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Szép Barbara: 
,,A rendőrök sem örülnének, ha minden trükkjük rögzítve lenne” 

 

 

Milyen jogai lehetnek egy elítéltnek, és ezek hogyan érvényesülnek ma a 

büntetőeljárás, illetve a büntetés-végrehajtás ideje alatt? A kérdés 

megválaszolásához tisztán kell látni a jogalkotó célját, a társadalmi elvárásokat és 

büntető igazságszolgáltatás szereplőit. Dr. Hack Péter habilitált egyetemi docenssel, 

az ELTE Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszékének    

vezetőjével beszélgettünk. 

 

 

A hallgatás joga felhatalmazást ad a közreműködés visszautasítására, tiltja a 

nyilatkozat megszerzése érdekében alkalmazott kényszert. Mi történik, ha az 

elfogatás során eljáró hatósági személy nem tájékoztatja a gyanúsítottat e jogáról? 
Ez a szabály az úgynevezett Miranda-figyelmeztetésből származik. Az Egyesült Államok 

Legfelsőbb Bírósága 1966-ban hozta meg azt a döntését, amely a vádlott számára 

biztosította a hallgatás jogát. Ez a rendelkezés 1989-ben bekerült a magyar 

büntetőeljárási törvénybe is: jegyzőkönyvben kell rögzíteni a vádlott nyilatkozatát erre 

vonatkozóan, aki egy külön oldalon alá is írja, hogy megértette ezt a figyelmeztetést és 

nyilatkoznia kell, hogy hajlandó vallomást tenni vagy megtagadja azt. Amennyiben úgy 

hallgatják ki a gyanúsítottat, hogy nem figyelmeztetik erre a jogára, akkor a vallomás 

nem használható fel bizonyítékként ellene. Meg kell jegyeznem ugyanakkor, hogy az 

amerikai jog ebben sokkal szigorúbb, ők a ,,romlott fának nem lehet egészséges 

gyümölcse” elvből azt vezetik le, hogy ha például a gyanúsított egy ilyen törvénytelen 

vallomástételnél elmondja, hogy hova rejtette el a zsákmányt, amit később megtalálnak, 

akkor a vallomásból szerzett bizonyíték sem használható fel. 

 

Hogyan kezeli ezt a helyzetet a magyar jog? 
A magyar jog ezt nem veszi ilyen szigorúan: ha a fel nem használható vallomásból 

származnak további bizonyítékok, azokat már fel lehet használni. 

 

Mindenkinek joga van arra, hogy ügyét független és pártatlan bíróság, 

tisztességesen, nyilvánosan és ésszerű időn belül tárgyalja.  Hogyan egyeztethető 

össze a bírói függetlenség a számonkérhetőség követelményével? 

 

Ez az egyik legnagyobb vita a nemzetközi irodalomban is az utóbbi évtizedekben az 

igazságszolgáltatás működése kapcsán. A függetlenséget a bíróságok működésének 

liberális elveként szokták megnevezni, és azt szokták mondani, hogy az érem másik 

oldala a demokratikus oldal, ami a számonkérhetőség. Ez azt jelenti, hogy sem a 

végrehajtó hatalom nem gyakorolhat befolyást a bíró döntésének érdemére, sem a 

törvényhozó hatalom nem veheti át a bíró döntési jogköreit. A bíró mindenki mástól 

függetlenül hozza döntéseit, egyedül a törvényeknek van alávetve. Függetlenség nélkül 

olyan önkényes ítélkezés jöhet létre, ami például a kommunista rendszerekben működött. 

Az állam politikai céljai érdekében használhatta a bíróságokat, ahogy azt a koncepciós 

perek gyakorlatából ismerjük. A számonkérhetőség viszont egy fontos demokratikus 
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szabály, ami nem a konkrét ügyek érdemi döntésének a számonkérhetőségét jelenti, 

hanem a működés számonkérhetőségét, vagyis azt, hogy a szervezet felépítése, a 

szervezeten belül a bírák kiválasztásának folyamata, az előrelépés rendszere, átlátható, 

normatív feltételeken alapuljon. A közösség által fenntartott igazságszolgáltatás nem 

válhat ugyanakkor egy kaszt belső törvényei szerint működő, mindentől független 

szervezetté. Ahol a számonkérhetőség nem érvényesül, ott tendencia szerint jelentkezik 

az ítéletek elhúzódása, a diszfunkcionalitás, a pazarló, értelmetlen pénzköltés és általában 

az ésszerűtlen működés. Hiszen senki nem kéri számon, hogy a közpénzeket milyen 

hatékonyan használják fel. Ahhoz, hogy az igazságszolgáltatás jól működjön, 

nélkülözhetetlen elem, hogy közbizalom vegye körül. Ez a bizalom azonban jelen 

pillanatban a világ számos pontján hiányzik. 

 

Hogyan lehet megnyerni a társadalom bizalmát? 
Nyugat-Európában nagy erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy ezt 

megteremtsék. Hollandiában 2013 óta működik egy olyan rendszer, ami gyorsított utat 

biztosít a büntető ügyeknek. A havonta beérkező tizenötezer bűncselekményből 

tizenegyezret bírálnak el gyorsított eljárás útján, ami azt jelenti, hogy a gyanúsított 

elfogásától vagy személyének megismerésétől számított öt napon belül eldöntik, hogy 

milyen úton menjen tovább az eljárás: elegendő-e egy ügyészi megrovással, vagy 

vádemelés elhalasztásához hasonló intézménnyel elbírálni az ügyet, vagy tárgyalást kell 

kitűzni. Ez a miénkhez képest alapvetően más, holisztikus megközelítése a 

büntetőeljárásnak, ami nem pusztán eljárásjogi logikából építkezik, hanem a helyreállítás 

a célja. A helyreállító igazságszolgáltatás központi gondolata, hogy a bűncselekménnyel 

megbomlott társadalmi rend helyreállítása lehet a legoptimálisabb cél az esetek 

többségében. Persze van olyan eset, ahol a megtorlás az egyetlen megoldás, de az esetek 

többségében az nem segít sem az áldozaton, sem a társadalmon és nem segíti az elkövetőt 

sem a visszailleszkedésben. Ahol lehet olyan megoldást találni, amely növeli annak 

esélyét, hogy a terhelt ne kerüljön újra bíróság elé, ott azt kell alkalmazni. 

 

Átültethető lenne a holland gyakorlat a magyarba? 
Elvileg igen, gyakorlatilag elég pesszimista vagyok, mivel ehhez radikális 

gondolkodásbeli változásra lenne szükség a magyar jogásztársadalomban. 

Magyarországon a jogi gondolkodás rendkívül erősen jogágcentrikus. Látható például, 

hogy a büntetőeljárási törvény kodifikációjába csak szorosan vett eljárás-jogászokat vont 

be a minisztérium. Az első, és az azóta létrejött második bizottság is kiváló 

szakemberekből áll, de észre kellene venni, hogy kizárólag eljárásjogi logika mentén 

ezek a problémák nem megoldhatóak. Az 1998-ban elfogadott, jelenleg hatályos 

büntetőeljárási törvény megalkotása során is az volt a tapasztalat, hogy a szakmai 

érdekcsoportok rendkívül konzervatívan, tulajdonképpen a korábbi állapotok fenntartása 

mellett lobbiztak, és mereven ellenálltak minden olyan változásnak, ami 

gondolkodásmódbeli, megközelítésbeli, a napi gyakorlatot érintő változásokat igényeltek 

volna. Ma, ha valaki bemegy bármelyik büntetőbíróságra itthon, gyakran igazi 

időutazásban lehet része. Az akták ugyanúgy néznek ki, mint harminc évvel ezelőtt, 

ugyanaz az írásbeliség, ugyanaz az ügyiratmenet, ugyanazok az instruktor bíróról új 

bíróra szálló hagyományok, amelyekkel harminc-negyven évvel ezelőtt találkozni 

lehetett. Nyugat-Európában az igazi sikereket felmutató országok tudtak ezzel szakítani, a 
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bírák képzésében más irányvonalat követtek. Mindezeknek kevés nyomát lehet látni 

Magyarországon. 

 

Az ésszerű idő követelménye ugyan relatív, de a több évig elhúzódó előzetes 

letartóztatások nyilvánvalóan nem illeszkednek e keretbe. A büntetőeljárásról szóló 

törvény 2013. november 19-ét megelőzően úgy rendelkezett, hogy az előzetes 

letartóztatás a legsúlyosabb esetekben is legfeljebb négy évig tarthat.  A határidőt a 

törvény módosítása megszüntette. Márciusban az ombudsman indítványozta az 

Alkotmánybíróságnál, hogy semmisítse meg a módosító rendelkezést. Mit gondol, 

megfelelő volt az előzetes letartóztatás időtartamának korábbi felső határa? Ön 

módosítaná a törvényt? 
Az 1998-as törvénnyel került be néhány objektív határidő a büntetőeljárásba, azelőtt a 

hatóságok önkényén múlt, hogy meddig tartottak az eljárások. Az egyik új rendelkezés 

szerint a letartóztatásoknál az eljárás tárgyát képező bűncselekmény büntetési tételétől 

függően, egy, kettő, három vagy négy évig tarthatott maximum az előzetes letartóztatás. 

A legsúlyosabb bűncselekményekre felállított határidő, azt jelenti, hogy a gyanúsított 

letartóztatásától az elsőfokú ügydöntő határozatig ne teljen el több mint négy év. Ennek a 

határidőnek a megszüntetése a gyakorlatilag tendenciává vált, a ,,hirtelen felindulásból 

elkövetett jogalkotás” klasszikus példája. Történik valami, ami a közvélemény körében 

felháborodást vált ki, a jogalkotó pedig azonnal tenni akar valamit. A legutóbbi eset az 

ároktői ügy volt, amelyben lejárt az előzetes letartóztatás törvényi határideje, és 

szabadlábra kellett helyezni az elkövetőket, akik ezután megszöktek, és aztán, bár 

elfogták őket, a jogalkotó megszüntette a határidő maximumát. Ebben az ügyben az a 

teljes mértékben érthetetlen, hogy egy brutális, időseket bántalmazó rablóbanda 

tevékenységét miért nem lehetett 4 év alatt kideríteni, hiszen nem egy komplex gazdasági 

bűncselekményről beszélünk, ahol nemzetközi szálak vagy jogsegély-megkeresések 

indokolhatták volna azt, hogy évekig elhúzódjon az ügy. Azt gondolom, ha az 

Alkotmánybíróság korrektül jár el az alapvető jogok biztosának indítványára, akkor meg 

fogja semmisíteni ezt a döntést, ha pedig nem, akkor majd a strasbourgi bíróság ítéli el 

hazánkat. Tehát válaszolva, én megfelelőnek tartottam a korábbi szabályozást. 

 

A ,,hirtelen felindulásból elkövetett jogalkotás” célja tehát a közvélemény 

kiszolgálása, a társadalom megtorlás iránti igényének kielégítése? 
Igen, ez tulajdonképpen egy tendencia a büntetőpolitikában. Örülök, hogy beszélhetünk 

erről. A bűnözéstől való félelem fontos mozgatórugó a hétköznapokban, amit a közösségi 

média, az információáramlás új formái nem csökkentenek, hanem növelnek. Ebből 

következik, hogy ma jobban félnek a bűnözéstől, mint tíz vagy tizenöt évvel ezelőtt. 

2009-ben történt a Marian Cozma sérelmére elkövetett emberölés. Akkor elindult egy 

politikai propaganda a három csapás bevezetésére, a büntetések súlyosbítására. Az indok 

az volt,– ez be is került a már régi Btk.-ba és meg is maradt az újban,- hogy 

elviselhetetlen mértékben nő a bűnözés, különösen az erőszakos bűnözés. Ezzel szemben 

minden adat az ellenkezőjét mutatta. A bűnözés a megelőző tíz, tizenöt évben egyáltalán 

nem nőtt, az emberölések száma közel a felére csökkent.  A politikának az egyik 

lehetősége az lett volna, hogy amennyire lehet, transzparenssé teszi ezeket a 

folyamatokat. Nem ezt választotta, hanem az instant megoldásokat, pillanatnyi 

felbuzdulásból módosítgatják a Btk-t. Ha történik egy bűncselekmény, mondjuk egy 
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egyetemi gólyatáborban, akkor rögtön jön az ötlet, hogy a gólyatáborban elkövetett 

bűncselekményeket súlyosabban minősítsük. Szerencsére ez az ötlet elhalt, mert 

mindenki elkezdett utána gondolkozni, miután elmondta az ötletét. De sok más helyen 

ezek a módosítások rögtön bekerülnek a törvénybe, hogy a közvélemény igényét 

kielégítsék. 

 

A büntetőhatalom függetlensége és számonkérhetősége című könyvében írja: ,,A 

nyilvánosság kontrollja védheti meg a feleket a bírói önkénytől vagy a közönséges 

csalásoktól”. A gyakorlatban lehet ekkora ereje a tárgyalásokon jelen levő 

médiának, sajtónak? Milyen hátulütői lehetnek a nyilvánosságnak? 
Magyarországon az ügyek nyilvánossága nagymértékben nőtt az utóbbi években, elég 

akár a Stohl- vagy a Rezesova-ügyre gondolnunk. A nyilvánosságnak új léptékei, új 

elemei jelentek meg. Ma már szinte mindenkinél van egy kamera, így olyan tárgyalási 

részek is nyilvánossá tudnak válni, amelyekről azt a jelenlevők nem is gondolják. Az 

interneten vannak fent olyan ítélethirdetések vagy bírósági cselekmények, melyek 

korábban elképzelhetetlenek voltak. Egy orosz tárgyaláson például az ügyfelek 

lefotózták, ahogyan a bíró alszik a tárgyalás alatt, vagy felvették azt, hogy a bíró 

abnormálisan viselkedett, amely aztán fegyelmi eljárásokat vont maga után. Van olyan 

magyarországi ítélet is az interneten, aminek a kihirdetésén harminc ember volt ott, azóta 

viszont harmincezren nézték meg az interneten. Egészen más nyilvánosságnak szól az, 

amit a bíró egy tárgyalóteremben elmond, mint amit hagyományosan megszokott. 

 

Mit kellene tenniük a bíróknak ezekkel a kihívásokkal szemben? 
Az új trendek másfajta gondolkodást, magatartást indokolnak a bíróságokon, mint ami 

korábban szokásos volt. Azokban az ügyekben, amelyek nagy nyilvánosságot kapnak, a 

bírónak nem elég azon gondolkodni, hogy a másodfokú bíróság mit fog gondolni az 

ítéletéről, azt is végig kell gondolnia, hogy a nyilvánosság megérti-e, miért hozta azt. 

Ezért például a bíróknak meg kell tanulni máshogy fogalmazni a szóbeli ítélethirdetésnél. 

Ha a társadalom nem érti meg az ítéleteket, spontán bosszúálló csoportok szerveződnek. 

Magyarországon a legjelentősebb ilyen csoportnak, mire letiltották a Facebook oldalukat, 

háromszázezer követője volt. Ez egyértelmű szimptómája annak, hogy a társadalom 

széles körében nem bíznak az ítéletekben és az igazságszolgáltatásban. Egy másik 

probléma, hogy a büntetőeljárás szabályai szerint a tanúk kihallgatása során nem lehet 

jelen az a tanú, akit még nem hallgattak ki. De mi van akkor, ha ezt tévén közvetítik? Ha 

ez egy napos tárgyalás, akkor a tanúkat be lehet zárni egy szobába, ahol nincs TV, de ha 

hetekig, hónapokig tart a tárgyalás, akkor a tanúkat nem lehet elzárni attól, hogy 

értesüljenek a vallomásokról. Magyarországon is volt olyan ügy (Bándi Katalin sérelmére 

elkövetett emberölés), ahol a tanúkat kiküldte a tanács elnöke és utána derült ki, hogy 

azok kint várakozva a telefonjukon nézték a tárgyalást, amit az internetes újságírók 

mondatról mondatra közvetítettek. Ez egy új kihívás, ami ha jól élnek vele a bíróságok, 

nagy mértékben növelhetik vele a társadalom bíróság iránti bizalmát, ha nem, akkor 

viszont kifejezetten negatív hatása lehet. 

 

Utal arra is, hogy a magyar bíróságokon nem készül szó szerinti jegyzőkönyv, amely 

rekonstruálhatatlanná teszi azokat a vallomásokat, melyek a sokszor hónapokig, 
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évekig elhúzódó tárgyalás későbbi szakaszában nyernek jelentőséget. Mi az oka 

ennek? 
Ez nemcsak a bírósági tárgyalások, de a nyomozás szakaszának is problémája. A 

rendőrségi kihallgatásokon ugyan már mindenhol van számítógép, de a webkamera, ami 

pontosan rögzíti a történteket, mégsem előírás. Pedig nagyban hozzájárulhatna olyan 

kérdések kiderítéséhez, mint például hogy tényleg az hangzott-e el, ami a 

jegyzőkönyvben szerepel, megütötték-e a gyanúsítottat vagy sem, fenyegették-e, vagy 

tettek-e neki olyan ígéretet, ami nem jogszerű. Ráadásul anyagilag pitiáner tételről van 

szó, hiszen a rendőri új autóállomány antennáinak költségéből fedezhető lenne. Jelenleg, 

ha a vádlott vitatja a jegyzőkönyvben leírtak valóságtartalmát, gyakorlatilag nem 

ellenőrizhető az állítása. Azt, hogy a tárgyalásokon készüljön végig hangfelvétel, ami 

utána esetleg leírásra kerül, szerintem legalább a törvényszéki eljárásokban elő kellene 

írni. Ezt a költséget viszont megtakarítjuk és a feltételek megteremtése helyett, kifizetjük 

annak az árát, hogy a társadalmi bizalom az igazságszolgáltatás iránt csökken. Az egyik 

legsúlyosabb problémának azt tartom, hogy teljesen elmarad a Magyarországon született 

hibás ítéletek szisztematikus feldolgozása, amiből kiderülne, hogy ki mit rontott el, és 

hogy van-e a rendszerben olyan hiba, amit ki kell küszöbölni, mert a jövőben is hibás 

ítéletekhez vezet. 

 

Mégis miért nem változtat a jogalkotó a meglévő gyakorlaton? 
Kényelmi szempontból. Nem örülnek az átláthatóságnak, ahogy senki nem örül annak, ha 

munka közben minden szavát ellenőrzik. Európában nem vált divattá az open office,ami 

az az amerikai gondolat, hogy mindenki beleláthasson a kollégák munkájába. A rendőrök 

sem örülnének, ha minden trükkjük rögzítve lenne, ami a nyomozás során történik, de 

érdekes módon a védők sem feltétlenül, mert most könnyen mondhatják, hogy ,,nem az 

van a jegyzőkönyvben, amit ez vagy az állít”. Egyszerűbb lenne felcsapni a 

jegyzőkönyvet és abban a pillanatban rövidre lehetne zárni a vitát. Azt gondolom, ha 

ezek a dokumentumok rendelkezésre állnának, akkor lényegesen egyszerűbb lenne az 

igazságszolgáltatás működése. 

 

A HVG egyik augusztusi lapszámában írja, hogy léteznek olyan esetek, ahol a 

cselekmény súlyával, az elkövetés módjával, az áldozatok számával arányos, 

társadalmilag elfogadható büntetés csak a halálbüntetés lehet. Érvelése szerint a 

halálbüntetés nélküli rendszer igazságtalansága teret ad az önbíráskodásnak. Ön 

szerint tehát a jelenlegi Btk.-t úgy kéne módosítani, hogy a halálbüntetést egyes 

esetekben megengedje az államnak? Melyek lennének ezek az esetek? 
Ez egy teoretikus vita, a HVG kért fel kettőnket, hogy írjunk egy pro és egy kontra cikket 

a témáról. Azzal tisztában vagyok, hogy részint az Alkotmánybíróság döntése, részint az 

Európai Uniós csatlakozás, illetve az Európa Tanácsban betöltött tagság is kizárja jelen 

pillanatban a halálbüntetés alkalmazását, tehát én most nem szorgalmaznám a Btk. 

módosítását, az EU-ból és a Tanácsból való kilépést azért, hogy ezt meg tudjuk teremteni. 

Csak a morális alapokat vetettem fel, és azt próbáltam bemutatni, hogy elképzelhető 

olyan bűncselekmény, kifejezetten csak az élet elleni bűncselekmények között és ott is a 

sokszorosan minősülő bűncselekményeknél, ahol a jelenleg kiszabható legsúlyosabb 

büntetés sem áll arányban az okozott sérelemmel, és a büntetés nem állítja helyre a 

megbillent jogrendet. Sőt, tulajdonképpen indirekt módon azzal a következménnyel jár, 



87 

 

hogy a jogalkotásunk mintegy privatizálja a halálbüntetést, tehát az államnak nem engedi 

meg, de magánszemélynek megengedi. Nemcsak az élet elleni támadás esetén, hanem a 

vagyon elleni támadás esetén is, hiszen a jelenlegi Btk. jogos védelmi szabályai szerint, 

hogyha valakit csoportosan, vagy éjjel támadnak meg, akkor a támadást úgy kell 

tekinteni, mintha az élet ellen irányulna. Nyilvánvaló, hogy minden csoportos támadás 

veszéllyel jár, de ha mondjuk öt tizenéves valakinek a mobiltelefonját akarja elvenni, 

akkor vajon indokolt-e, hogy az illető jogszerűen lelőhesse mind az ötöt, ha van 

önvédelmi fegyvere? A jogos védelem kiterjesztett szabálya olyan esetekben is 

megengedi, hogy az elkövető életét kioltsák, amit én saját morális alapomon 

elfogadhatatlannak tartok. Nem tartom elfogadhatatlannak a halálbüntetést, azt viszont 

igen, hogy egy vagyon ellen támadó embert minden érdemi vizsgálat nélkül ott helyben 

agyon lehessen ütni. 

 

A halálbüntetést alkotmányellenesnek nyilvánító AB határozat indokolásában 

szerepelt, hogy a halálbüntetés visszafordíthatatlan büntetési tétel. Ugyanakkor a 

tényleges életfogytiglani ítéleteket sem vizsgálják felül. Lehet-e megoldása a 

justizmordnak (azok az esetek, amikor az igazságszolgáltatás tévedésből ártatlan 

embereket ítél el)? Működőképes gyakorlat lehet-e az EJEB által itthon bevezetni 

kívánt tényleges életfogytiglani ítéletek 25 évenkénti kötelező felülvizsgálata? 
Én azt gondolom, hogy a téves ítélet minden körülmények között egy súlyos deficit az 

igazságszolgáltatásban. Király Tibor írta 1962-ben: ,, A büntetőügynek a sorsától 

emberek sorsa függ, a büntetőügy embereket tud megfosztani életüktől, vagyonuktól, 

becsületüktől, szabadságuktól.” Ez a megfogalmazás akkor nyilvánvalóan a halálbüntetés 

fényében szó szerint és közvetlenül is igaz volt, de ma is az. Nem csak halálbüntetéssel 

lehet ugyanis valakit megfosztani az életétől.  A Pusoma-ügyben, ahol egy ember három 

és fél évig ült ártatlanul, ugyan nem alkalmaztak halálbüntetést, de miután az elítélt 

kiszabadult, nem kapott munkát, nem tudott visszailleszkedni a közösségbe, amiben élt, 

ezért végül kiment a temetőbe és felakasztotta magát az apja sírjánál. Tehát a hibás ítélet 

így is elvette az életét. Én a hangsúlyt nem a büntetésre helyezném, hanem hogy minden 

olyan esetben, amikor utóbb kiderül, hogy hibás volt az ítélet, független, pártatlan 

testületekkel kellene megvizsgáltatni, hogy a konkrét ügyben mi vezetett a hibás 

ítélethez. A nemzetközi szakirodalom már számos ilyen hibaforrást tárt fel, például a 

közvélemény nyomását, a hibás tanúvallomásokat, vagy a rossz szakértői vizsgálatot. Az 

új szabályozás előrelépést hozott, ugyanis tényleges életfogytiglan esetében a bíróság 

mérlegelheti a múltat is, tehát azt a cselekményt, amiért a büntetés született, mérlegelheti 

az időközben eltelt időt is, és elképzelhető, hogy a körülmények vagy a személyiség 

olyan mértékben változik, hogy nem ugyanazt a büntetést alkalmazná huszonöt év után, 

mint eredetileg. Így csökkenthető a büntetés, de ugyanakkor arra is lehetőség van, hogy 

ha az elítélt nem változik meg, akkor egyszer s mindenkorra, mint veszélyforrást 

elzárhassák a társadalomtól. 

 

Az Emberi Jogok Európai Bírósága nemrég hozott döntése a hazai börtönök 

túlzsúfoltsága az Egyezmény 3. cikkébe, azaz a megalázó és embertelen bánásmód 

tilalmába ütközik. Az eljárás során a Bíróság kifejtette, hogy a feltárt 

szabálytalanságokat a lehető leghamarabb orvosolni kell. Ön szerint mi lehetne 

ennek leghatékonyabb módja? 
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Börtönépítés, nincs más megoldás. A börtönzsúfoltság 140%-os, bizonyos helyeken 

200% fölötti, ezek valóban embertelen körülmények. A Magyar Helsinki Bizottság 

nemrég adott ki egy elemzést, amelyben kézikönyv formájában foglalták össze a szerzők 

az EJEB előzetes letartóztatással kapcsolatos gyakorlatát. Különösen hangsúlyozom, 

hogy itt olyan emberekről van szó, akiknek a bűnösségét még meg sem állapították. Az ő 

büntetés-végrehajtásban való elhelyezésük a legrosszabb. Bács-Kiskun megyében például 

egy olyan intézetben, amely 94 fő elhelyezésére volt alkalmas, 255 főt tartottak fogva, 

így a kihasználtság 271%-os volt. A letartóztatottak akár napi huszonhárom órát is a 

túlzsúfolt, nem elkülönített WC-vel rendelkező zárkában töltöttek, ugyanabban a 

légtérben végezték a szükségüket, étkeztek, és éltek egész nap. ,,Néhány zárkában 

annyira kicsi a mozgástér, hogy a lehajtott WC-deszkán ülve kénytelenek étkezni”, írja a 

jelentés. Ha valakit egy ilyen túlzsúfolt cellában hónapokig napi 23 órára bezárva 

tartanak az, ahogy a strasbourgi bíróság ítéletei is kimondják, a kínzás és az embertelen 

bánásmód tilalmába ütközik. Az egyik megoldás, a börtönépítés, ami el is indult, mivel a 

döntéshozó felismerte, hogy többe fog kerülni az elítélteknek kártérítést fizetni, mint 

felhúzni néhány új büntetés-végrehajtási intézetet. A másik megoldás pedig az – és ez a 

kevésbé népszerű, mert az elmúlt öt év jogpolitikájának ellentmond, hogy tulajdonképpen 

nem kéne mindenkit bezárni. A Helsinki Bizottság jelentésében rámutat arra is, hogy 

miközben a büntetőeljárási törvényben vannak lehetséges alternatívái az előzetes 

letartóztatásnak, mint a lakhelyelhagyási tilalom vagy a házi őrizet, addig például 2011-

ben 2641 előzetes letartóztatással szemben 44 esetben használták csak a házi őrizetet, a 

lakhelyelhagyási tilalmat pedig 149 esetben. Az esetek sokkal nagyobb arányában lehetne 

ezeket használni, hiszen ma már elektronikus eszközzel ellenőrizhetőek. 

 

A hatályba lépett reintegrációs őrizet intézménye, amely a kisebb súlyú 

bűncselekmény elkövetőinek teszi lehetővé, hogy elektronikus nyomkövető 

használatával büntetésük utolsó hat hónapját otthonukban tölthessék. A megoldás a 

börtönök túlzsúfoltságát is kezelni szeretné. Mit gondol erről? 
Én ezt egy nagyon jó lépésnek tartom. Az előzetes letartóztatás helyettesítéseként is 

alkalmazni lehetne, a túlzsúfoltság csökkentésén túl is rendelkezik egy fontos előnnyel: 

ez pedig a reintegráció. Kaliforniában bevezették a három csapás intézményét, de 

elfogadtak egy olyan törvényt is, ami alapján az állam egy évig kifizeti börtönből 

szabadult elítéltek fizetését a munkáltatónak, ha legalább két évig alkalmazza őket és 

kiépítettek egy működőképes pártfogó felügyelői rendszert. Eközben itthon szinte semmit 

nem teszünk a börtönből szabadultak társadalomba való visszailleszkedéséért. A 

reintegrációs őrizet arról szól, hogy ad egy átmeneti időszakot a visszahelyezkedésre, 

amikor az elítélt elkezdhet újra akklimatizálódni. Ugyan még kvázi a büntetés-

végrehajtás hatálya alatt áll, de már az otthonában lehet, már meg tudja ölelni a gyerekét, 

tud beszélni a hozzátartozóival, már el tud kezdeni keresgélni munkahelyeket. Az 

intézmény tehát valamilyen módon segíteni kívánja, hogy ne a semmibe kerüljön az, aki 

egyszer, rossz döntések folytán a társadalmon kívül helyezte magát. 

 

Hogyan integrálhatók vissza az elítéltek a társadalomba, ha a jelenlegi irány szerint 

a büntetés-végrehajtás során nem az elítélt személyiségének pozitív irányú 

megváltoztatása, inkább az elzárás, a társadalom védelme a megvalósuló cél? 

http://helsinki.hu/az-emberi-jogok-europai-birosaganak-elozetes-letartoztatassal-kapcsolatos-gyakorlata
http://www.arsboni.hu/reintegracios-orizet-uj-lehetosegek-a-buntetes-vegrehajtasban.html
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Itt látszik, hogy az utóbbi évtizedekben van egy rendkívül erős ,, though on crime”, tehát 

,,kemények legyünk a bűnözéssel szemben” irány, ami megjelenik a Btk. olyan 

szabályaiban is, amelyek rendkívüli mértékben kiszélesítik a jogos védelem lehetőségét 

és nemzetközi összehasonlításban is példa nélküli módon lehetővé teszik, hogy olyan 

embereket is megöljenek, akik csak vagyon ellen támadnak. Mindezt egy olyan 

időszakban, ahol az Alaptörvény deklarálja az élet értékét, az élethez való jog 

fontosságát. Gyakorlatilag alig-alig vannak programok a börtönökben a reintegrációra, 

összehasonlítva nyugat-európai vagy akár amerikai példákkal. Természetesen a börtönök 

tesznek erőfeszítést iskolai képzések biztosítására, általában megvalósul valamilyen 

szakma oktatása is. Dehát a büntetés-végrehajtás is érzékeli a társadalmi igényt, hogy 

,,legyenek kemények”, megjelenik az a szöveg, hogy ,,szanatórium a börtön”. Aki már 

egyetemi börtönlátogatás keretében járt büntetés-végrehajtási intézetben az tudja, hogy 

ezek nem szanatóriumok, de a büntetés-végrehajtás is tudja, hogy őt elsősorban azon az 

alapon kérik számon, hogy senki ne szökjön meg, senki ne kövessen el bent új 

bűncselekményt. A társadalom a többit nem kéri számon rajta. Nem kéri számon, hogy 

mi van azokkal, akik kikerülnek, az formálisan ,,nem is a büntetés-végrehajtás 

felelőssége”. Teljesen más társadalmi gondolkodásra és más döntéshozói látásmódra 

lenne szükség. A bűncselekmény elkövetőjének a sorsában legyen szava az 

igazságszolgáltatás szereplőinek, de legyen szava azoknak is, akik nem jogi, hanem 

szociális, pszichológiai szempontból vizsgálják az elítéltet. 

 

Ha lehetősége nyílna egyetlen dolgot megváltoztatni jogszabályi úton, mi lenne az? 
Szerintem jogszabályokkal nem lehet dolgokat alapvetően megváltoztatni. Ha valamin 

változtatni kellene, az a jogalkotás folyamata. Van egy olyan mondás, hogy a politika túl 

komoly dolog ahhoz, hogy csak politikusokra lehessen bízni. Ennek a parafrázisa a jogra 

is igaz, tehát a jog túl komoly dolog ahhoz, hogy csak jogászokra lehetne bízni. 

Hiányolom, hogy a magyar joggyakorlat az eddigieknél sokkal több tapasztalatot 

merítsen olyan társadalomtudományok által elért eredményekből, mint például a 

kriminológia, a pszichológia, a társadalomlélektan. Olyan igazságszolgáltatást kellene 

megteremteni, ahol a vádlott is, a sértett is, a tanúk és a társadalom is érti, hogy mi 

történik az eljárás során. Ahol nem muszáj, ne okozzon az állam kárt, ne viktimizáljuk 

másodszor is az áldozatokat, azzal, hogy egy személytelen, bürokratikus rendszerbe 

lökjük őket. Legyen fontosabb a sértett jóvátétele, mint a közösség igénye a 

megbüntetésre. A tanúkat lehetőség szerint ne kelljen hetente kétszer kihallgatni. Ha nem 

muszáj, ne tegyük tönkre senkinek az életét, ha valakit meg lehet menteni, akkor inkább 

próbáljuk meg őt visszaállítani az életbe. 


