy hasonló jellegű bűncselekmény miatt elítélve. 

Összességében  tehát  a  Legfelsőbb  Bíróság  6.  sz.  Irányelve  a  büntetéskiszabási 

gyakorlat  súlyosítása  mellett  foglalt  állást.  Egyébiránt  a  Legfelsőbb  Bíróság 

álláspontja  megjelenik  az  1971.  évi  28.  tvr-ben,  valamint  az  1974.  évi  9.  sz. 

törvényerejű  rendeletben,  s  jelentőséget  kapnak  majdan  a  14/1973.  számú,  a 

jogalkalmazás  jogpolitikai  irányelvéről  rendelkező  Elnöki  Tanácsi  határozatban, 

melynek  II.  fejezetében  utal  azon  bűnözői  csoportokra,  akik  konokul 

szembehelyezkednek a törvényekkel és a társadalmi együttélés szabályaival. 

Az említettek kapcsán megjegyzendő, hogy Bócz Endre 9 pontban foglalta össze a 

határozat visszaeső típusait.28

Tagadhatatlan, hogy az említett határozat megjelenését követően kiadott Legfelsőbb 

Bíróság 12. számú Irányelve a súlyosító és enyhítő körülmények értékelése kapcsán 

igyekezett a büntetéskiszabási gyakorlatot egységessé tenni. Az Irányelv a szigorítás 

mellett  a  visszaeső  elkövetők  személyének  alapos  vizsgálatának  szükségességét 

hangsúlyozta utalva arra, hogy a bűnelkövető differenciált  megítélése szükséges e 

körben  is,  s  az  említettek  jelentős  hozadéka  volt  annak  megállapítása,  hogy 

„Amennyiben  a  mentesített  személy  újabb  bűncselekményt  követ  el  a  bíróság 

súlyosító körülményként veheti  figyelembe olyan korábbi  elítélését,  amelyre nézve 

mentesítésben  részesült.”  Csupán  megjegyzem,  hogy  az  említett  gondolat 

továbbfejlesztése jelenik meg az 1978. évi IV. törvény 100.§ (3) bekezdésében is.

A szigorításra irányuló tendencia vezetett egyébiránt az 1974. évi 9. sz. törvényerejű 

rendelet  megjelenésére,  a  szigorított  őrizet  intézményének  bevezetésére.  Bár 

korábban  már  utaltam  rá,  e  jogintézmény  kísértetiesen  hasonlít  a  megrögzött 

bűntettesekkel kapcsolatosan hatályba lépett 1928. évi X. törvény rendelkezéseire, 

aholis  szigorított  dologházba  utalás  lehetőségéről  volt  szó.  A  szigorított  őrizet 

28  Bócz Endre: A személyi társadalomra veszélyesség a büntetőjogban. Budapest, 1983. Közgazdasági és Jogi 
Könyvkiadó 28. oldal.
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bevezetésekor egyébiránt többen megkérdőjelezték ennek az „új” intézménynek a 

létjogosultságát tehát főleg gyakorlati problémákra hivatkozva.29

A hatályos szabályozás néhány kérdése

A visszaeső bűnelkövetők differenciált megítélése szempontjából időrendi sorrendben 

is az utolsó, s talán legteljesebb kodifikációs törekvés az 1978. évi IV. törvényben 

megjelent visszaesői szabályozás, s annak későbbi módosítása. 

Az 1978. évi IV. törvény egyik alapvető célkitűzése volt a bűncselekmények ismételt 

elkövetésének  megakadályozása,  s  a  visszaeső  bűnözőkkel  szembeni  hatékony 

fellépés jogszabályi feltételeinek megteremtése.

A törvény a Büntető Törvénykönyv értelmező rendelkezései között határozta meg a 

visszaeső, a különös visszaeső, valamint a többszörös visszaeső fogalmát.30

A három kategórián kívül,  mely az értelmező rendelkezése között  kapott helyet a 

jogszabály,  illetőleg  a  bírói  gyakorlat  alkalmazott  és  ismert  még  egy  negyedik 

kategóriát  is,  ez  az  ún.  egyszerű  bűnismétlés  leírását  jelentette,  s  ha  sorrendet 

állítunk fel, akkor a visszaesői kategóriát megelőzően kezelte a bírói gyakorlat, egyes 

elnevezések szerint ezt az esetet ún. kriminológiai visszaesésként is aposztrofálták.

Tehát egyszerű bűnismétlés állapítható meg abban az esetben, ha nem állapítható 

meg visszaesés.31

29  Györgyi Kálmán: Büntetések és intézkedések. Budapest 1984. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 382-383. 
oldal.
30  Btk. 137.§ 12. pontja: Visszaeső a szándékos bűncselekmény elkövetője, ha korábban szándékos 
bűncselekmény miatt végrehajtandó szabadságvesztésre ítélték és a büntetés kitöltésétől vagy végrehajthatósága 
megszűnésétől az újabb bűncselekmény elkövetéséig még 5 év nem telt el.
13. pont: Különös visszaeső az a visszaeső, aki mindkét alkalommal ugyanolyan vagy hasonló jellegű 
bűncselekményt követ el.
14. pont: 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 3 év nem telt el.
31  Békés-Földvári-Gáspár-Tokaji: Magyar Büntetőjog Általános Rész BM. Könyvkiadó 1980. 391. oldal.
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Az  egyszerű  bűnismétlés,  vagy  más  szóhasználattal  kriminológiai  értelemben  vett 

visszaesés feltételrendszerét Dr. Földvári József az alábbiak szerint határozta meg: 

- vagy a jelenlegi vagy a korábbi bűncselekmény gondatlan volt,

- a korábbi bűncselekménye miatt nem végrehajtandó szabadságvesztésre ítélték,

- vagy végrehajtandó szabadságvesztésre ítélték ugyan, de a büntetés kitöltésétől 

vagy végrehajthatósága megszűnésétől 5 év már eltelt. 

A gyakorlat egységes volt  abban, hogy az említett esetekben az elkövető korábbi 

elítéléseit súlyosító körülményként kell kezelni és ez a lehetőség akkor is fennállt, ha 

az elkövető már mentesült a korábbi elítéléshez fűződő hátrányos következmények 

alól.32

A visszaesőnek nem minősülő bűnismétlők vonatkozásában a hatályba lépett Büntető 

Törvénykönyv egyes szabályainak értelmezése körében a Legfelsőbb Bíróság 14. sz. 

Irányelve  adott  támpontot  a  gyakorlatnak  rámutatva,  hogy  a  visszaesőnek  nem 

minősülő  bűnismétlők  vonatkozásában  a  korábbi  elítélés  súlyosítókénti  értékelése 

több tényező együttes vizsgálatának eredménye kell, hogy legyen.33

A visszaesővé válás feltételrendszere a Büntető Törvénykönyv hatályba lépése óta 

meglehetősen állandónak tekintendő. Időközben az 1993. évi XVII. törvény 34.§ (2) 

bekezdése  módosította  a  visszaesőkkel  kapcsolatos  rendelkezést,  s  a  további 

pontosítást az 1998. évi LXXXVII. törvény 36.§-a végezte el.34

Az említetteken túlmenően a feltételrendszer a mai napig változatlan maradt. Ezek 

röviden a következőként foglalhatók össze:

A  visszaesés  csak  szándékos  bűncselekmények  viszonylatában  jöhet  szóba. 

Szándékos  bűncselekménynek  tekinti  a  gyakorlat  az  ún.  vegyes  bűnösségi 

bűncselekményeket is. 

32  Lásd ugyanott, mint az előző.
33  Lásd Legfelsőbb Bíróság 14.sz. Irányelve.
34  Az 1993. évi XVII. törvénnyel történt módosítás azt eredményezte, hogy a korábbi szabályozáshoz képest a 
visszaeséshez szükséges ún. várakozási időtartamot lényegesen mérsékelve azt 5 évről 3 évre szállította le.

12



Az ún. quasi halmazatban álló elítélések esetén, tehát abban az esetben, amikor a 

terhelt  valamennyi bűncselekményt az ügyében legkorábban hozott ítélet  jogerőre 

emelkedése előtt követte el a visszaesés megítélése szempontjából egy elítélésnek 

tekintendők.35 A visszaesői minőség megállapítását nem csak a korábbi  szándékos 

bűncselekmény  miatt  kiszabott  végrehajtandó  szabadságvesztés  kitöltésétől,  vagy 

végrehajthatósága megszűnésétől,  hanem a jogerős ítélet kiszabásától számított 3 

éven  belül  újabb  szándékos  bűncselekmény  elkövetése  is  megalapozza.36 A 

visszaesés megállapításának van helye, ha a köztársasági elnök a terheltre kiszabott 

végrehajtandó  szabadságvesztést  kegyelemből  felfüggesztette  és  a  kegyelmi 

elhatározás napjától számított 3 év alatt újabb szándékos bűncselekményt követett 

el.37

Az ún. kriminológiai  visszaesői  kategóriához képest, mely bírói  mérlegelés alapján 

veendő  súlyosítóként  figyelembe,  a  visszaesésre  vonatkozó  rendelkezéseket  a 

Büntető  Törvénykönyv  általános  része  tartalmazza,  s  az  említettek  különböző 

joghátrányokat  takarnak  az  általános  rész  egyes  jogintézményei  körében  (pld.  a 

szabadságvesztés szigorúbb végrehajtási fokozata, próbára bocsátás esetén pártfogó 

felügyelet kötelező elrendelése, büntetés végrehajtása felfüggesztésének kizárása).

A  bírói  gyakorlat  maga  alakította  ki  azt  az  ítéletszerkesztési  metódust,  miszerint 

amennyiben  a  terhelt  visszaeső,  különös  vagy  többszörös  visszaeső,  ezt  az  ítélet 

rendelkező részében a büntetés kiszabásával kapcsolatos részben fel kell tüntetni, s 

abban az esetben,  ha különös  és  többszörös  visszaeső egyszerre,  mindig  csak a 

súlyosabb, a többszörös visszaesői minőség feltüntetését teszi szükségessé.38

A visszaesőkhöz képest a jogszabályi feltételek eltérő szabályokat állapítanak meg a 

különös visszaesők vonatkozásában. 

A visszaesők szélesebb köréből a törvény kiemeli a különös visszaesőket.39

35  BJD. 8845. sz. eseti döntés.
36  BH. 2005/6-199., Magyar Büntetőjog Kommentár a gyakorlat számára 2. kiadás Lap- és Könyvkiadó Kft. 
Budapest, szerkesztő lektor: Dr. Rabóczky Ede, Dr. Berkes György. 33. pótlás 270/19.
37  Lásd uo. BH.1987. évi 6.sz., valamint 1987. évi 6.szám.
38  BJD. 8855. sz. eseti döntés, BH. 1984. évi 386; 1991. évi 51.szám.
39  A Büntető Törvénykönyv Magyarázata I. kötet Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 1986. 373. oldal.
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A szabályozás lényege az, hogy a különös visszaesők is visszaesők, tehát rájuk is 

vonatkoznak a visszaesőkre vonatkozó rendelkezések, azonban másfelől a törvényi 

szabályozás  folytán  különös  visszaesőnek  azt  a  visszaesőt  kell  tekinteni,  aki  a 

visszaesés megállapításához szükséges mindkét alkalommal ugyanolyan vagy hasonló 

jellegű  bűncselekményt  követett  el.  A  törvény  hatályba  lépését  követően  e  két 

fogalom, tehát az ugyanolyan vagy hasonló bűncselekmény fogalma jogértelmezési 

kérdésként jelentkezett.  A Btk. hatályba lépésének korábban a Legfelsőbb Bíróság 

14. sz. Irányelve értelmezte az említett kategóriát.40

Megjegyzendő,  hogy  a  Legfelsőbb  Bíróság  14.  sz.  Irányelvét,  mely  egyébként  a 

különös  visszaesés  megállapítása  szempontjából  hat  csoportot  állapított  meg,  a 

Legfelsőbb Bíróság 21.sz. Irányelve hatályon kívül helyezte. A döntést követően a 

cselekmények hasonló jellegének megítélését és eldöntését a törvény rendelkezéseire 

bízta. 

A jelenlegi szabályozás szerint azt, hogy a különös visszaesés szempontjából mit kell 

hasonló bűncselekménynek tekinti, a különös részi tényállásokhoz fűzött értelmező 

rendelkezések határozzák meg.41

A  különös  visszaesők  megítélése  vonatkozásában,  illetőleg  annak  a  tételnek  az 

érvényesítése  szempontjából,  hogy  a  személyük  a  visszaesői  kategóriához  képest 

magasabb veszélyességet hordoz, nem hagyható figyelmen kívül a törvény 97.§ (1) 

bekezdésében foglalt szabály.42

A különös visszaesés megállapíthatósága szempontjából ugyanolyan bűncselekmény 

elkövetését jelenti, ha az elbírálás alatt álló bűncselekmény (emberrablás) törvényi 

tényállása  a  törvényi  egység  körébe  tartozó  összefoglalt  bűncselekmény  folytán 

40  Legfelsőbb Bíróság 14.sz. Irányelv IV. fejezet 2. pontja: Ugyanolyan cselekmény megállapítását eredményezi, 
ha a bíróság akár a korábbi, akár az elbírálás alatt álló cselekményt alapesetként, minősített esetként vagy 
privilegizált esetként büntettként vagy vétségként, befejezettként vagy kísérletként, tettesként, társtettesként vagy 
részesként (felbujtás, bűnsegély) értékeli.
41  Btk. 166.§ (5) bekezdése
Btk. 333.§ 4. pontja
42  Különös visszaesőkkel szemben kilátásba helyezett büntetési tétel megváltozik, a szabadságvesztés esetén a 
büntetési tétel felső határa felére emelkedik, illetőleg a büntetés enyhítésére csak különös méltánylást érdemlő 
esetben kerülhet sor (87.§ (2) bekezdés).
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magában  foglalja  a  korábbi  elítélés  alapjául  szolgáló  bűncselekmény  (személyi 

szabadság megsértése) törvényi tényállását.43

A  törvény  hatályba  lépését  követően  több  esetben  kapcsolódott  a  különös  részi 

tényállásokhoz a különös visszaesés, mint minősítő körülmény. Ebben a körben csak 

utalni kívánok a vagyon elleni bűncselekményekre. A jelenleg hatályos jogszabály az 

időközben bekövetkezett  módosításokat követően már a különös  részi  tényállások 

közül kizárólag az emberölés kapcsán tartalmaz ilyen minősített esetet.44 Emberölés 

előkészülete esetén a büntetést különös visszaeső terhelttel szemben kell kiszabni.45

A többszörös visszaesői kategória megalkotásának a célja az volt, hogy kellő szigorral 

lehessen  fellépni  azokkal  szemben,  akik  sorozatosan  követnek  el 

bűncselekményeket.46

A  többszörös  visszaesővé  válás  feltétele  szerint  minimálisan  a  három  esetben 

megvalósított  szándékos  bűncselekmény  és  ezért  kiszabott  végrehajtandó 

szabadságvesztés volt. E vonatkozásban a várakozási időben bekövetkezett változás 

nyilvánvalóan érintette ezt a kategóriát is. A hatályba lépett rendelkezés az előbbiek 

szerint  nyilvánvalóan abból indult ki,  hogy a többszörös visszaesők személye igen 

nagymértékben  jelent  veszélyt  a  társadalomra,  ezért  a  visszaesőkkel  és  különös 

visszaesőkkel  szemben  alkalmazott  joghátrányokon  túlmenően  a  többszörös 

visszaesői kategóriához további, a Btk. Általános Részében megjelenő joghátrányokat 

fűzött.47 A  többszörös  visszaesés  megállapításának  feltétele,  hogy  a  törvény  a 

cselekményt  szabadságvesztéssel  fenyegesse.  Abban  az  esetben,  ha  a 

szabadságvesztés kiszabására nincs törvényi lehetőség a többszörös visszaesés sem 

állapítható  meg.  Továbbá  a  többszörös  visszaesővé  válás  feltételei  körében  nem 

hagyható figyelmen kívül a végrehajtási kegyelem alkalmazásának kérdése.48

43  BH.2004. évi 45. sz. jogeset.
44  Btk. 166.§ (2) bekezdés h/ pont.
45  BH. 2004. évi 397.sz.: „Nincs különös visszaesőként elkövetett minősített esete az emberölés előkészülete 
bűntettének, de a büntetést a különös visszaeső terhelttel szemben kell kiszabni (Btk.166.§ (3) bekezdése, 97.§ 
(1) és (2) bekezdése).
46  A Büntető Törvénykönyv Magyarázata I. kötet Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 1986. 375. oldal.
47  Btk. 42.§ (3) bekezdés, Btk. 47.§ (3) bekezdés a/ pont, Btk. 72.§ (2) bekezdés, Btk. 78.§ (1) bekezdés.
48  BH. 1991. évi 135.sz. jogeset.
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Megjegyzendő,  hogy  már  a  törvény  hatályba  lépését  megelőző  polémiára  is 

tekintettel  az  1989.  évi  LIV.  törvény  5.§  (2)  bekezdése  a  szigorított  őrizet 

intézményét hatályon kívül helyezte.

Végezetül  a  Büntető  Törvénykönyv  általános  része  szankciórendszerének 

átalakításáról  rendelkező  2009.  évi  LXXX.  törvény  hatályba  lépése  jelentősen 

módosította a visszaesői, a különös és többszörös visszaesői kategóriákat.49

A 2009. évi novella50 létrehozta az erőszakos többszörös visszaeső fogalmát, melyet a 

Btk. 137.§ 17. pontjában helyezett el. E visszaesői kategória a többszörös visszaesői 

kategória egy speciális esete. Az erőszakos többszörös visszaeső tehát egy speciális 

többszörös  visszaeső,  olyan  elkövető,  aki  mindhárom  alkalommal  személy  elleni 

erőszakos bűncselekményt követett el.

Az erőszakos többszörös visszaesővé válás feltételeit a törvény tartalmazza.51

Nem állapítható meg azonban az erőszakos többszörös visszaesőkénti elkövetés, ha 

az elkövetőt az elbírálás alapjául szolgáló személy elleni erőszakos bűncselekmény 

elkövetését  megelőzően  már  visszaesőként,  különös  visszaesőként  vagy  akár 

többszörös  visszaesőként  elítélték  ugyan,  de  ezek  nem személy  elleni  erőszakos 

cselekmények  miatt  történtek.  Ilyen  esetben  csupán  a  többszörös  visszaesői 

elkövetés megállapítására van lehetőség.52

Az  erőszakos  többszörös  visszaesői  minőség  megállapításával  kapcsolatosan  nem 

hagyható  figyelmen  kívül  az  Országgyűléshez  beterjesztésre  került  normaszöveg 

javaslat,  amely  megállapította,  hogy  bizonyos  elkövetők  esetében  az  Egyesült 

Államok-beli  három  csapás  törvény  szabályozásához  hasonlóan  a  harmadik 

49  Btk. 137.§ 14. pont: Visszaeső a szándékos bűncselekmény elkövetője, ha korábban szándékos 
bűncselekmény miatt végrehajtandó szabadságvesztésre ítélték, vagy annak végrehajtását részben 
felfüggesztették és a büntetés kitöltésétől vagy végrehajthatósága megszűnésétől az újabb bűncselekmény 
elkövetéséig 3 év még nem telt el. 
16. pont: Többszörös visszaeső az, akit a szándékos bűncselekmény elkövetését megelőzően visszaesőként 
végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek, vagy annak végrehajtását részben felfüggesztették és az utolsó 
büntetés kitöltésétől vagy végrehajthatósága megszűnésétől a szabadságvesztéssel fenyegetett újabb 
bűncselekmény elkövetéséig 3 év még nem telt el (2009. évi LXXX. törvény 43.§ (3), illetőleg (4) bekezdés).
50  2009. évi LXXX. törvény 42.§ (5) bekezdése.
51  Btk.137.§ 17. pont.
52  Legfelsőbb Bíróság BKv. 83. számú vélemény.
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alkalommal  elkövetett  szándékos,  személy  elleni  erőszakos  bűncselekményre 

vonatkozó büntetés kiszabásánál szigorúbb büntetési  tételt  ír  elő,  és végső soron 

életfogytig tartó szabadságvesztést rendel a legsúlyosabb cselekményt elkövetőkre.53

A  törvényi  szabályozás  végül  is  eltért  a  jelzett  törvényjavaslattól,  azonban  a 

hatályossá  vált  szabályozás  is  igen  szigorú  következményekkel  fenyegeti  az 

erőszakos  többszörös  visszaesőt.  Az  erőszakos  többszörös  visszaesőkkel  szemben 

kizárt a próbára bocsátás, a tevékeny megbánás alkalmazhatósága, a büntetési tétel 

a felső határa felével emelkedik, a szabadságvesztés végrehajtási fokozata körében is 

szigorúbb rendelkezéseket tartalmaz, és a büntetési tétel felső határa mellett a Btk. 

egyik rendelkezése megemeli az alsó határt is.54

További  súlyos  következmény,  hogy  a  szabadságvesztés  végrehajtása  nem 

függeszthető  fel  és  az  erőszakos  többszörös  visszaesők  feltételes  szabadságra 

bocsátására sem ad lehetőséget a módosított jogi szabályozás. 

Jól  látható  egyébként,  hogy  a  visszaesőkkel  kapcsolatos  szabályozás  utolsó 

időszakában a jogalkotó ismételten a szigorító szabályokhoz nyúlt.  Jól érzékelhető 

egyrészt  a  szankciórendszer  szigorítása  a  2009.  évi  LXXX.  törvény  egyes 

rendelkezései  vonatkozásában  és  szintén  jól  érzékelhető  az  előbbi  példával 

bemutatva  a  visszaeső  bűnelkövetőkkel  kapcsolatos  szankció  alkalmazás  ismételt 

szigorítása,  s e körben az erőszakos többszörös visszaesői kategória megjelenése. 

Nyilvánvalóan az új szabályozás, illetőleg a módosult szabályok hatályosulása és ezek 

tapasztalatai több éves intervallum alatt, több év eltelte után elemezhetők tekintettel 

arra is, hogy az új szabályozás vonatkozásában a jogalkalmazónak alkalmaznia kell a 

Büntető Törvénykönyv 2.§-ában foglaltakat. Mindenesetre az első lépcső a hatályba 

lépett  szabályokkal  kapcsolatosan  megtörtént,  rekord  gyorsasággal  került  sor  az 

erőszakos  többszörös  visszaesői  kategóriával  kapcsolatosan  a  jogszabály 

értelmezésére,  amely a Legfelsőbb Bíróság előbbi  Kollégiumi  Véleményében öltött 

testet.

53  T 8875. irományszám: a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat. 
54  Btk.97/A.§.
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Összegzés

Bár  e  rövid  áttekintésben  arra  törekedtem,  hogy  felvillantsam  a  visszaesőkkel 

kapcsolatos szabályozás évszázadokon átívelő sajátosságait, s nyilvánvalóan az eltérő 

társadalmi  feltételekből  adódó  különbözőségeket,  kénytelen  vagyok  megállapítani, 

hogy a jogalkotás történelmi korra, időszakra tekintet nélkül hasonló megoldásokat 

alkalmazott. 

Az  egyes  jogi  normákban  megjelenő  visszaeső  bűnelkövető  megítélése  jelentős 

hasonlóságokat mutat: 

Egységes  a  visszaeső  bűnelkövető  esetén  a  nem visszaesőkhöz  képest  a  szigorú 

szankció kilátásba helyezése. 

A speciális bűnismétlés elsődleges szabályozása.

A vagyon elleni  bűncselekményekhez köthető visszaesői minőség szinte mindegyik 

büntető anyagi szabályban tetten érhető. Közös vonás a várakozási idő beiktatása, 

bár annak tartama eltérő. 

A visszaesés szempontjából általában a harmadik bűncselekménynek van kitüntetett 

jelentősége. A szabályozás csaknem egységes abban, hogy szándékosan elkövetett 

bűncselekményeket tekint relevánsnak a visszaesői megítélés szempontjából. 

Sajátos  szabályokat  mutat  a  generális  visszaesés  szabályozása.  Ebben  a  körben 

jelentőséget kap a XIX-XX. század fordulójától kezdve a bírói gyakorlatból publikált 

jogesetek  alakító  hatása.  Tételes  szabályok  e  körben  csupán  az  utóbbi  néhány 

évtizedben jelennek meg s válnak kidolgozottá.
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