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Dr.Irk Ferenc (igazgat6, Orszagos Kriminol'6giai1 邸

Kriminalisztikai Int也et)·

MAGYAR KRIMINA.LPOLITIKAI ES RENDVED'ELMI
KONCEPCIO'

Bevezeto megjegyzesek

Elmeletileg a kriminalpolitika ket alapmodelljenek a hazai
viszonyokra adap叫t olyan "vegyes" 叫tozata a ki呴atos, amely
az elonyok megtart邸a mellett a ket rendszer ha.tr缸yait a
minimumra igyekszik szoritani.

A vegyes rendszer kiindulasakent a b血tetojog
neoklassz血s felfog誕t fogadjuk el. A jog创严sag eszrn句enek
az emberi jogokat tiszteletben tart6 biintetojog felel meg a
legink的b azzal, hogy 如画lag tettar缸yos - a csele严ny
如adalomra veszelyessegevel es az elkoveto b如oss6g如el
ar缸yos - bii.nte氐st alkalmaz. A jogegyenloseg a bii.ntet句ogi
tilalmak es b血tetesek, valarn.int a b皿tetes kiszabis皿I ir缸yad6
沁rveny keretek, feltetelek vonatkoz誕ban egyar知t ervenyesiil.

A kriminalpolitika kialakit垣咄I a korlatoz6-beavatkoz6
ren心zerre epitkezunk, arnihez kisegito elvkent t红sul a segito
血ogat6 rendszer, amely igy kepes lehet arra, hogy a korlatoz6-
beavatkoz6 alternativa j6 neh缸y hib~拌t, fogyatekoss驱t
korri剢ja. A segito-t血ogat6 elkepzeles elsosorban a
b血megelozes krimin曲poli出血ki呻eszkozei kozott, to戏bba a
kriminalpolitik扭beliil a bii.ntetes-vegrehajtas alatt, a b皿tetes
mellett felaj血ott szolg汕ataskent, illetve a bii.ntetes vegrehaj怡sa
ut知a helyi erdekek vedelmeben alkalmazott t扭ogataskent

· Keszitette: Finszter Geza, Hajas 侥bor, Irk Ferenc, Kerezsi Kl如，Kiss Anna,
M釭ki Zol组n. Ors龙gos K.rirninol6gi扣es K.rirninalisztikai Int也et. S左rk.: Irk
Ferenc
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lelh.et fontos szerepre.
Ennek megfelel6en a jelen 缸sadalmi-gazdasagi

kor昢nenyeink kozott a kovetkezo szempontok priori啦知ak
biztosit邸akiv知atos:

Jogalkot必

Egyertelmiien szet kell V扯asztani az egyeni, a kozosse伊es
az 汕amerdeket. Ennek kovetkezmenye, hogy a h釭om fo erdeket
kiilon-kiilon kell vedelem ala helyezni - bizonyos esetekben
egym邸sal szemben is. Alapveto feladat, hogy - jogi akadalyok
屈pit蜓vel is - meg lehessen gatolni az allampolg红i jogok
创ami beavatko兹ssal torteno megsert蜓t.

Az 如pul szolg叙6 ertekpriori位sban a segi协－t血ogat6
altemativ知ak megfeleloen a szemelyi ertekeknek elsobbseget
kelldvezni浊a k6z6ssegiekkel szemben. Ezzel e配g -
elsosorban a lakossagi t血ogatas elnye讫se es biztositasa celjab61
- kivanatos a nemzettudatra is alapoz6, a tradici6kra epi.ilo
rendszer erositese. Mindenkeppen keriilendo a lakossag tobbsege
纽al felfoghatatlan, kovethetetlen es ezert elfogadhatatlan
szisztema kialaki诠sa. E foszabaly al61 azonban egyetlen esetben
bizonyosan ki泥telt kell tenni: radik的san szakitani kell a
jelenlegi bortoncentrikus szemlelettel. E tertileten mindenkeppen
a segit妇血ogat6 alternativa kovetese a kiv缸atos, amit -
elsosorban a krimin曲politikai szfer缸kiviili eszkozok es
politik软igenybe vetele utj缸 - ki kell egesziteni a lakossagnak a
biin6戎ssel, a biinozovel, a b血tetessel kapcsolatos beillit6拉sai
megvalto牢a.val.

Az 么11am, az egyen 邸a biintetojog

A btintetojog az allam legerosebb eszkoze arra, hogy
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beavatkozzon polg釭ai eletebe, korlatozza szabadscigukat. A
迦tetojog alkalmaz邸a ultima ratio.

A szabadsag biztosi啦a 6s a szabadsag korlato志a kozott
sziiksegszerii osszefugges van. Azt sem nehez belatni, hogy
gyakorlati szempontb6l sziiksegszerii osszefugges van a
"szabadsag", a "jogok", a "torveny" es a "biztonsag" fogalm皿ak
haszn拙ata kozott is. A biztosithat6 szabadsagok osszhangban
vannak a jogokkal, tehat mindenkinek szabadsagaban 辑jogait
gyakorolni es elvezni. A jogok torvenyben testesulnek meg, a
torveny vegrehaj芘sa pedig biztonsagot n竘t a jogok szabad
gyakorl誕hoz es elvez6s6hez 1

Az emberek nagyon 匝lonbozo m6don okozhatnak es
okoznak 屈rt egymcisnak. El kell donteni, hogy mifele es milyen
nagys鸽UK缸kell okozni ahhoz, hogy az allam beavatkoz邑t
igazolni lehessen. Az a felteves, hogy az allami beavatkozas,
mivel a szabadsag korlatoza函t jelenti, onmagaban k红OS, igy
tehat csak akkor szabad gyakorolni, ha a be nem avatkozasb61
bizonyithat6an nagyobb k红sz红maznek, mint a beavatko兹sb61.

Nehez meghat红ozni: mekkora szabadsagot kell hagyni az
扯ampolg釭oknak anelkiil, hogy azok szabadsciga lenne
veszelyeztetve, akiknek vedelme az cillam fela如ta. Ugyanakkor a
demokratikus 姐amok fennal怕sa bizonyitja, hogy a szabadsag,
illetoleg az 叫扭ii beavatkozas ilyen mertekenek meghat红ozasa
lehetseges. Az elv釭as az, hogy az a.Ham a leheto legegyenlobb
m6don korlatozza az allampolg釭ok szabadsagat, es csak olyan
mert妹ig, amely a szabadsag egyenlo korlatoz邸缸ak

1 Meglehetosen szkeptikusan foglal 却拉 a kiilonfele alapjogok
kikenyszerithetosegevel, az ezeket biztositani hivatott garanci狄
ervenyesithetosegevel kapcsolatban Farkas 从OS. Ugy veli: "Mindezek
fontos函ganak !es劝ge尤se mellett azt kell mondani, hogy ezek a vivm妞yok
csup知azt kepesek biztositani, hogy - es azt is csak bizonyos korlatok k泣6tt -
叩tlan szemelyt ne vonjanak felelossegre, illetve a biincselekm的y elkovet句e
tettar扭yos, illetve tett- es szemel"丈g呻yos biintetesben - b扛ez ut6bbiban
magarn ketelkedem - reszes呴on 压a azonban m红nem kepes - hiszen tal知
nem is erre val6 -, hogy a b的血s ellen eredmenyes 蕊hasznos legyen." Farkas
A.: Fejlodesi tendenciak a bantetojogban Eurbpaban, Magyar Jog 1994/3
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megval6sit知扯oz sziikseges.
A btintetojog alapkateg6riaja a buntetes. A buntetojog

azert 妞lontilt el a jogrendszeren beltil, mert btintet, nem pedig
azert, mert egy jogilag jelentosnek itelt tenyt megfogalmaz es
ehhez kovetkezrnenyeket filz. A biintet句og oly m6don jott letre,
hogy a btintetes jog纽a koz fokozatosan kivette az egyes ember
ke戎bol. A kozossegnek a mag缸boss忒kisajatit知汕oz fiizodo
erdeke - es nem pedig a koz V姐elmenek a sertettek altali
igenylese - volt az, amely miatt a btintetojog kialakult 邸

elktilontilt. Nern a sertettek kerestek eloszor a koz vedelmet,
hanem a vadlottak a bosszul6 rokonnal, a lincselo tomeggel
szemben.

Ezert is alakult alapvetoen biintetojog ugy, mint az allam
es az elkoveto kozotti viszony, es a sertetteknek a vadlottakkal
szembeni btinteto jogi igeny-erv妞yesitese csak korlatozott
korben lehetseges. Ugyanakkor m红a - a t釭sadalmi fejlodes
folyt钮 －egyre tobbszor felmertil annak igenylese, hogy az allam
es az elkoveto kozotti viszony valjon h釭om p6lusuv纪a sertettek
elkovetovel szembeni igeny-ervenyesitesenek 姐ami k位vetitesii
m6dja biztositson tobb lehetoseget, es teremtodjon meg a
sertettek elkovetovel szembeni ko吓etlen igeny-ervenyesitesi
m6dja. (Ld.: uj Be., a Btk-ban pedig a me小缸i6, az alternativ
szankci6k.) Ez s忒ksegszeriien fakad a btintetojog fejlodesebol 捻

a jogrendszer differenci奾6da池b6l.
A biintetojog es a politika kozotti 陆lonbseget alapvetoen

ajog邸zi gondolkodas es a politikai szemlelet kozotti 妞lonbseg
jelenti. A jog知zi gondolkod邸t a konzekvencia 碌nti hajlam
vezeti, mig a politikai gondolkodasban nagy jelentosege van a
spontanei诠snak.

A biintetojog 邸elmeletei

A 啦sadalom elete folyamatos kockazatokkal j红，es a jog
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feladata ezeket a kock缸tokat rendezni. Van a t红sadalom
s牢吐a megemesztheto (feldolgozhat6) kock缸at, es V3.Il olyan
kock缸at, writ nem lehet (a t红sadalom nem kepes, vagy ne~
akar) elviselni A civil jog 6ppen azt c6lozz.a, hogy a vagyoni
forg~om 设sztvevoit lehet6leg biztonsagos helyzetbe, el~s~!:he!o
kock缸atok koze helyezz.e. (Ezert a polgari Jogi fele/6.函g
altal细OS 妞ndu16pontja az altalaban elvarhat6 magatart知 ，

szemben a buntet句~ggal, ahol a tole elvarhat6 magatart邸kepezi
a felr6hat6sag alapjat.)

Vannak azonban olyan kock拓atok, amelyeket a
啦sadalom nem kepes, vagy nem akar elviselni. Az az igenye,
hogy ilyen kock缸atok ne legyenek, ezert az ilyeneket meg kell
啦础，ezekt61 a t釭sadalom ta酮t vissza kell trutani.
Folyamatosan felmeriil annak igenye is, hogy veglegesen
izol酰az elkovetot a t红sadalomt61, illetve legyen
visszafordithatatlan a vele szembeni fellepes (Id. eletfogytig t呾6
szabadsagvesztes, h啦lbiintetes, eleviilhetetlenseg)

A b血tetojogi elmeletek alapproblem句a kettos. M邸

problemat old meg az, aki azt kutatja miert b皿tettink, mint 啦

azt keresi: mi a celja a b血tetesnek. Aki csak az ut6bbira keres
feleletet, az az elobbi problemat m釭egy bizonyos ir缸yban
megoldottnak tetelezi fel. Az elobbi problema a b血tetes
jogosultsag缸ak kerdeseben, az ut6bbi ellenben a biintetes
动缸ak kerd誕ben ill, az elobbi jogbolcseleti, az ut6bbi
krurun砌olitikai kerdes

Ez a kettosseg valas勾a szet az abszolut b皿tetojog1
elmeleteket a relativokt61. Az ellentet abban 祖，hogy az abszolut
elmeletek a b血tetes fogalm知beliil, mig a relativok azon kiviil
函tertileten tal的纨megab血tetes celjat. Az abszolut elmeletek
ragaszkodnak ahhoz, hogy a biintetes celja a megto啦s, mint
hogy pe小g a biintet邸lenyege eppen a megtorlasban van, a
咖tetes szi.iksegkeppen megfelel celj的ak. Ez:zel szemben a
relativ elmeletek a prevenci6ban, azaz nem olyan mozzanatban
la匪k a biintetes celjat, arni a buntetes lenyegehez
hoz:zatartoznek.
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泣el啦letek a bi.i.ntetes tartalm釭a nezve alapvetoen (es
logikailag) h红omfelek, es a mindenkori koreszmenek
megfeleloen valtogattak egym邸t az idok sor血
1. A megtorlasi elmelet szerint a btintetes tartalmilag a jovobeli
kriminalit邸t magakadalyozni hivatott eszk位， 祖runi kenyszer
az elkovetok megfekezesere. Le卧dabb felfog知szerint a
b血tetes celja nem a jovore 碌nyul6 megelo~es, hanem a
畔tra 碌nyul6 korrekci6, a megsertett erkolcsi es jogi
vilagrend helyre纽i诠sa.

2. A megeloz知，vagy elrettent的(konzekvencionalista) elmelet
szerint a b皿tetes tartalmilag allarni kenyszer, amely nem
nyilv知ul meg okvetleniil erzeki rosszban, de 皿ndenkor
eszkozk如t jelentkezik az elkovetok megfekezesere. Ezen
elmelet szerint a btintetes celja a tett ismetlodesenek
megelozese (mind az elitelt, mind pedig a ti:ibbi, potenc呻s
elkoveto visszatart拯a).

3. Az ambivalens(bifurkaci6s) elm如szerint a biintetes
rosszall邸t 沁fejezo jogkovetkezmeny, mely helyt enged egy的 ，

csup知preventiv celokat szolg邯eszkozoknek(javi炫s,
gy6gyit红s, biztositas) es igy m邸odlagosan preventive is
ha氏kony. Ezen elmelet szerint a btintetes egyreszt az
el.kovetett rossznak rosszal val6 viszonz拯a (tehat megtorlas),
amely egyben visszatart6 kepzeteket ebreszt az elki:ivetoben es
rnindenki m拯ban egyar缸t.M酝szt vannak olyan buntetesek,
amelyek tartalmilag nem jelentenek okvetleniil erzeki rosszat,
de fekez6, javit6, gy6gyit6, szocializ奾6, ha kell kirekeszto
tendenciat mutatnak.

A felsorolt elmeletekkel s兹mot vetni, ha praktikus
megold知ra toreksziink. Velhetoleg az tekintheto optim的snak,
amelyik legink的b kepes a 捻rsadalom adott b血ozesi helyzetere
v拙aszolni. A megtorl知，ajog切没gi buntet邸elm如tere vilagos
biintetojogi rendszer epitheto, es ezen az alapon a b血tetojog
funkci6ja (a jogalkalm畔s兹m红a is) mark缸ssa teheto, ami
nagy elony. Nomativista szempontb61 ugyancsak ez az elmelet



丿

＿＿ 山

21

kovethet6 leginkabb, 比szen a belole kovetkezo te~缸yos
b血teteskiszab邸elve vilagos t血pontot ad, mind a jogalkot6nak,
mind a jogalkalmaz6nak, es kisz血ithat6 at虹sada1om s动n红a.
Ugyanakk~r ez azt is jelenti, hogy a jogalkot6nak felii.l _ kell
VlZsg如a mind ab血cselekmenyek listajat, mind a biinteteseket.

Az alkotmanyos bilntet句og keretein beliil ab血tet6s2

• jogepsegi b血tetes,
• funkci6ja szimbolikus: annak szemleletesse tetele, hogy a

画teto}ogi tilalmakat nem lehet semmilyen indokkal
b血tetlenii.l megserteni,

• celja onmagaban, kozelebbrol a jogepseg nyilv知OS

szemlelteteseben rejlilc, s alkalmazand6 a jog megsertese
eseten akkor is, ha nem er el semmilyen velt celt, vagy
alkalmatlan meghat釭ozott eel eleresere,

• ar妞yos a tettel.
E felfog邸t es az alapjaul szolg邮gondolatmenetet alapul

veve ab血tet幻ogszab祖yal szemben alkotm缸yos kovetelmeny,
hogy a szankci6 a krimin aliz缸tett sulyaval azonos legyen.3 A
gener轨prevenci6 elvet koveto elrettentes lenyege, hogy a b血t
b血tetes koveti, ami elkeriilhetetlen.

Ez a szemlelet teljes mertekben osszhangban van a
buntetes spec面preventiv hat垣val kapcsolatos ketelyekkel, ill
ugyanazon b血te~esnek remelt es tenyleges hatasa elterosegevel
kapcsolatos tapasztalatokkal. Mint ismeretes, sz血OS tenyezo
fuggvenyeben a kil血cSba helyezett es a tenyleges biintetes az
egyenben mind erositheti, mind gyengitheti azt a ha啦t, amit a
jogalkot6 kiv缸atosnak tart es remel.4

2 SzaboA.: Biintet6poli扯a 邸alko血扭yo过g. Jogtudo啦nyiKo:zlony 1995/9418-
424. pp. Id还 ：B6cz E.: Miert biintetiink? Hogyan biintessiink ? In: Gon顷I K. -
Kerezsi K. (szerk.): Tanul啦nyok Szabo An血s 70 ． 远let知napj血Magyar
Krimin ol6giai T知涟g Budapest 1998. 42-52. pp.
3 V.o.: Bocz E.: A bunteteskiszabas es az Europa Tanacs. Ma窃arJog 199219.
4R础etesen Id. Bocz i.m.
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M血enesetre a megtorl6 biintetes vilagossa teszi a
"megengedett" es a "tilos" kozotti ha如onalat, tudatositva ezzel
mindenkiben, hogy a kozosseg milyen magatartast min6sit
K缸o~nak. es ezert tilosnak. Tekintettel arra, -hogy az egyedi
esetekenkeres祖il a torveny kialakitja a neki val6 e~gedelmesseg
汕al缸os szok垣t, ezert a szankci6 szo垃ster;mt6. Azon
szemelyek eset的en, akiknek sajat erkolcsi k6dexe bizonyos
vonatkozasokban ne~ elegge szil釭d: a megtorl拯sal fenyegetes
visszatart6 er6 lehet. 5

A biintetojog 扯al vedett erdekek ertekel知szintje
kiilonbozo. Vannak

• els6 generaci6s erdekek, ilyen az elet, testi epseg meg6浊sa, a
mozg邸szabadsag, a nemiseg, a tulajdon, az 祖am如t
biztonsaga, a becsiilet tiszteletben tartasa,

• masodik generaci6s erdekek, ilyen a gazda浊gi elet, a
termeszet, a k泣lekedes biztonsaga,

• harmadik generaci6s erdekek, ilyen az omendelkezesi Jog, az
adatvedelem, es nyilv知ujabbak is kifejlodnek.

Az egyes generaci6kon beliil levo erdekekbol ugyancsak
to浊bbi differencial6das, tov的bi speciilis erdekek fejlodnek ki.
Ilyennek tekinthetok peldaul az EU integraci6s tigyek alapj扛
kepez6 negy alapszabadsag, a toke, az 如，a szolg缸atas es a
munkavallal6k szabad 红aml邸知ak biztosi诠sa. Ilyennek
tekintheto a m邸odik gene诅ci6s erdeken beliil a gazdasagi. elet
koreben a privati尨ci6val kapcsolatos iigyek intez誕nek
szabalyossaga.

Az erdekek kii扔nboz6 gene戊ci6i a t红sadalom fejl6deset
kovetik es mine! kesobbiek, annal nehezebb a t红sadalom
如eki氐letevel va16 kapcsolatukat latv缸yosan bemutatni. Ez
pedig azt jelenti, hogy egyre bonyolultabb a jogalkot6nak a
胚lonboz6 gene诅ci6s erdekeket sert6 tetteket osszevetnie, es
kozottii.k a biintetesek ar知yos浊gat kialakitania. Ez megneheziti a

5 Zimring-Ha叽dns-t egyetcrt61cg id切B6cz: 1.m
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tettar缸yos bi.intetes elvenek, illetoleg a megtorlas e血leten~k
maradekt:alan ervenyesiileset. A tettar缸yos bi.intetes
nyilv扭val6an nem a tett omnagaban val6 ertekeleset, _hanei:n -~
血s tettekhez val6 viszonyulast jelenti, es a jogalkot6nak ezt kell
a bi.intetesi tetelekkel kif~jezesre juttatnia. Ez m邸szavakkal azt
jelenti, hogy szelektive megtor/6 buntet句agra vans巫seg.

A biintetojog altalanos szempontjai es korlatai

J. A biintetojog altalanos szempontjai·

o Ab血tetes feleljen meg a tett suly知ak.

• Szoros kapcsolat legyen az egyen cselekmenye es annak
felr6hat函ga kozott

• A b血tet6jog biztositsa, hogy a b血teteskiszabas sor缸a
jogalkot6nak a b血tetesi 比telkeret also es fe!s6 hat缸hoz
酗do akarata egyar知t ervenyesuljon.

• Ab皿tet6jog biztositson lehet6seget a differenci血sra, es a
szabadsagvesztes altemativainak fejlesztesere.

• Ab血te比si rendszer biztositsa az e脑vet6k megb如h6deset
毗胆I, hogymag缸boss忒nak, vagy embertelen szenvedesnek
lennenek 如teve, illet6leg hogy ezaltal a b如cselekmeny
gyakorisaga none.

• A btintet句og fokozottan lepjen fel a gyennekek vedehneben.

• Ab皿tet6jog biztositson lehet6seget a t红sadalom sz缸啦a
legnagyobb kock缸atot jelent6 szervezett b如蓝s minden
form推val szembeni hatekony fellepesre.

• Ab血tet6jog biztositsa az 奾dozatok erdekeinek meg6戏s轧
adjon lehet6seget az elegtetelre.

• A b血tet6jog megfelel6en fejezze ki a 血sadalomnak a
b血cselekmennyel szembeni ellenerzeset, es a legs认yosabb
cselekmenyek tekinteteben biztositsa az ellcoveto t釭sadalomt61
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va16 visszafordithatatlan izol缸函nak lehetoseget.

• Ab血tetojog adjon biztos t缸pontot a jogalkalm畔nak.
．
2. A buntetojogot korlatoz6 szempontok

• Ab皿tet句og nem tilthat valamely magatart拯t csup知azert,
hogy a tilalom megszegoivel szemben lehetove tegye a
megtorl6 bi.intetes alkalmaz邸纽 ．

• Ab皿tetojog nem haszn轴at6 fel olyan magatartas miatt,
amely nem okoz semmilyen ha.tr知yt.

• A buntet句og nem hasznall1at6 fel olyan eel eleresere, amelyet
nem buntetojogi intezkedesek reven is eppen olyan, vagy
legal的bis kozel olyan eredmenyesen lehet elerni, es az a
sz6ban forgo magatartas gyakori浊g缸ak csokkent蜓re is
alkalmas.

• A biintetojog nem tartalmazhat olyan tilalmat, amelynek ak釭

csak mellekhatasa nagyobb ha.tr缸yt okoz, mint az a
cselekmeny, amitol vissza kiv扭tartani.

• Ab血tet句og nem haszn础at6 arra, hogy az embereket a sa,终t
erdekeinek megfelelo magatart拯ra kenyszeritse.

• A biintet句og nem foglalhat magaban olyan tilalmat, amelyet
nem t细ogat eroteljesen a kozvelemeny.

• Nern veheto fel olyan tilalom ab血tetojogba, amit nem lehet
kikenyszeriteni.

• Nern veheto fel olyan tilalom a btintetojogba, amelynek rev如

a 缸sadalom tobbsege potenci的sb血OSSe V的ik.

A biintetojog szigora, a biinozesi helyzet es a
biintet捻kiszabasi gyakorlat osszefiiggesei
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A biintetojog m红onmagaban 运gort testesit meg.. ~
buntet句og szigo;itcisa ehhez kepest nem m知，mint a megl6v6
rendelkez6sek - to浊bbi szigori啦a, ami nyilv知csak ujabb
szempontok ertekelese utj缸tortenhet. Ugyanakkor nemkh~t ?el
a b皿tetojog egeszenek szigoritasa, hiszen az a kimeletlen
btintet句og kialaki呻jelentene, ennek pedig t红sadalmilag
kedvez6tl~n lenne a hatasa az un. "kis kriminalitasra" n也ve. A
kisebb vetsegek elkovetoivel szembeni kemeny fellepes velhetoen
ellenkezne a t年sadalom ertekiteletevel is, raadasul ezeket az
elkovetoket a "nagy lcriminalitas" fele terelne.

Azt is biztosan lehet allitani, hogy a biintetesek szigoritasa
es a biinozes csokkenese kozott nines mindig ar缸yos
osszefiigges. Nern igaz az, hogy a biintetesek suly知ak novelese
minden esetben es mindenkivel szemben alkalmas a
biinmegelozes es b血iildozes eredm妞yessegenek novelesere
Tulsagosan leegysze汛sftett keplet lenne tehat, ha a hatekonysag
邸a szigorfokoz凇a koze egyenlosegjel keriilne.

Hiba lenne · azonban az is, ha a szigoritasr61, mint a
hatekonysag novelesenek egyik eszkozer61 az 汕am lemondana.
Nyilv扭val6 ugyanis, hogy a visszatart邸ereje, az ekettentes
merteke bizonyos mert如g a biintetesek s认yat61 is fiigg. Ahhoz
azonban, hogy valamely biincselekmeny fenyegetettsegenek a
szigoru浊ga, vagy a szigori饿sa tenyleg fokozza a visszatart6
hatast, s忒kseges az is, hogy kovetkezetesen alkalmazzc'tk a
szigoru b皿teteseket, es errol a k位velemeny megfelelo
t句ekoztat邸t kapjon. A szigorit邸igenyenek j61 koriilhat红oltnak
kell lennie, es a b血teteskiszabasi gyakorlat, to浊bba a biinozesi
helyzet ertekeles妞kell alapulnia.

A biinozes hii tiikre a nemzeti karakternek, ezzel a keserii
1gazsaggal szembe kell nezni. A biinozes dinamik啦t es
struktur啦t a biintetojogon es annak alkalmaz邸缸ki西1 sz血OS
m邸tenyez6 is befolyasolja, es megalapozottan nem lehet
扯itani, hogy a tenyezok k泣iil a b皿tetojognak lenne dont6
szerepe. A buntet句og hatekonysaganak m釭ceje tehat nem lehet
a b血ozes megs忒nese, vagy visszaszori捻sa. (Egy olyan
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szempont van, arnit tobbe kevesbe alapul lehet venni ab血tetojog
hatekonysag知al: ez a biinisrr心tles.)

Amikor a szigori啦sz6ba keriil, akkor azt nem az
altalaban vett b酗zesi helyzet veti fel, hanem egyes olyan
magatart邱ok, arnelyek kimeletlensege vagy elszaporodasa
kiv砌a at釭sadalom biintetojoggal szembeni kritik啦t. 应igeny
alapvetoen arra ir缸yul, hogy a jogalkot6 ezek eseteben
剥yositsa ab血tetesi 花teleket.

A b血tetes伈szabasi gyakorlat nem tartozik az allami
biintetopolitika befolyasa ala. A jogalkot6 a buntetojogi
rendelke戎sek m6dositasa reven fejezheti ki elv坦sait a
jogalkalmaz6k sz知啦a. Az a eel, hogy a jogalkalmaz邸t a
jogalkot6 a sulyosabb b血teteskiszabas fele terelje, legink的b a
b血tetojog 扯al缸os rendelkezeseinek m6dosit誕val erheto el.
Ugyanakkor sz缸ot kell vetni azzal, hogy ez esetben a buntetesi
rendszer alapjainak valtoztat邸邮1 van sz6

Az 1991-1996 kozotti feln的koruakkal szembeni
itelkezesi gyakorlat vizsg血ta az al的biakat mutatja. (Kozv姐as
elj缸sban 1991-96 kozott osszesen 458.473 szemelyt iteltek el,
koziiliik 43.729 (9,5%) fiatalkoru, 414.744 (90,5%) felnott koru
volt.)

• A k泣浊das elj缸sban jogerosen elitelt felnott koruak sz血a
az 1991. evi 58.165-rol 1995-ig 76.071-re nott, majd 1996-ban
74.653 fore csokkent. A bi.intett miatt eliteltek ar缸ya
ugyanebben az idoszakban 35o/o-r61 41 o/c归a, _a halmazat miatt
eIit6ltek 亟nya 20o/o-r61 263/o-ra emelkedett. Atlagosan minden
hannadik elitelt m红korabban is volt biintetve, es a
visszaesonek nem te血tendo biinismetlok ar缸ya az eliteltek
sz缸血ak 红lagos emelkedeset meghalad6 mertekii volt. (Az
eliteltek sz血知ak 283/o-os ernelkedesetol elteroen a
visszaesonek nem te血tendo biinismetlok sz细a 71%-kal，
ar缸ya az 1991. evi 19o/o-r611996-ig 263/o-ra nott.)

• A vegrehajtando szabadsagvesztesre iteltek ar缸ya 20o/o-r61
valamivel 13% ala csokkent. A felfiiggesztett szabadsagvesztes
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ar缸ya 153/o-ra 183/o-ra emelkedett, a penzfob皿tetes ar缸ya
503/o-hoz kozeli erteken stabiliz邯dott. Az on纽6an
alkalmazott mellekbiintetesek, intezkedesek ar缸ya 17o/o-r61
193/o-ra nott.

• Az eroszakos, valamint a kozrend, a koznyugalom
szempontjab61 le即kabb figyehnet erdemlo biincselekmenyek
miatt indult elj缸sokban folytatott itelkezesi gyakorlat azt
mutatja, hogy egyreszt a vegrehajtand6 szabadsagvesztesek
alkalrnazasi ar知ya csokkent, masreszt a kiszabott biintetesek a
torvenyi minimumhoz kozeli e氓kek koriil sz6r6dnak, es (az
enyhito rendelkezes alkalmaz垣val) a torvenyi biintetesi
tetelek a!s6 hat缸inak 纽lepese gyakori. Figyelemre melt6 meg,
hogy az esetenkent igen magas halmazati biinelkovetesi ar缸y
ellenere a halmazati biintetesek csakjelentektelen mertekben
lepik 血az alapesetre irt biintetesi teteI maximumat.

Mindez azt mutatja, hogy a Btk. generalis maximum红a,
valamint az egyes teny纽邸ok biintetesi tetelkeretenek felso
hat红红a vonatkoz6 rendelkezesek m6dosi怡sa nem lenne
indokolt. Ugyanakkor a biinteteskiszabasi gyakorlat
befolyasol誕t nem ezen mennyisegi jellegii valtoztat邸okkal
lehetne elerni, hanem a biinteteskiszab邸ra vonatkoz6 a.Ital知OS

rendelkezesek m6dosita池val.

A biintetojog es kodifi屈ci6ja

汕nden jogalko怡snak van 啦nye es logik句a. A jogalkot邸
啦nyeb61 form邯邮ki a jogalkot6 jogpolitikaja, mig a
szab砌ozas logikaja vegso sorban a jogalkalmaz邱sor知
igazol6dik, illetve ervenyesill. A jogszabaly elokeszitese pe山g
nem mas, 皿nt azon folyamatokkal va16 konkret sz血vetes,
amelyek majd a jogszab的y alkalmaz邸a sor缸 祖nak el6

A buntetojog fele csak az elv缸sok egyike az, hogy
legyen. Az elv缸sokm的k resze arra 碌nyul, hogy alkalmazhat6
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legyen, es legyen is alkalmazva. A jogalkalm畔szempontjab61
nem a fenyegetettseg megletenek, es a btintetesi tetel
nagysag知ak, hanem a teny纽邸megfogalmaz邱a min6segenek
van jelent6sege, a kodifik缸6nak pedig ezt tudom的ul kell
vennie.

A jogalkalmazas nyilv知bizik abban, hogy j6 jogsz旦姊lyt
alkalmaz es a jogalkot6nak ezt a bizalmat fenn kell tartania. Ez
azt is jelenti, hogy a jogszab吐yt 釭6 bir拙atokat vagy
egyertelmuen meg kell V拙aszolnia, vagy az adott jogszab曲yt
minel el6bb repar血sztikseges.

A btintet6jogi kodifikaci6 gyakorlati c的a, hogy mind az
elj釭拯 啦vont szemely, mind pedig a hat6浊g sz细釭a egyar血
biztositsa az 红tatlansag velelmenek fennmarad邸社oz, illetve
megdontesehez fiiz6d6 erdek bizonyithat6函gat. A b血tet6jog
nem lephet fel a mindenhat6浊g igenyevel, precizsege,
meghat釭ozottsaga reven csak arra lehet kepes, hogy el6re
lathat6, kiszamithat6 szabalyai legyenek. Ez teremti meg a
啦sadalom tagjai sz知迨ra a btintetendonek nyilv血tott
氐ny纽邸ok elkeriilhetosegenek lehetoseget es biztositja egyben a
btintetend6 tettek megva16sit6i koreben a felr6hat6sagot.

Amennyiben a jogalkot6 rovid id6n bel让1 visszateroen
eleget tesz a k位velem妞y vagy az oket kepviselni hivatott
politi.kusok altal a btintetesek sulyosita逸t celz6 igenyeinek:
6hatatlanul seriil a jog kisz血that6sag知ak eszmeje. A
b血tetojognak mind az 的al知os, mind a kiilonos resze igen
fi.noman kiegyens让yozott rendszer. E rendszemek csup知az
egyik resz的e torteno beavatkoz知gyakran elore (nem) lathat6
kovetkezm妞yeket idez elo a 叫to牢sal nem erintett tertileteken
is. igy amennyiben csak egyes biincselelanenyek vagy
cselekm妞y-csoportok btintetesi tetelenek szigorit知缸a kertil sor:
ez a 缸sadalom s血红a - kozvetve - azt az iizenetet is kiildheti,
hogy m知，szigori啦sal nem erintett tett-csoportok megitelese a
ko诠bbiruil enyh的be 浊It.

Ahhoz, hogy a biintetojognak elore lathat6, kisz血ithat6
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szab的yai legyenek: nemely teriileten elengedhetetlen, hogy a
hatter-jogteriiletek (civilisztika, kozjog stb.) egyertelmii
igenypontokat mutassanak fel s兹m釭a. Olyan igenypontokat,
amelyek erdekkon:fliktusai m釭rendezettek es azt nem a
b皿tetojognak kell megoldania. Ebbol a szempontb61 tehat nem a
b皿tetojog erkolcsisege, hanem sokkal inkabb a civil szab的yozas
megbizhat蜓ga a kerdes. Tipikusan ilyen a gazdasagi elet
tertilete.

A biintetojogi szankci6虹ak visszatart6 hatasuaknak kell
lenni浊．Ehhez azonban arra van s忒kseg, hogy azo虹ak
alkalmazhat6aknak, val6sziniie虹ek es hitelese血ek kell lenni浊
Tehat az 纽amnak el kell ernie, hogy az erintettek, vagyis a
lakossag tapasztalja: az 汕am a szankci6t a tilalom :ip.egszegoivel
szemben val6ban akarja alkalmazni, es erre kepes is.6

A biinteto jogalkotas jellemzoi 1989-1998 kozott

a) A bilntet句ogalkotast meghataroz6 korulm切yek:

• ajog纽ami felfog邸sal ellentetben 鄙nak latsz6 intezm妞yek
megsziinte花se (ez megtortent 1991-ig),

• az atalakul6 (atmeneti) t红sadalmi es gazdasagi eletnek
megfelelo btintetojogi norm故kialaki均sa (ez folyamatos
karbantartast jelent)

• az alkotmanyos btintetojog igenyenek val6 megfeleles (ez
annak figyelembe 泥tele, hogy a b血tetojog. val6ban ultima
ratio legyen, 邸szabalyai eleget tegyenek az alkotm缸yos,
jogelvi elv屿oknak),

• a Magyarors兹g 血ta1 ratifik纽nemzetkozi egyezmenyekben
megfogalmazott jog纽ami kovetelm妞yeket ervenyesito
btinteto jogrendszer kialaki啦a (ez a nemzetkozi
instnunentumok folyamatos koveteset, a magyar joganyag

6 Zimring-Hawkins-t egyetertoleg idezi B6cz: i.m.
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kozel egyidejii megfelelteteset jelenti),

• az euro-atl扭ti csatlakoz邸(integr缸i6) szempontjab61
megfelelo biinteto jogalkotas (meg纽apithat6, hogy a
nemzetkozi szervezett biinozessel - kabit6szerrel visszae比s,
penzrnos邱stb. - a gazdasagi b如ozessel es biinozes m邸

sulyos form如al kapcsolatos magyar torvenyek euro
konformak, nem vagyunk jog-kozelitesi kenyszerhelyzetben,
ugyanakkor a meglevo rendelkezesek tovabbi fmomi诠sa
indokolt),

• a kozbiztonsag helyzetenek tapasztalatain alapul6 jogalkotas (e
korben a k如托st alapvetoen az uj igenyeknek a Btk. jelenlegi
rendszerebe val6 beillesztese jelenti).

b) 幻ogalkotasjellemz贞
1989-1993 kozott:

• az orszag kozjogi berendezked蜓nek megvaltoz蜓b61 ad6d6
m6dositasok,

• a szemelyi szabadsag, az emberi melt6sag 邸a becsulet
kiemelkedo ertekk妞tkeze比se,

• a gyerrnekek fokozott bi.intetojogi oltalm缸ak biztositasa,
• az onserto cselekmenyekkel szembeni bi.intetojo织beavatkoz拯

妇zerii korlatok koze szori诠sa,
• ajogalkot6 es ajogalkalmaz6 kompetenciaja kozotti egyensuly
megteremtese a felesleges torv如yi kototts6gek
megsziintet蜓vel,

• az igaz浊gos, a tett suly的oz igazod6 b血te忔s elvehez val6
kozelit蕊 ，

• a gaz<lasagi elet megvaltozott rendj飞nek megfelelo buntetojogi
础句es kialaki比sa,

• a biintet6 jogalkot拯nak tehatvoltak sa拉t felismeresein alapu16
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krimin抑olitikai szempontjai,

1994- 1996 kozott:

• a g~dasagi b血cselekm如yek korenek to西bbi bovitese,

1997-1998 kozott:

• a btintetojog szigoritasa, bizonyos erdekekre tekintettel: a
gyermekek vedelme, a szervezett b酗zes visszaszori伎sa, a
gepkocsilop邸ok visszaszoritasa, a felelotlen egeszse霆gyi
beavatkoz邸ok, a jogellenes szervkereskedelem, a jogellenes
miikincskereskedelem megelozese. erdek的en, (illetve a
nemzetkozi jellegii konupci6, taxisgyilkossagok, lofegyverrel
visszaelesek visszaszoritasa erdekeben tervezett m6dosi均sok)

• a gazdasagi b血cselekmenyek korenek tov的bi bovitese,

A bunteto Jogalkotas lenyegeben 1994-tol kezdve
folyamatosan kulso igenyek ut知，es nem sa,拉t felismeresebol
ad6d6an tortent, ami azt is jelentette, hogy ezen idoszakban a
bunteto Jogalkotas moge nem allt ossze kriminalpolitikai
elgondolas

c) Az 1994-98 kozotti buntet句ogi kodifi姑c沁es a
biinteteskiszabasi gyakorlat tapasztalatai

A kriminalpolit如ai elgondolas hi知沙ban a biinteto
JOgalkotas alapkerdeseve a t釭caigenyek kielegitese 叫t, ami azt
jelentette: rendszeresen, evente legalabb egyszer m6dosultak a
szabalyok, es a m6dosit邸csomagokon beliil nehezen lehet
meg祖apitani, hogy egyes rendelke忒sek mi饥illetve m邸ok
mi如nem szerepelnek. Az utols6, novell知ak m血en
szempontb61 nevezheto csomag az 1993. evi XVII. torveny volt

Az 1994-98 kozott folyamatosan kerd捻volt a
biintetojogalko怡s es a biintet邸kiszab邸i gyakorlat viszony知ak
problemaja, ami a biintet句ogi kodifikaci6t a szigoritas irany的a
terelte. Ennek a ko邮蓝ci6 egyfele m6don megpr6balt eleget
tenni.

Ugyanakkor 1994-98 kozott a b皿tetojog Btk. IV. es V
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fejezeteben (a biintetesekre es intezkedesekre es a biintetes
kiszab畔a vona坎cz6 altal缸os szab的yok) lenyegi,
koncepcion汕s, statisztikailag kimutathat6 valtozas nem tortent.
1994-98-ban (a.. majusi korm的碑st lesz皿tva) a
szankci6rendszerrel kapcsolatos v缸oztatasok csup缸az
eletfogytig tart6 szabadsagvesztest, a ko戎rdekii munkat, valamint
egyes mell妳biinteteseket es intezkedeseket elhanyagolhat6
mertekben erintettek. 1994-98-ban a Kulonos Reszi terry血sok
(bi.intetesi 氐telei) sem 呴toztak oly mert妹ben, amely a
bi.inte氐skiszab红si gyakorlatra ak红csak kis ha位ssal is lehetett
volna.

仅ny, hogy 汕alaban veve a biinteteskiszabasi gyakorlat
jelentosen alatta marad a torveny szerint kiszabhat6 felso
hat细ak, es a kozepmertek sem tekintheto tipikusnak. Ez arra
enged kovetkeztetni, hogy a Killonos Reszi (egyes) bunte氏si
氏telkeretek emelese onmagaban nem elegseges a V缸oztat的ra (a
btinte氐s kiszab拯i gyakorlat sulyosit邸红a)

Az enyhebb biinteteskiszabas okakent meriilt fel, hogy
1989-93 kozott olyan Btk. m6dositasok sziilettek, amelyek
lazitottak a bi.inteteskiszab拯torvenyi kotottsegein, nagyobb teret
engedve a bir6nak. Teves azonban az a kovetkeztetes, ami ebbol
azt vonta le, hogy a jogalkot6 az enyh的b elbir血sra sarkallta a
jogalkalmaz6kat. Egyszeriien nem tortent m知，mint nagyobb
hangs出ya lett a bir6i merlegelesnek; ugyanakkor terry, hogy ezt
kovetoen enyhiiltek a kiszabott biintetesek

A biinteteskiszabasi gyakorlat ilyen alakul邸a mellett a
朊no志i helyzet rosszabbo必sa egyiittesen azt eredmenyezte,
hogy ab血tetojog el kezdett tavolodni a t红sadalom erztiletetol,
es ez a kim如tlen biintetojog kiv血sa fele terelte a
kozhangulatot (ezt nemcsak a hal辑biintetes, hanem a
differencialatlan biintetesi tetelemelesek felvetese jelzi).

Nern lehet azonban azt 祖itani, hogy a biinozesi helyzet
rosszabbo拉sa a. bii.ntetojog ernlitett helyzetevel egyenes
osszefuggesben all. Nern arr61 van sz6 ugyanis, hogy a Btk.
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fenyegetettsegi rendszere hezagos, zilalt lenne, de arr61 lehet sz6,
hogy ajogalkot6nak felelossege van ajogalkalmaz6k fele.

A jogalkot6 maga is erzekelte a kialakult helyzetet, es ezt
Jelzik az 1995-97-ben tett m6dositasok, amelyek szerinti
szigoritas ismert. Vilagossa 叫t azonban, hogy az az elgondolas,
ami jellemezte az elmult idoszakot - miszerint a kiilonos reszi
fenyegetettsegek jelentekenyen nem v扯oztak, ugyanakkor az
altal知os reszi rendelkezesek - enyhiiltek - nem 叫totta be a
hozza fiizott remenyeket. Ugyanakkor az is igaz, hogy a
jogalkot6 csak egy bizonyos szakmai, tapasztalati alapon_jutltat el
od釭g, hogy a biintet句og alaprendszereihez (a Btk. Altal知OS

Reszehez) hozz知炸l
1997. vegen kialakult az a felfogas, miszerint

• val妯 叫tozast csak val6di kriminalpolitikai elkepzeles
alap血lehet elerni; 切knmin砌olitikai megkozelites lehet az,
hogy a jogalkot6 megszoritja az 纽al缸OS reszi rendelkezesek
korrekci句a altal a jogalkalmaz6i(bir6i) in山vidualizaci6t,
emellett a kiilonos reszi tenyallasok biintetesi tetelkereteit,
mm6sit6Koru1m妞yeit atvizsgalva szigorubba, sz蚐abba,
feszesebbe teszi a biintetojogi fellepes eszk皿rat,

• egy, a jelenleginel szik红abb, szigorubb anya伊jog, a m红

meglevo sokszinii elj缸ssal egyiitt, egym邸t megfeleloen
灼egesziti, es mind a jogalkalmaz6 szamara, mind pedig a
k泣velemeny elott megfelelo t缸pontokat adhat az 纽arn
biintet句ogi fellepesehez,

• azt az igenyt, hogy eszszeriien, a gazdasa伊es a t釭sadalmi
硒des aktu的s igenyeinek megfeleloen legyen meghat红oma
a biintetojogilag iildozendo cselekmenyek kore, a
biintet句ogalkot邸akkor tudja le印obban teljesiteni, ha nem
呻alja mag虹a a civil szabalyozasban megl蝎
屈tertelmiisegek megold蜓t, hi缸yok p6tl誕t; m邸sz6val
egyes biintetojo担fellepeshez a civil szab的yozasnak kell
egyertelmiien megadnia az igenypontokat,
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• kiindul6pontk妞t kell kezelni, hogy haarnun emuBtk.
m6dosit邸t 胚Ion torvennyel indokoit megtenni,

• el kell erni , hogy a btintetojogi szabalyok m6dositasa evente
!e~elje?b egy alkalommal tortenjen,- ez egyben j6tekony
hat邱sal lenne a jogalkalmaz6k -munk啦ra n切~, de a
jogkoveto 社lampolg釭ok szempon~括b61 is.

1994-98 kozott koncepcion的san nem 叫toztak Btk. 凡tal知OS
Res戎nek 啦bbi rendelkezesei:

• ab血teto torveny hataly的I sz616 I. fejezet,

• a biincselekm妞y es az elkoveto fogalm釭61 sz616 II. fejezet,

• a biintet妇felelossegre vonas akadalya的I sz616 III. fejezet,

Ezeket koncepcionalisan to戏bbra sem lenne sziikseges
valtoztatni.

Ugyancsak nem lenne indokolt v汕oztatni
koncepcion拍san a jelenleg ha诠lyos szoveg szerinti al的bi
rendelkezeseken:

• a mentesi氐srol sz616 VI. fejezet,

• a katon如a vonatkoz6 VIII. fejezet,

Indokolt lehet 浊ltoztatas az alabbi helyeken:

• a biintetesek es intezked邸ek fogalm红61 sz616 IV. fejezet,

• a biinte比s kiszab邸红61 sz616 V. fejezet,

• a fiatalko呻a vonatkoz6 rendelkez邸ekrol sz616 VII. fejezet.

A szabalysert邸es a biintetojog viszonya

A szabalysertesek es a b血cselekm妞yek kozotti
kulOnb戍g戊tel legal的b negyfele modon teheto. Az egyik nezet
szerint puszt知sulybeli kiilonbseg Ietezik. A masik n也et szerint
termeszetbeni, minosegi kiilonbseg van. A harmadik n也et szerint
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mig a biincselekmeny jogszabalyt es erkolcsi szabalyt is ert,
嗅g a szabalysertes csak jogszabalyt s如Vegill a negyed汰

nezet szerint mig a b血cselekmeny alanyi jogot sert, addig a
szabalysertes csak veszelyeztet. J61 lathat6, hogy a jelenlegi (es a
kozeljovoben megalkotand6 uj) szab砌sertesi torvenyben
szerepl6 szab乱ysertesek kozott mindegy如e tal拙unk peldat. A忒

jelentene ez, hogy lehetetlen valamifele elvi szempont kialaki怡s?

A szabalysertesekrol sz616 1968. evi I. torveny indokolasa
szerint a szab乱yoz邱elvi alapja az, hogy a szab的ysertes sajatos
jogintezrneny, amelyben a ktil6nboz6 jogagak elemei tal邮oznak.
Lenyeget te血tve az 础皿gazga饿si jog keretei koze illesztheto a
legrnegfelelobben. Ez azonban nem jelenti azt, hogy m邸

jogaggal - killonosen a biintet句oggal - ne lenne kapcsolata
Konnyii belatni, hogy a kozigazgatas biintetohatalm知ak torv6nyi
elismertsege az uj szabalyo兹s mellett sem v汕teljesen
megoldotta. A:z allamigazgat的szervek to池bbra is az
igazsagszolgaltat的ut mellozesevel bir的软el a szab砌sertesnek
elnevezett krimin alis cselekmenyeket.

A:z 1968. evi I. torveny alapj抇a szabalysertes nem m邸 ，

mmt az a t红sadalomra kisebb mertekben veszelyes magatart益
amely az allamigazgat的tevekenyseget vagy t红sadalrni
egyiitteles szabalyait serti es amelyre a torveny biintetes
如szab誕t rendeli. Ez pedig azt jelenti, hogy a szabalysertes
rninden mas jogellenes magatart邸t61 j61 megktilonboztetheto,
sa捡tos jogintezrneny, amely az alabbi spec诅Iisnak mondhat6
ismervekkel rendelkezik

a) A szab 乱ysertes a t扣sadalomra csekely fokban veszelyes
magatart邱At缸sadalomra veszelyes magatartasokat altal知OS

ervennyel a biinteto torvenykonyv szab的yozza. A
szab 乱ysertes pedig ehhez az altal知os oltalomhoz kepest
tobbnyire a t釭sadalomra csekelyebb fokban veszelyes
cselekmenyeket szabalyoz:za

b) A szab乱ysertesek vagy az 却amigazgatasi tevekenyseget vagy
a t釭sadalmi egyuttelesi szab的yokat serto cselekmenyek. A
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k6dexben megfogalmazott szabalysertesi teny呾sok nagyobb
血yada az 纽 ．amigazgatasi anyagi jog szab虳yainak
megs如蜓b61 ered, kisebb resze pedig a t缸sada血e窃iitteles
szab的yainak megszegesebol szannazik.

c) A szab砌sertes legaltal知osabb szankci6ja a penzbirsag.

d) A szabalysertesek miatt altalaban az allamigazgat的szervek
妇ak el a szab砌sertesi elj缸sra vonatkoz6 sa,拉tos rend
szerint.

A tervezet rendelke戎sei ， 陆lonosen a bir6i utak
megn严sa egyertelmiive teszik, hogy a szab砌sertesek
elbir血sa garancialis szempontb61 a b皿tet6elj缸s tenneszetevel
egyezik meg.

A szabalys砬sek statualasa ugyanakkor to池bbra is
megoldatlan elmeleti problema. A dekriminal运ci6s folyamat
reszekent egyre tobb b如cselekmeny keriil 灼a bi.intet6jog
koreb61 es degradal6dik szabalysertesse. Velhet6en nem v釭hat6
a kozeljov6ben olyan anyagi jogi v如sz erre, ami egyertelmii
helyzetet teremtene, es tal缸nines is ra sziikseg. Itt az
alapproblemat az jelenti, hogy a szabalysertes tenneszetebol
fakad6an mindig sziikseg lehet olyan jogforr的szinten is
megengedni a statu啦st, amely lehet6seget biztosit a gyors
illami, onkorm缸yzati reag啦sra. Ez a jogforr的sZliltatorv6ny
alatt lev6 korm知yrendelet, illetve az onkorm缸yzat rendelete. A
torvenyi es az alacsonyabb szintii szab砌ozas kozotti viszonyra
nezve javasolhat6 azonban olyan megoldas, ami a szabalysertesi
fenyegetettseg kialaki怡s抽oz az alapul fekvo jo驴iszony
szabalyo牢i szintjebol indulna ki.

Eszerint a b血tetojogb61 lecsuszott szabalysertesek, a
b血tetojogi fenyegetettsegtol puszt抇mennyisegi alapon, vagy az
elkovetes korulmenyeiben 陆lonbozo szabalysertesek statu啦sa
沁rvenyi szinten lenne indoko.lt. Ugyancsak torvenyi szinten
lenne indokolt olyan jogviszonyok megsertesere reag邵
szabalysert捻ek statual知a, amely jogviszonyok rendezeset a
jogalkot6 torv妞yi szintre helyezte.
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Ehhez kepest nem igenyelne torvenyi szintii statu血st
mindazon sza血ysertes, ame1y torvenyi szintnel alacsonyabb
szinten szabalyozott viszonyok megserteset fenyegetne.

汕ndez egyertelmiive tenne, hogy az egyes erdekek
vedelm如ek szintje nem haladhatja meg azt a szintet, ahol az
adott erdekhez fiizodo allami rendelkezesek megfogalmaz6dnak.
M酝szt a speci的s igenyeket nem figyelmen kiviil hagyva ez
lehetoseget biztositana a szab的ysertesi joganyag stab山t邸知ak
megorzesere

嘻etoen az onkorm缸yzati hatalom kiteljesedesevel(p1.:
onkonn缸yzati rendorseg) arra is lehetoseg nyilik, hogy a
szabalysertesi iigyekben va16 kegye回jogkor gyakorlasa
megoldl1at6 legyen

A szabalysertesek statu血s知ak elvi szempontja Iehet az,
miszerint a biintetojog nem haszn轴at6 fol olyan eel eleresere,
amelyet nem biintetojo伊intezkedesek reven is eppen olyan, vagy
legal的bis kozel olyan eredmenyesen lehet elerni, es az a sz6ban
forgo magatartas gyakorisag知ak csokkentesere alkalmas. A
szab乱ysertes ugyan mutat rokon von邱a biintet句oggal, de
nyilv知va16an e teren bii.ntetesi elmeletek nem ervenyesithetok.
Ebbol pedig az kovetkezik, hogy a kis kriminalit邸sal szembeni
创砌fellepes soha nem valhat megtorl6va, m酝szt, ha a
szabalysertesi jog on汕6sa驴b61 indulunk ki, akkor ez a
szab扒ysert知fenyegetettseg, biintetes jogalapj缸ak on甜6sag红

is jelenti

A gazdasagi, vam- 邸ado biintetojog

A biinfelelosseg elve a btintetojog hagyom知yos alapelve
Ugyanakkor a biinozes uj fom面，a jogvedte erdekek ujabb
generac血rendre felvetik, hogy a tenneszetes szemely
elkovetovel szemben val6 fellepes m6g6tt szemelyosszessegek,
Jogi szemelyek felelossege 汕 ．Tipikusan ilyen a gazdasa织elet
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teriilete.

应 叫am pe皿iigyi erdekeit serto biincselekm的yek
K硉se pedig azt veti fel, hogy val6ban hatekony-e e ki:irben a
biintetojogi termesze泊fell平s, hiszen itt az · allamnak egy
betervezett be泥telkie的se ti:irtenik meg, amit val6拉ban nem old
meg az, ha valakit ezert elitelnek.

J61 lathat6, hogy mindazon teriileteken, ahol a
hagyorn缸yos biintet句oghoz kepest specialis igenyek vannak, ez
a special啦s me均elenik az 扯al缸OS b血tetojogi rendelke戎sek
ertelmez蜓ben is, es 切szab的yozasig妞yet ve咄fel (ilyen igeny
pl.: a jogi szernely biintet6 」ogalany函g知ak megteremtese, a
bizonyit的teher megfordi捻sa, a elkobzasra vonatkoz6
rendelkezesek V创toztatasa). Vezethet-e ez oda, hogy a
biintetojogban egyes teriiletek 码116sodni fognak. Velhetoen az
egyseges biintet句og ir妞呾geny ezt nern fogja megengedni.

Ugyanakkor ebbol az fakad, hogy az allam a biintet6jog1
eszki:izt釭缸 kiviil bovebben teremtse meg azokat a
JO即tezrn妞yeket, amelyek a biintetojog alkalmaz邸a elott,
mellett vagy ut缸a biintetojogi fell平st 伈egeszi咄Hason16
logika szerint, mint ami a ki:izbiztonsag meg6戏saban az
idegenrendeszet es a b血tet句og feladatat elkiiloniti, lehetseges
olyan buntet句ogon kivuli jogintezn设nyek teremtese, amelyek
all扭1i igazgat的elj红邸r切的kontroll alatt tartj狄az allami
erdekekre kock缸atos magatart郤okat, elki:ivetoket. 泣ilyen
intezkedesek osszeegyeztethetok a jogallami elv缸sokkal, 邸

gyorsasagok reven a biintetojognal hatekonyabb felle阰st
jelenthetnek. Ehhez persze az kell, hogy a civil szabalyozas
megbizhat6 legyen, es 灿dolgozasaval egyidejilleg mutassa fel
azokat a kock缸atokat, amelyek el函llhatnak.

A biintet句og 睬nti alkotm缸yos elv的sok sziiksegkeppen
korlato诬az allami akaratot, es ezt tiszteletben kell tartani.
Ugyan.akkor, ha gondolatban a biinfelelosseg szempon~抖t
felv扯juk a kock缸atok kikiiszi:ibi:il邸e vegett sziikseges biztonsagi
int位ked邸ek kateg6ri啦val, akkor ri:igti:in lathat6, hogy e teren az
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却amnak nem csak lehetosege, hanem kotelessege is cselekedni.

A buntetoelj益sban torten6 vagyont叩gyaktlfJl val6
megfoszt的nak a log蓝~a egyreszt az elj 红的torvenyen, 血sreszt
a Btk.- alapul

A Be. kotelezoen el6irja azoknak a dolgoknak a
lefoglalasat, amely az elj缸s sor抇t屿gyi bizonyi怡si eszkoz,
vagy a torveny ertelmeben elkobozhat6, vagy amelynek
birtoklasa jogszab 的yba utkozik.

Ezenki沁I a Be. szerint lehetoseg van a vagyont红gyak z扛

啦vetelenek, ha az elj血s olyan biincselekmeny miatt foly也
amellyel kapcsolatban vagyonelkob兹snak, vagyoni el6ny, vagy
elkobzas ala es6 ertek megfizetesere kotelezesnek van helye. Az
旬Be. ezt kiegesziti a biztositasi intezkedes intezmenyevel, amely
a vagyont釭gy nyombani, ideiglenes elvon誕t teszi lehet6ve.

A Btk. mellekbiinteteskent rendelkezik a
vagyonelkob兹sr61, es intezkedeskent az elkob兹sr61. Ezenki西l
az egyes teny血sok eseteben a Btk. kiil on is szabalyozza az
elkobzas eseteit

Ebben hagyom缸yos rendszerben a vagyonelkob兹s, es az
elkobzas (min t vegleges megfosztas) a biinosseghez (a terhelt
szemelyehez, biintethetosegehez) kapcsol6dik, es ebb61 ad6d6an
az 缸atlansag velelme 伈z甸a azt, hogy a joger6s dontes el6tt
ilyen vegleges megfoszt邸tortenhessen

Annak erdekeben, hogy az elkobzast elszakitsuk a
biinosseg bizonyit婥t61, arrafele kell elindulni, hogy az adott
vagyontargy veszelyessege legyen az alapszempont. (Ebben az
esetben azt is lehet mondani, hogy a biincselekmenyek elkovetoi
kezen felhalmoz6d6 toke tagabb ertelemben a kozosseg sz血红a
igenis veszelyes.)

泣az a vagyoni el6nyok elkobzasa fuggetlenul att61, hogy
meghat釭ozott szemely fele16ssegre vonhat6 vagy biintethet6-e,
ez nemcsak ugy lehetseges, hogy a sz6ban forgo el.kob兹st a
biintet句ogi reakci6 sajatos mod血ak tekintjiik, hanem oly
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m6don, hogy a megelozo biztosi氐i int也kedesek fogalm纽

kibovitjtik ugy, hogy a je匕ett helyzetet is mag的a foglal庐

To戏bbi problemat vet fel. a bizonyitasi teher (a
vagyont红gynak a biincselelanenybol val6 sz缸nazas缸ak
bizonyi位sa) kerdese. Az igaz缸celravezeto az a szabalyoz邱

lehet, amely meghat红ozott feltetelek fenn皿sa eseten velelmezi
a vagyont袒gy "biini:is eredetet", es a vagyont红gy birtokos缸ak
feladata妞teszi az eredet bizonyita注t. (Ti:ibb allamban van ilyen
megold知，es Ausztri的an is a ki:izelmultban keriilt a torvenyhoz知

ele erre vonatkoz6 tervezet.)

A vagyont担gyak jelenleginel lenyegesen szelesebb ki:irii
elkobzasanak iment jelzett megoldas~ mellett a buntetoelj缸sban
logikailag m邸r61 nem lehet sz6. Es sz6 lehet arr61, hogy a
buntetoelj益son ki呻elj缸sokat(p1.: jovedeki) hasznaljuk fel e
eel erdekeben

Bilntetff igazsagszolgaltat必

Az igazsagszolg斗ta捻s a b血血s es a t红sadalom
biztonsaghoz fiizodo 啦nye kozotti egyensulynak a
megterem蜓re hivatott az汕al, hogy a b血cselekmenyeket
felderiti., a b血tetojogi felelosseget megallapitja, szankci6t
alkalmaz, azt vegrehajtja 邸kozremiikod出a biinmegel6zessel
kapcsolatos feladatok ellat誕ban 7

Biiniildoz捻

A kiv缸atos prioritas - megegyezoen a jogalkotasnal
emlitettekkel - az egy的i, emberi jogok vedelme, ami megelozi az
egyeni anyagi auton6mia es a kozossegi erdekek vedelmet. A
gyakorlatban ez egyreszt - orszagosan - az alapveto emberi

7 A definici6t Id FarkasA. id坛Umuv如en, 85. p
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jogokat biztosit6 norm故vedelmet, ID的reszt - helyi szinten - a
koznyugalmat kiemelten zavar6 b血cselekmenyek, valamint ezek
latenci扣ak csokkenteset jelenti. Megfelelo, hagyom缸yokra es
helyi igenyekre alapoz6, szavakban es tettekben az egyeni
auton6rnia elsobbseget szolg奾6 kr血畔politika nagyobb
felderi比si eredm如yessegre s兹mithat, ID血a tiszt知korlatoz6-
beavatkoz6 elven miikodo alternativa.

Ab硒lderites jogi term捻zet妞ek meghat红ozasa nem is
olyan konn对Sokaig tartotta magat az a nezet, rniszerint az
elj缸s elo屈szito szakasza egy s戎lesebb ertelemben felfogott
bunteto igazsagszolg扯atas 飞sze. A tetel folyom缸yak妞t a
nyomoz邸t a t甸gyalassal egyenertekiinek tarto啦k, amely
magaban is alkalmas a teljes igaz浊g megallapit邸釭a. A nyomoz6
hat6sagnak is feladata a bizonyi抡kok m虹legelese, valamint az,
hogy dont如t az ebbol taplalkoz6 belso meggyozod邸e szerint
hozza meg. Az. igazsagszolg汕atas tern记szet的61 kovetkezoen ez
azt is jelenti, hogy a terhelo 捻a mento, a sulyosit6 es az enyhito
KOrulrn的yeket egyar扭t fel kell deriteni. A nyomo戎si
cselekm妞yek gyakran keverednek kontradikt的us elemekkel,
mert csak igy lehet a gyanusi怡s erveit a vedeke戎ssel
szembesiteni. Az. elokeszito szakasznak ez a fele氓kelodese
abhoz vezetett, hogy a bir6sagi t红gyal邸veszitett a
jelentos母bol. A bir6 szerepe kezdett erosen hasonlitani a
皿allgat邸t vezeto nyomoz6 te泥kenysegere. Az egesz per 吐g
alkalmas tobbre, mint a nyomozasi iratokb61 kiolvashat6
血ya阰s puszta reproduk血s红a. Mivel az i氐lethozatalt a
血gyal邸on felvett bizonyitasnal 比nyegesen eroteljesebben
befolyasolta a nyomozasnak a vacliratban osszegezett eredm妞ye,
a vad kepviseloje vegig £啦nyben volt a 泥delemmel szemben. A
fegyverek egyenl蜓g釭51 azert sem lehetett beszelni, mert az tigy
kimenetelet gyakran nem a t叩gyalason tort的tek dontottek el.

Ez a konstrukci6 egyfelol ugyan alkalmas a helyes
血y叫邸megallapit邸扛a 捻igazsagos i抡let meghozatal红a;
masfelol viszont egyar缸t magaban hordozza az
eredmenytelenseg 邸a t0或nysertes ves忒lyet anelktil, hogy az
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ezek elkeriilesere alkalmas garanci狄at kepes Jenne szervesen
beilleszteni sajat rendszerebe.

Az igazsagszolgaltatas-szen1 feladatok nincsenek
tekintettel a nyomozas kriininalisztikai termeszetere, viszont arra
alkalmasak, hogy b虹okratikussa, form的ssa es merevve tegyek
az elj组st. R皿sul az igazsagszolgaltatasi funkc沁

fuggetlenseget tetelez fel, ezzel szemben a processzu的s
feladatokkal megterhelt ren幼函g szigoruan centralizalt, katonai
elvek szerint m烛6d6, a vegrehajt6 hatalomnak al如endelt
adminisztr压，arnely出ezt a sajatossa筷t akkor sem adhatja fel,
amikor bi.intetoelj缸st folytat. Arr61 sem szabad megfeledkezni,
hogy sok红g nem keriilt torvenyi rendezesre a titkos eszkdzokkel
folytatott felderites, amely igy 6sszemos6dott a nyomozassal,
anelkiil azonban, hogy a bi.intetoelj缸s kontrollmechanizmusai
figyelemmel kiserhettek volna a rendvedelemnek ezt a konspiralt
tevekenyseget. Az igy kialakult helyzetnek tip却san h红om
kovetkezmennyel is sz血olnia kell:
1. Az elj缸sok gyakran lassuak es eredmenytelenek, mert a

b如诅do忒s kriminalisztikai igenyeire a formal呻t elj缸s
merev keretei nincsenek tekintettel.

2. Elofordulhatnak durva torvenysertesek, rendori tulkap邸ok,
amelyek a hierarchia a.ma sajatossag的61 kovetkeznek, hogy
abban a parancsnak val6 engedelmesseg teljesitesi kenyszere
gyakran megelozi 叮ognak val6 megfelelest.

3. Az egesz rendszer alkalmas a vegrehajt6 hatalom altali
manipulaci6ra, amely enyhebb esetekben csak a biintetojogi
eszkozoket rendeli ala sziik politikai erdeke妞ek, s认yosabb
helyzetekben viszont utat nyit az onkenynek, a parancsuralmi
rendnek.

Az alkotm缸yos demokraci狄az elobbiekben jelzett
vesze!yek el应ritasara a jogi mega!必sok gazdag t紨h缸纽

alakito哗ki. A Iegfobb kovetelm如ryek a kovetkezok:

1. Az e!so kiv知alom a hatalmi agak megoszt知的61 vezethet6 le,
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ennek 1enyege pe山g a kozigazgatasnak az
igazs6gszolgaltatast6l torteno elvalasztasa. Az igazgatasi
tevekenysegkent felfogott nyomozas dontesi kompetenciaja a
kenyszerintezkedesek tekinteteben rendkiviil korlatozott, a
vegrehaj啦ra sziikitett es szigoru kontroll alatt 却 ．Nagy
viszont a rendvedelem cselekvesi szabadsaga a
咖cselelanenyek megakadalyoz誕ban, megszaki饿saban, a
bizonyitekok felderiteseben es 6sszegyiijteseben.

2. Am凇odik kovetelmeny, hogy a nyomozast fel kell oldani a
perrendszerii bizonyftas kdtelezettsege al6l akkent, hogy a
biincselelanenyeket dokumen均16 tevekenysege igazodjon a
feladat kriminalisztikai termeszetehez. Perrendszerii az a
加onyitas, amelyik elore megismerheto es a bizonyitasi
miivele1nek k6telez6 format ad6 szab的yok kozott zajlik,
mindv如g a vedelem kontrollja alatt 姐，es amelynek az
eredmenye a belso meggy6z6desre alapitott tenyall红s
megallapitasa. A kriminalisztikai bizonyftas ezzel szemben
formalizalt szab的yokhoz nem kotott, m6dozataira csak
aj扭lasok fogalmazhat6k meg, nem igenyli a vedelem azonnali
reflexi切t, eredmenye csup知a vadl6 t句ekoztatasa, a
妞demelesben va16 纠lasfoglalashoz elegseges tenyek
osszegyiijtese.

A nyomozas mint igazgat的tevekenyseg a rendv姐elem
归folytatott b血uldoz6s egy出szakasza, ezert nemcsak az
igazsagszolg乱tatashoz fiiz6d6 viszonya v釭tiszt运sra, hanem a
b血iildozes mas teriileteivel mutatott osszefuggesei is.

Ha a biinulddzest legaltal知osabb ertelemben a
biincselekm妞yek megakadalyoz邸 缸a, megszakitas红a es az
elk6vet6k leleplezesere 订缸yul6 rendvede血 tevekenyesegek
foglalat扭ak tekintjiik, akkor azt harom, szakmailag es jogilag is
elkill6nitheto terilletre bonthatjuk

1. Az elso szakaszba tartoz6k mindazon rend沌delm1
int也kedesek, amelyek a biincselekmenyek megakad砌oz誕ra
es a veghezvitel megszaki饺s红a, a vedekezo vagy a mene屈16
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gyanusitottak kezrekeritesere 碌nyulnak. A rendvedelmi
intezkedes kozbiztonsagi fell平s, amelynek f6 eszkoze a
legitim fizikai eroszak alkalm畔知ak a lehet函ge, illetve
annak tenyleges ervenyesitese. A veghezvitelliez a
krimi.nalisztikai j缸assagon kivtil kozrendvedehni szaktud拯

啤seges. A rendeszeti intezked邸is jogilag szabalyozott
igazga怡si aktus, amelyben azonban s戎les korben ervenyestil a
diszkrecionalis jog. Vannak, akik a rendvedelemnek ezeket a
mozdulatait hasonlatosnak tartj狄a fegyveres harchoz, a
katonai miiveletekhez. Errol a tipikus rend6rsegi akci6r61 azt is
meg lehet 纽apitani, hogy a fellepesre okot ad6 esemeny
rendszerint el6re nem v缸hat6, a rnegoldas rn6dja
szab斗yzatokban 设szletesen nem irhat6 le es v如1 a
beavatko兹s igenye azonnali, sokszor semmifele rnedi芘ci6t
nern tesz lehet6ve. A rendvedehni ves戎lyhelyzeteknek eme
sajatossagait nevezhetj业a fellepes spontaneit誕nak is. Az
pedig, hogy az ilyen szitu缸i6k megold蜓ra a jelen lev6
rend6ri er6 on祖6an es a szakmai tud邸t, tapasztalatot
mozg6sitva, lehet6leg ha饿sosan cselekedjek, a hat6sagi
酶pes auton6miajak如t irhatjuk le. A spontaneitas es az
auton6mia amost jellemzett rendvedehni beavatkozasoknak az
a ket vonasa, amely megktilonbozteti a b血Uld6戎s rnasik ket
terilletet61, a felderit邸t61 es a nyornozast61.

2. Az el6bbiekhez kepest j6val nehezebb feladat a masik ket
terillet: afelderft邸es a nyomozas fogahni elktilonitese. Kozos
benntik az, hogy mindket rniivelet megisrner6 tevekenyseg,
amelynek at红gy组a btintetojogi relevancia adja. Mig azonban
a nyomo牢mindig am让than tortent esemeny rekonstru血s组

vegzi el, a felderitesnek gyakran a jelenben bontakoz6 biinos
tevekenysegek regisztral知a a feladata, illetve annak
val6sziniisitese, hogy ezek a folyamatok a jov6ben krimin的s
ves戎lyeket hordanak magukban. Az, hogy a felderites
regisztral6 es val6sziniisegre epit6 jellemz6ket visel, dont6en
az eszkozt缸val magyar蚴at6. A felderites olyan biinugyi
hirszerzes, amely elsodlegesen a titkosszolgalati eszk6z6kre
tamaszkodik. Ezek pedig tobbsegiil<ben arra alkahnasak, hogy



45

a biinos folyamatokat az esemenyekkel egyidoben
regisztr的缸s牢non tarts故，sot ru-ra is lehetoseget adnak,
hogy azokat befolyasolj狄 ．Veszelyei is ebbol sz虹aznak.
Egyfelol a fel比telezett biinos tevekenysegekkel p紨huzamosan
folytatott felderites rendkiviil elh血6dhat, ezzel pedig
embereket a gyanu 姐apo饿ban tarthat, jogaikat korlatozhatja,
az erintetteket a hatalommal szemben huzamosan
kiszolg汕atott helyzetbe hozhatja. M邱felol viszont meg ennel
is nagyobb ves戎ly az, hogy az esemenyek befoly邸ol知釭a
alkalmas titkosszolgalati m6dszerekkel biincselelanenyeket
lehet produk如， 缸atlanokat lehet a b如utj红a terelni
Tenn邸zetesen a titkossagnak elonyei is vannak. A
rendvedelem igy bukkanhat konspiralt biinkapcsolatokra, igy
呻ak 诅dozhetove a b血elkovetesek legveszelyesebb form扣

es ekk知t lesz lehetseges swyos fenyegetesek elh缸tasa,
emberi eletek megmentese. Ezert az alkotm缸yos jogallamok
nem mondhatnak le a biiniildozesnek eme hagyom缸yos
m6dszere的I, de nem hagyhatj软szabalyozas nelkiil a
felderi花st sem. Kialakultak e normativak legfontosabb elvei: a
felderi抡st torvenyben kell szabalyozni, e torvenynek mag如ak
is alkotm知yosnak kell lern江e, mert csak akkor ad.hat
titkosszolgalati m6dszerek alkalmazas红a felhatalmaz邸t, ha e
m6dszerek s戎ksegesek es az elh缸tand6 ves龙llyel ar扭yban
allnak. Vegul kriterium az is, hogy az alkotm知yos jogokat
erinto felderitesi m6dszerek igazsagszolgaltat的szervek
kontrollja alatt 祖janak. A nyomozas a ha面yos elj缸si
torv妞yben processzuilis kotottsegekkel kori.ilirt,
kontradikt6rius elemeket tartalmaz6, erosen b虹okratizalt
elj红邸 ．Ez indokolja eles elkiil画t誕t a felderitestol.

A buntetoeljaras.uj szabalyozasaban tern邮
szempon匪b61 a legfontosabb az elj红的szerepek atalakul邸a. A
biinuldo元s tekintet的en ez azt jelenti, hogy a processzu的s
tipusu rend泥delmet felv砌a a felderites-kozpontu tevekenyseg. 8
A nyomozas jellege annyiban v纽ozik meg, hogy annak alapveto

8 Finszter G. Rend6rsegi rnodellek. Beliigyi S如mle, 1994. 3. S牢n. 3. P
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feladata nem a mai ertelemben vett bizonyit缸，hanem a
bizonyitasi eszkozok felkutatasa es rogzitese, a bizonyi啦i
elj缸sok lefolyta忮sa es azok dokument血sa lesz abb61 a celbol,
hogy az iigyesz a vademelesr61 donthessen.9

A biintet6elj的st gyakran 如a lassusag V的a 泣uj Be.
tobb intezmenye is az elj缸sok gyorsit蜓t szolg的a. Annak
erdekeben, hogy ezek a lehetosegek mie/6bb erv如yre

丿uthassanak, a 2000-ben hatalyba lep6 Be-vel kapcsolatban a
kovetkez6 lepesek megtetele I纽szik indokoltnak:
1. A tanuvedelernhez hasonloan indokolt volna elore hozni az

533-542. §§-ban szabalyozott "lemond邱a t红gyalasr61"
JO驴1tezmeny alkalmaz邸缸ak Iehet6seget. (L妞yege: a terhelt
beismer6 vallom邱a eseten a bir6sag a rendelkezesre 厮

adatok alap血bizonyitasi elj缸s nelkiil vonhatja felelossegre
az elkovet6t. Ennek feltetele - a beismer6 vallomas mellett - a
terhelt lemond6 nyilatkozata.)

2. Ugyancsak el6re lehetne hozni a jelenlegi Be. 汕al is - b红

csak a fiatalkoruak altal elkovetett biincselekmenyek eseteben
- alkalmazott vademeles elhalasztasat, amit az uj Be. m红a
feln6tt koruakra is alkalmazhat6nak tart.

3. Meg kell oldani szaszamos az uj Be. bevezetesevel
sziiksegszeriien egyiitt j红6 gyakorlati kerdest. A torveny a.ital
nem szabalyozott, elsosorban nyomo兹s-hat邸Kori 6s -
modszertani kerdesekben - az orszagosan egyseges gyakorlat
kialaki啦a erdekeben - 碌nymuta伯sokra, bels6 szabalyzatok,
utasi监ok kiad邸红a lesz szii.kseg. Ilyen kerdeskorok: 10

• m.ikor nyomozzon az iigyesz es m让or nyomoztasson,

• a nyomozo hat6sagnak meg kell teremtenie annak feltetelet,
hogy szemelyi 纽om知y知ak es biinugyi-technik扣

eszk泣位r知ak egy resze iigyeszi rendelkezesre 纽jon,

9 Dr. Varhomokine dr. Rab Noemi: Az ugyesz szercpe az 句biintetoelj笳sban
K七应at, 1998.

JO Vo.: Varhomokine: 1.m
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• az alaptalan nyomo志elrendelesek leheto s忒k korbe
szori芘sa erdekeben szempontok megjelolesere v祖S动kseg
annak 虹dek的en, hogy ak釭a nyornoz6 hat6sag, ak红az
ugyesz minel egzaktabban hat缸ozhassa rneg azt, hogy rnikor
邸hol kezdodik a gyanu,

• a vadhalasztas, a t红gyalasr61 val6 Iernondas es a vadalku
intezmenyei elj缸sjo伊szernpontu torvenyessegi garanciainak
胆lakitasa.

Azel血的reform tehat nem hagyja erintetlenul az iigyeszi
szerepfelfogast sern. A nyornozas ir缸yit6ja az ugyesz lesz, az
u配szseg pedig maga is nyomoz6hat6sag. A:z igazsagszolg汕at邸
gepezete a vadra indul, a vadhat6浊g kepvisel句eat扛gyal邸on az
乱lam neveben j釭el. Mindezek allamigazga怡si feladatok,
arnelyekbol az is kovetkezhet, hogy a jelenlegi on斗16 ugyeszsegi
apparatus az Igazsagugyi Miniszterium felugyelete ala kerulliet

Az缸rendszerk的t rn酗do igazsagszolgaltatas soha nern
kepes arra, hogy a biiniildozes ir缸yait rnegszabja, nem is ez a
funkci句a 泣igazsagszolgaltatas szamara a nyomozas a jog
altal kevesse ellenorzott teriilet marad, amely azt a veszelyt
hordozza rnagaban, hogy az elokeszito szakasz kepes magat az
igazsagszolgaltatast is manipulalni. Ugyanakkor a b血iildozes
minden rendellcezesre all6 erejenek a maxim 的s kihaszn啦sa sern
teszi Iehetove a Iegali诠s abszolut kovetelrnenyenek a teljesit蜓t.
Mindig helye lesz az opportuni tasnak, a c的zer匈gi szempontok
kovet蜓nek, a biinozes kiilonboz句elensegei kozotti s让y szerinti
衄renc必snak. Ez azonban egy ujabb fenyegetes az
alkotm缸yos rend tekinteteben, mert a c沁ze戒戏gi szempontok
mogott konnyen me囡elenhetnek politikai, hatalmi t6rekv邸ek is.
A biintetoper most kialakul6 szerkezet的51 az kovetkezik, hogy
mindket veszely el应ritasanak a leheto.戍geaz iigy邸誕g kez的en
van, ezert velemenyiink szerint a jelenleg kovetett 位ggetlen
szervezeti felepi戊st indokolt lenne megtartani. B如elyik
megoldast is v扯asztja azonban a torvenyho兹s, arra
mindenkeppen sziikseg lenne, hogy a vadat kepviselo iigyesz
on乱16saga at缸gyalason jelentosen novekedjek, mert csak ilyen
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auton6mia birtokaban lehet beszelni a bizonyi监tekinteteben a
fegyverek egyenlosegerol. Az auton6m v姐elemmel szemben
auton6m vadkepviseletre van sziikseg.

Itelkez邸

A biinteteskiszabas a neoklasszikus elmelet
kovetelmenyeinek megfeleloen 血邮lag a tettre, - a t红sadalomra
veszelyesseg es a biinosseg fok如ak megitelesere - koncentral. A
tettes t釭sadalomra veszelyessegenek, mint a jovoben v紨hat6
magatart邸扭ak ertekelese 灼sebb reszben a b酗sseg, nagyobb
reszben viszont a to氓nyi kedvezmenyek, az altemativ biintetesi
nem es intezkedesek alkalmazhat6sag知ak elbir啦sa kereteben
tortenik. Miut缸a vadlott jovobeni V紨hat6 magatart邸a a
neoklassz灿sb血tetojogban sem szankci6kepzo (a biintetesi tetel
nagysag釭a kihat6) t妞yezo, igy torvenyserto az 血

prognosztikus itelkezes, a felelosseg 伈terjesztese, fokozasa,
szemben a jog叫amisag altal megkovetelt retributiv itelkezessel
A bir6sag az elkovetett cselekmenyert szolg汕at igazsagot, a
tOrv6n)'llek (a t6rvenyhoz6i akaratnak) al扛endelten, tehat nem
onkenyesen. Egyben az is evidencia (es ezert nem igenyel
ldilonosebb hangs认yoz知t), hogy a fuggetlen bir6sagot a hatalom
V呜y b虹ely m知，erdekeit artikulalni kepes csoport reszerol
semmifele direkt vagy indirekt nyomasgyakorlas nem erheti. Az
itelkezes azert igazsagos, mert a bir6sag semmi m邸t nem vegez,
mint jogot szolg汕tat

Az igazsagszolgaltat尘fogalma es alapelver

A2 igazsagszolg曲ta啦t a vitassa tett vagy megsertett Jog
ffil血igazsag keresese es a vegleges dontesben val6 igazsag
megtala监a 睬nti ig妞y hozta letre, tartja fe血Az
igazs仓gszolgalta啦allamifunkci6.
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泣igazsagszolgaltat邸funkci6j知ak gyakorl延a olyan
szervezet a legmegfelelobb, amely

• t6或ny erejevel 比tesillt,

• feladatkoret(hat邸koret, illetekesseget) es elj缸s知ak rendjet
torv如yhat红ozzameg,

• hat邸kore, ille抡kessege egyertelm辽s kotelez6 ervenyii,

• miikodese 汕and6,

• szervezete 邸ta卿(a bir狄）egyar缸t fuggetlenek.

E szervezet a bir6sag. Az igazsagszolg扯a怡s a bir6sag
feladata. Az igazsagszolg汕atas vegsosorban nem m邱，min t a
bir函g itelkezese. A bir6sag igazsagszolg轨atasi funkci6拉ta per
(at甸gyalas) sor扭val6sitja meg. A buntetojog celkitiizesei a
biinteto igazsagszolg扯啦s r切的a t釭gy啦s kozvetitesevel
val6sulnak meg. A bilnteto igazsagszolg汕at邸ket alapkateg6ri如
tehat a per (at的gyalas) es az itelkezes.

Az a felte泥s, hogy at红sadalom nem akar la1ni m邸okat
畴gcpeket, ugyanakkor viszont kezeben akarja tart ani a
畔okat it勋emberek te泥kenyse侯nek igazit蜓t. Ez ut6bbi nem
呻， 血nt a perrend. A jogallami浊g elve azt jelenti, hogy van
jogbiztonsag. Vagyis a polg红egyfel61 tudja igazitani a
magatart誕t az elv组sokhoz, 血sfel61 bizhat abban, hogy az
elv畔ok megsertese eseten a vele szembeni fell平s ar缸yos
lesz, az elj缸s 灿smerhet6 lesz, nem v耻partt alanna,
onk妞yesse. M血ezeket az erdekeket az elj血sjogi jogelvek,
illetve az anyagi jogi jogelvek kozvetitik a bir6i elj红知ba.

Ilyen jogelv

• a biintetoelj缸sjog terillet的 ：

- a nyilv抇ossag kovetelm的ye,

- a kontradikt 6riussag kovetelm如ye,

-ak位vetlenseg kovetelm妞ye,
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- a fegyveregyenloseg (a sziikebben vett tisztesseges elj畔）
kovetelmenye,

- a vadhoz kotottseg kovetelnienye;

• mig ab皿teto anyagi jog teriileten:
- a nullum crimen sine lege (scripta) kovetelmenye,

- a nulla poena sine lege (stricta) kovetelmenye,
- a nullum crimen sine culpa kovetelmenye.

Ezek a jogelvek feltetel nelktili, egyenertekii es egyidejii
ervenyessegi.ikkel orkodnek a bir6i bizonyitas~ igazol的miivelet
血elessegen. Ezek a jogelvek a bir切gondolkodas kiilso
segedeszkozei.

A bir6 szemelyisegevel is kalkul啦bir6i gondolkodasnak
ugyanakkor meg h釭om to戏bbi igazod的pontja van, ezek

• az 缸atlansag velelme,

• a logikai alapelvek,

• az in dubio pro reo elve es

• azok浊g elve.
Mindezek kepe碑a bir6i gondolkodas, meggyozodes,

itelkezes alapjat.

Az 句biintet6perrend

A biintetoelj红邸i k6dex （皿ndig) arr61 sz61, hogy milyen
elj红邸i rendben, hogyan lehet - es nem hogyan kell - megdonteni
valakinek az 吐tlansag汕oz fiiz i.\di.\ velelmet.

Ab血tetoelj红知szerkezeti felepitesenek kozponti eleme
az igazs袍me严l邸知akfeladata

A biintetoelj红邸feladata vagy az un. anyagi igazsag
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啤se, vagy a felek terry- es jogvit扣ak (az altaluk ben沙jtott
bizonyitekok alapj知val6) eldontese. A kontinent的s
btintet6elj益邸i torvenyek es a magyar (a hat的yos) Be. - eddig es
a jovoben - is az elsot kepviselte, kepviseli. Az ebben val6 elvi
皿spontnak meghat虹oz6 jelent6sege van a per szerkezetere. A
per szerkezetere nezve jelentosege van a bir6i tevekenyseg ir缸ti
面sadalmi elv畔nak is, amelynek alapj抇jogrendszerenkent
碑nboz6 modellek alakultak ki.

Az e酕modell egy igen hatekony, eroteljes b血iildozesi
szisztema mellett 纽．Ebben a modellben er6teljes bizalom
nyilv知ul meg az 纽血szervek tisztessege ir的t, es azt helyezi
啦terbe, hogy a b血tetoelj的s gyorsan reag的on ab酗zesre.

A 啦sik modell - ami elsosorban az angolszasz teriiletekre
Jellemz6 - mintegy akadalyversenykent fo印a fel a buntetoelj缸st
Jellemz句e, hogy elhelyez a torvenyben bizonyos akadalyokat
az姐，hogy ezzel is korlatot szabjon az allami onkenynek.

A magyar(ha出yos) modell valahol kozepen helyezkedett
el azzal, hogy az elj红的 血ezmenyek kozelmultbeli 叫to兹sai,
valamint az uj b血tetoelj缸si torveny rendelkezesei m红mk的ba
呻sodik modellhez vittek kozelebb az elj缸sunkat

Napjaink buntetoelj缸si joga Eur6pa-szerte vegyes
rendszerii, f6bb jellemz6i alap血azonban v扯ozatlanul vagy
咖zitoriusnak vagy akkuzat6riusnak min6sithet6.

Az 旬torvenynek a t釭gyal邸szerkezetere es az egyes
intezm妞ye江e vonatkoz6 szabalyaiban mind a Bp. hatasa, mind
pedig az emlitett nemzetkozi tendencia kimutathat6.

A torveny egyik legjelent6sebb es e窃uttal legvitatottabb
旬itasa, hogy a vadlottak es a tanuk kihallgatasat elsodlegesen az
ugy知re es a V血re bfzza. A mai szabalyo兹s a bir6甜g
tan缸s缸ak elnoket hatalmazza fel a bizonyit的elj缸s
碌nyitas釭a es a biroi kikerdezes rendszeret fogadja el: a
vadlottat, a tanut es a szakertot a tanacs elnoke hallgatja meg,
kerdeseket 6 intez hozzajuk es a felek csak a reszletes kikerdezest
kovet6en kapcsolodhatnak be, ha van egy缸al知meg rnit
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kerdezoi浊．

Az itelkezes term釭zete

A bir6 feladata kettos. Egyreszt az elj屿sor血a
bizonyit邸i elj益s befejezeseig tart6 folyamatban val6 feladata
van. M酝szt az ezt koveto, az i抡let megalkot畔g tart6
folyamatban val6 feladata van. E ket folyamatot osszekoti

• maga az elj缸s,

• a logikai kapcsol6d益

• a bir6 szemelye.
a) Az eljaras saran a bizonyitasi eljaras befejezeseig tart6
folyamatban

a bir6 feladata az, hogy megismerje mindazon adatot, amely a
啦 血tasai kapcs知szerepet kaphat. Ennek erdekeben a bir6nak
teret kell engednie a feleknek (tigyesznek, vadlottnak, illetve
vedonek) arra,

• hogy illitsanak valamit (b三t),

• hogy illit邸aikat igazolhass批

• hogy ezen igazol邸sor缸szakertot vegyenek igenybe,

• hogy mindez a t釭gyal邸anyag画valjon.

Az elobbieknek, avagy ko忒ltik b年elyiknek elvben
korlatlan a lehetosege. A bir6t az elj还sor知bizonyi芘sra
kotelezni nem lehet, bizonyi啦ra inditani viszont igen. Ez ut6bbi
meg祖api啦ban rejlo magat狙邱kiegyens认yoz6ja a bir6nak az
坻letalko啦ban megnyilv缸ul6.funkci6ja, integri炫sa, illetve
felelossege es nem utols6sorban a jogorvoslati rend. Vagyis a
b血tetoper sor知sem az tigyesz, sem a vadlott es a vedo nem
gondolhat arra, hogy a bir6 automatikusan atveszi b如elyikiik
bizonyi监i s兹nde屈t. A bir6nak ezen folyamat sor缸arra kell



53

i.igyelnie, hogy s兹m虹a am邸odik folyamat sor妞 －amikor m红

nines lehet5sege ujabb bizonyitekokat me阻smerni, avagy a
bizonyitekok felek 的ali "zsiirizteteset" megtenni, m红ne is
mertiljon fel ilyen s础seg

A vad b血oss6g 乱lit知a melle ugy kell ezen folyamat alatt
a bizonyi芘kokat osszeszedni, felekkel osszevetni, hogy a bir6t

• sem ab酗sseg bizonyitasa,

• sem az 缸atlansag bizonyit邸a
nem vezeti

Ez nem azt jelenti, hogy a bir6nak a bizonyit的elj的s
sor缸(a vadlott kihallga均sakor) nem lehet feltevese. A bir6
korrekt m6don j红el, ha a vadlott 灿allgatasa sor知feltetelezi,
hogy a vadlott elkovetette a b血cselekmenyt, hacsak nem koti
magat mereven a fe!tevesehez. Az a lenyeges, hogy a bir6 a
felmertil5 lehet5segeket el5itelet nelktil vizsgalja meg, iteletet
pedig halassza a vegleges vizsg拙ati eredmeny ut知ra

A bir6t az 缸atlansag, avagy a b血osseg kerdese
eldonteskori helyzetenek nyilv缸os, kontradikt6rius, k位vetlen,
tisztesseges, vadhoz kotott el5姐姐s知ak igenye kell hogy
vezesse.

A bir6t nem azzal a hatalommal ruh缸t软fel,

• hogy az tigyekkel gazdalkodjon (megha az eszszerii id5n beltil
val6 elbir啦s elv釭邸kent jelenik is meg),

• hogy a felek kozotti pert kezdett51 fogva meghat红ozott (ak釭

az 缸atlansag, ak扛a b血osseg bizonyitasa ir知ti) ir知nyal
vezesse, hanem azzal, hogy a jogelvel mentes foly6 elj姐s
ut知az tigyet eldontse. Ez pe山g csak ugy teljestil, ha a
jogelvek nemmaradnak irottak, hanem a t红gyal的technik的a
is beiv6dnak, uralj狄a pert.

A bizonyi捻si elj缸邸vegen olyan peranyag meglete kell,
amely alkalmas:
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• a val函gban megtortentek,

• a bizonyitasi elj益s adatai,

• az iteleti terry皿s,

• a torvenyi teny呾s, illetve a rninosites I抇colat社oz.

A bizonyitottsag hi缸ya rniatti felmenteshez ugyanolyan
fontos a peranyag konkretsaga arra nezve, hogy rnit nem lehet
tenykent megallapitani, mint a biinosseget megallapit6 iteletnel,
avagy a biincselelaneny hi缸ya rniatti felmento iteletnel. E
peranyag el础litasa, fog归tiszt缸ottsaga alapvet6 eel, 血en a
logikai gondolkod邸fogalrnakkal tortenik. Az ehhez vezet6 ut a
bizonyit的elj缸s sor血a szemelyek kihallga均sa, illetve a
缸gyak megszemlelese. Az ehhez vezet6 mod a bizonyit的
elj畔sor缸alkalmazand6 jogelvek.

A jogelvek ervenyestilesenek egyik Iegfobb technik句a a
归rdezes m6dja. Az 切b血tetoelj红的torv6ny 斗tal bevezete甘

felek a/tali kihallgat6s ren必zere vitathatatlanul az elj缸s
kontra晌rius je且eget erositi. Bevezetese mellett els6dlegesen
alkotm缸yos, pszichol6giai es szervezeti ervek sz6lnak.

A bir6i hatalom val6sagos fogalmaba termeszetszeriien
beletartoz出a dontes a hatalmi agak es az egyen kozotti vit狄ban,
es az egyen vedelmezese az a vegrehajt6 hatalom tulkap邸aival
szemben. A biintet6 igazsagszolg汕at邸nem egyeztethet6 ossze
ezz.el az alkotm缸yjogi felfog邸sal, amig a bir6 a t红gyal邸on a
le郡bb 灿allgat6 (inkvizit6rius) szervkent miikodik. A bir6nak
csak a kontradikt6rius elj'屿ban elfoglalt helyet lehet a modem
alko血缸yos gyakorlattal osszhangban lev6nek tekinteni.

灿gha vitathat6, hogy a felek altali kikerdezes jobban
garan芘lja a partatlansag objektiv merce szerinti ervenyestileset,
mint a b的i kikerdezes rendszere, amely konnyen azt a
benyom的kelti a v姐lottban, hogy a bir6 az tigyesz mellett
m邸odik vadl6k如t Iep fel. A felek alt吐kihallga均s rendszereben
a biintetoelj红邸perjellege eloterbe kertil, es ezz.el az 6t megillet6
helyre kertil a b的sagi szakasz melt6saga. Ennek jelent6sege
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pe山g osszefugg azzal az alapelvvel, miszerint a biinossegrol val6
dontesi jogosultsag kiz邱lagos bir6i hat邸korbe tartozik.

A felek altali kihallgat拯rendszere a bi.intetoelj缸s
jellegad6 sa,牌tossaga. Nern jelenti azonban azt, hogy a torveny
minden elj缸st ebbe kiv知na bekenyszeriteni. Ki.ilonboz6
erdekek miatt jogos igeny van az egysze吐sitett elj如sokra,
amelyeknek koret a torvenyjavaslat szelesiti. A torveny a felek
rendellcezesi jog釭a visszavezetheto inditekb61 a bir6sagi elj缸s
szab的yai kozott olyan konszenzu的s elj缸si form软at vezet be,
amelyek ellceriilhetove teszik az elj缸s legidoigenyesebb
szakasz知ak a "rot甸gyal郤nak" a megtart誕t. Ilyen a
tdr罗al6sr6! va/6 lemon啦s intezmenye, ilyen a buntet6parancs
(a ha面yos szabalyozas szerinti t釭gy啦s mell6戎s6vel t6rt6n6
elb碌l知）intezmenye.

Az eljaras 罗orsasaganak, idoszerii.戍genek kerdese
如elemszeriien a bizonyi怡si elj红邸 befejezeseig tart6
folyamatban meri.il fel. E szempontok a bi.inteto
igazsagszolgaltatasban fontosak, de az i.igyin tezes tenyleges
gyorsasaga elsosorban munkaszervezesi technik 狄t61 fiigg. Nern
beszelhetiink 汕al缸OS浊gban arr61, hogy az elj 红邸ok gyorsak,
vagy lassabbak, a gyorsasagot mindig abban a relaci6ban kell
vizsgalni, hogy az i.igy tenybeli es jogi megitelese, a lefolytatand6
bizonyi也si elj缸s terjedelme es nem utols6sorban a bir6sagokra
h如16 i.igyteher es i.igyhatralek szempontjab61 a bir6sagok a
leheto legeszszeriibben szerve础－e meg az i.igyek elintezeset. Ezt
pedig igen kevesse lehet ak红a bir6sagi szervezeti torvenyben,
ak釭az elj拍邸i k6dexben jogi normakent el6irni.

Nern lehet azt sem kijelenteni, hogy van minden i.igyre
altal缸osan ervenyesiilo es betartatand6 elj红邸i idotartam
(ilyenre a nemzetkozi bir6sagi esetek tapasztalataib6l sem lehet
kovetkeztetni). Minden i.igynek megvan a maga idoszi.ikseglete, es
ha ezt admini sztrativ m6don korlatozn畔az konnyen kiha氐sal
lehet az elj组s jogszeriisegere.

泣 川bi.intetoelj的si torveny abb61 indult ki, hogy
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hatekony az a biintet6elj压，amely a jog姐arnisag es az
eszszeriiseg kovetelmenyeinek megfelel6en kepes arra, hogy a
biincselekmenyek elkovetoinek kilete kideriil沁n, es az elkovet6k
felel6ssegre vonhat6k legyenek. A hatekonysag ebben az
如elemben azoknak az erdemi szabalyoknak az osszessege,
amelyek az elj缸si rend kereteit megadj狄 ．

Az 1996 ev adatai szerint a biintet6 iigyszakban 的agosan
minden masodik iigyet h红om h6napon beliil befejeznek, az egy
切en feliili befejezesek ar纽ya az ut6bbi evekben 11-18% volt.
1995-ben a korabbinal lenyegesen nagyobb mennyisegii egy
如el regebben folyamatban lev6 iigyet fejeztek be a bir6sagok
A folyamatban maradt iigyek ko劝I az egy evnel regebbi iigyek
h缸yada az 1993. 如20,8％-r61 1996 vegere 33,33/a-ra n6tt. A
jogszab叩 叫tozasok a viszonylag enyhebb iigyek befejezeset
tettek lehet6ve, igy a bonyolultabb, nehezebb megitelesii es
feltehetoen sulyosabb jogkovetkezmenyekkel j邱iigyek ar扭ya
emelkedett

A biintet6 iigyekben 1995-ig a fellebbezesek sz细a
mersekl6dott, majd 1996-ban ismet emelkedett, es 3,6 o/o-kal
meghaladta az 1993. evit. Ezzel p虹huzamosan ebben az
iigyszakaszban a befejezesek sz血a evr61-evre csokkent. 1996-
ban a befejezett biintet6 iigyek mintegy 60o/a-a volt kozvadas. (Ez
az ar缸y 1993-ban 63% volt.) A befejezett k泣vadas biintet6
iigyek 70％五t 3 h6napnal rovidebb id6 alatt, es mintegy fel
s兹纽lek红egy evnel hosszabb id6 alatt z缸狄le

A megyei bir6sagi szinten indul6 e!s6 fo屈biintet6 peres
叩ek s兹ma v_iszonyl':? 如egyenlitett 6s a helyl bir6浊go~oz
邓zonyitva csaknem elhanyagolhat6 mennyisegii. Az egy even
血befeje戎sek ar扭ya atlagosan 10% ala甘，az egy evnel
hosszabb ido 6ta folyamatban levo iigyeke 10-20% kozott volt.

Az 切 biintetoelj红的torvenynek a bir6sagi elj红的ra
vonatkoz6, az eljaras 罗orsftasat es hat砍onysagat 蚀lz6
rendelke龙sei az alabbiak.

A n咚yszint{1bfr6sagi szervezet adta lehetosegeket
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kihaszn小va, a megyei bir6甜g elso fo屈hat邸korebe utal a
torveny tobb olyan biiniigy kateg6riat, amelyet jelenleg a helyi
bir蜓gok 血gyalnak. Ennek megfeleloen a szervezett
biin磁shez es a feketegazdasaghoz kapcsol6d6 biincselekm如yek
elbir血sa 扯啦ban a megyei bir6sagi szintre keriilnek fel. A
ha丘skori szabalyok ilyen m6don torten6 ujraszab砌o兹sa
elsosorban azt celoz:z.a, hogy a helyi bir6甜goknal - a
bonyolultabb tenybeli es jogi megi芘lesii ugyektol mentesiilven -
a ha诠sk皿ben maradt tobbi iigy gyorsabb 邸eredm如yesebb
feldolgozasa biztositott legyen. A nehezebb megi碑sii
biincselekm妞yek megyei bir6sagi hat邸korbe telepitese pe山g a
b碌k megfelel6 tovabbkepz蜓vel osszekapcsolva biztositlrntja az
iigyek szakszeriibb elbir扯誕t.

切诅st vezet be a k6dex a tar.罗alas/atiJz蜓nek
szabalyozasanal, el6irva, hogy a bir6 az iigy hoz:z.a erkezesetol
sz蛔tott tizenot napon beliil megteszi a t釭gyalas elokeszitese
korebe tartoz6 intezkedeseket. Ettol a rendelkezest61 az ugyek
alaposabb e16keszitese v虹hat6, 皿ely lehet6ve teszi azt is, hogy
a bir6sa卢gyal的onm扛val皿ennyi inditv缸yozott bizonyi均si
eszkoz rendelkezesre 的jon.

Az 句torveny a bir6s抑t红gyalas alaptipusakent az ii罗esz
es a V磕reszvetelevel zajl6 kontra扯面rius elj缸st szabalyoz,
皿elyben a bizonyit的elj缸s sor知a mainal hangsulyosabban
妇nyesiil a felek rendelkezesenek lehet函ge. A felek ugy
kapnak lehet函get a vadlott, tanu kihallgatas缸a, hogy a bir蜓g
bannikor kozbekerdezhet, es bizonyos esetekben atveheti a
屈rdezes jog红．Ez乱tal a felek aktivit邸a an钮也I biztosithat6,
hogy az elj姐s indokolatlan elh血姐誕t eredmenyezne.

M6dositja az uj torveny a szakerto kirendel蜓nek
szab的yait is, eloirva, hogy a vadlott 邸a ved6 inditv缸y红am红a
t邱gyal邸el6k拉jt蜓nek szakaszaban ki kell rendelni uj
szakert6t, de lehet6seget teremt a torveny arra is, hogy a vedelem
m釭a nyomo兹s sor的felkerjen m邸szakertot. E立el a
megold邸sal a torveny 酗szoboli a t红gyal邸ok elh血as釭a is
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lehetoseget teremt6 ha啦yos szab砌oz邸t.
A k6dex s戎lesiti a bir6sag eie allit尘as eljarasban

elbfralhat6 biincselekm的i kart, lehetove teve az eddigi ot ev
helyett a nyolc evig terjedo szabadsagvesztessel fenyegetett
血cselekm如yek eset的en e kiilon elj缸s alkalmaz誕t. A
hatalyos torveny azt irja el6, hogy a bir婥g ele allitasnak csak az
必vetestol sz血tott nyolc napon belul van helye. Az uj to或ny
ezt az idotartamot tizenot napra emeli fel. A bir函g ele 础t邸
szabalyainak ilyen 睬n劝m6dosit单val a buntet6elj缸sok egy
resze feltetleniil hamarabb le fog z扣6dni. Mind a b伽

酗zesenek hatekonysagat, mind az iigyek elint也蜓nek
gyorsit垣t segiuel6 az a rendelke戎s, misze~t ha_ az.e严
fel芘telek fennallnak, tetten蜓s eseten a terheltet kotelezoen
酗sag ele kell 甜itani

Az 切torv妞y bevezeti a ta".窃alasr6! va/6 lemon必s
intezm如yet. Ennek az elj缸snak az alkalmaz醮oz az
s呻seges, hogy az elj缸s nyolc evi szabadsagvesztessel nem
剥yosabb b血tetessel fenyegetett biincselekmeny miatt folyik, a
terhelt at釭gy啦shoz val6 jog邮I lemond es ezt a lemond邸t - az
ugy korulm的ye江e te血tettel - az iigyesz elfogadja es inditv缸yt
tesz a bir6sag fele az iigy nyilv知OS 血sen torten6 elbir耻s红a
Az 切elj红的forma lehetove teszi, hogy a bir函g puszt知a
terhelt beismero vallom邸a es a rendelkezesre 祖6 iratok alapj知，

m邸bizonyi氐lefolytat邸a nelkiil megallapithassa a terhelt
buntet6jogi feleI6ss6g纨 ．

A to玉ny a jelenleginel sokkal s戎lesebb korben ad
lehet6seget arra, hogy az elj缸st a terhelt t如oil组ben is le
lehessen folytatni. Jelenleg az ismeretlen helyen tart6zkod6
terhelttel szemben pus沈ill az elj缸s felfuggesztesere van
lehetoseg, ami csak elj红均ogi intezkedes, es nem jelenti az ugy
erdemi befejezeset. A szabalyoz邱szerint b抇nilyen
b血cselekmeny 血att indul az elj缸s, ha a terhelt tart6zkodasi
hely妞ek felkuta啦红a tett intezkedesek nem vezettek
eredmenyre, mind a nyomo牢，mind pedig a bir6sagi elj的s a
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erhelt tavolleteben lefolytathat6.

El6rel6p6st jelent az 句torveny abiban is, ho羽,ez 啦

zerint csak a jogszabaly megszegesevel 胚lfOld6n tart6zkod6
erhel~~! sze~ben ~olyt_athat6 le a tavolleteben az elj釭邸 ， 血g az
~ szab砌oz邱szerint akkor is, ha a terhelt kiilfoldo~- tart6zkod,ik,
s kiadat誕nak nines helye, vagy azt megtagadt软，es a
血etoelj缸s atadas红a sem keriilhet sor.

Ezek az elj缸si form软，valaniint a vademeles elhalaszt邸a
如toseget teremt arra, hogy az egyszeriibb megitelesii, kisebb
1gyek kevesbe terheljek a bir6sagokat. Az iigyeknek egy j6 resze
zekkel az egyszeriisitett elj缸sokkal, illetve a 浊demeles
胆lasz啦saval elintezheto lesz, igy a bonyolultabb iigyek
eldolgoz蜓ra a bir6sagokon - meg 叫tozatlan bir6i letsz血
1ellett is - tobb ido fog jutni. El山ez j细lhat meg a hataskorok
trendez蜓bol ad6d6 felszabadul6 energia.

Az uj k6dex atalakitotta a jogorvoslati rendszert. A
etfo屈jogorvoslati rendszer szabalyai otvozik a jogorvoslat
aranciilis jelentosegehez es az 啦szeriisegl1ez fiizodo
rdekeket, arra figyelemmel, hogy az eij缸s hatekonysaga ne
zenvedjen csorb纽

) A bizonyit如eljaras befejez函to! az itelet alkotasig vezeto
7/yamat jellemz句e,hogy

j6val rovidebb idotartamu,

ez a bir6i hatalom szill<en vett ertelme,

ebben teljesiil ki a bir6 integri饿sa, a sz6 minden ertelmeben.

E folyamat alatt a bir6t m红nem k6ti az 缸atlfillSig
elelme， 血em a f6 szerepet a bizonyi~_ek_ok egyb_eve~es~,
氓kele~e - va驴s a inerlegeles - sor缸alkalmazott jogelvek
apj狄．llyenjogelvkent kell kezelni
a logikai alapelveket, mint koztudomasu 邸leg血tal缸osabb
elv釭ast,

az ind dubio pro reo elvet, mint speci汕s (nem logikai
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termeszetii) elv妇邸t, es

• az oksag elvet, mint jogalkalmaz6i kerdest.
A biintet句og顷lelo.函g ket pilleren, az okozatossagon es

ab酗ssegen nyugszik. Nagy jelentosege van tehat az oksagi
elvnek. E teren hoss忒ido 6ta 陆Ionbozo elmeletek (olykor
啦严zeti be姐it6dottsagb61 is fakad6an) 烛ltogatj拙egym邸t
Velhetoen nem keriilheto mega kozeljovoben ennek a kerdesnek
az egyertelmii tiszt运sa

A bir6 i戊lkez如logikai szempontb61 nezve a jogalkot6val
azonos logikai miiveletet jelent. A tenyallas megallapitasa, a
minosites, es jogkovetkezmeny alkalmazasa teljesen megfelel a
b皿teto jogalkotas gondolkodasi sem如ak. A ketto kozotti
kiilonbseget a kompetenciaeloszt鸽vagy mas sz6val az
individuali尨ci6 kiilonbozo szintje jelzi. Aszerint, hogy ebben a
邓zonyban mire helyezodik a hangsuly, aszerint beszelhetiink
precedensjogr61 (bir6i jogalko均sr61), avagy jogalkalmaz6i bir6i
itelkezesrol. Az el6bbi a jogesetek precedenset jelenti, mig az
ut6bbi a jogtetelek precedenset

A jogalkot6i akarat ervenyre ju廿at邸 釭1ak kerdese
nyilv缸val6an nem a precedensjog kerdese. Az itelkezesi
gyakorlat befoly邸ol邱a tortenhet a bir6sagi szervezeten ki响l
es bel酗l. Kiviilrol a jogalkot6 a bir6i individual噬ci6
beszorit誕val, teh社a kompetencia elosztas megvaltozatasaval
kepes a joggyakorlatra hatni. Ugyanakkor a bir6i szervezet
beliilrol ennel sokkal hatekonyabb m6don kepes ak红a
jogerteleme戎s, ak红a biinteteskiszabas teriileten a b扛6i
jogalkalm畔szempontjainak kijelolesere

A bir6 es aszakerto

A b[r6 kompetenc心'ija arra terjed ki, hogy a jogelvek koze
szoritott elj畔ban a jogelvek koze szoritott anyagi jogot
alkalmazza. A bir6 feladata a mult megismerese es az
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誕g~rvenyii _ meg础lapitasok tetele. u
adatai vannak a perben gyanezen jellegii

a s玉rt6nek is. A 酗nbs6g az
丞gerv6nyii meg姐apit邸jelleg6ben van. A m让t
gismeresenek feladata k
,k' apes扭mind a bir6. mind a szakerto

,e enysege azonos Jellegii, vagyis 汕and6 sa拉tos浊g, hogy a
gismeronek (bir6nak, szakert6~~k)

畔tbeli jelensegeket,

ajelenben eszleltjelensegekb61,

az okozati osszefiiggeseket felt匋a

kovetkeztetes u啪n kell megisme画e
A meg1smeresi feladat jellegenek azonossaga

meszetesen nem jelenti azt, hogy a bir6i es szakert6i
mpetencia atfedi egym的A ket kompetencia egymassal
如s, az igazsagervenyii meg汕apitasok elter幻ellege 乱tal (a
akorlatban pedig a bir6 altal a szakertonek atadott adatokkal)
如lt.

A bir6nak a perbeli igazsagot kell kimondanza, a
啦rtonek pedig a tudomanyos igazsagot. Latsz61ag ezzel a
akert6 funkci句a a bir6ehoz keriilt kozel, es felmeriil a kerdes,
,gy a szakert6 vajon a bir6hoz vagy a tan的oz all-e ki:izelebb. A
；；zonyitas alapkerdese az, hogy lehet-e a perben mashoz kepest
rki is ki:izelebb a bir6hoz. Ez kiz缸．Vagyis a szakert6
mmivel sem 缸(hat) kozelebb a bir6hoz, mint a tanu, a vadlott,
ugyesz vagy a ved6. Ez a helyzet a bir6i elj缸s garanc诅lis

llegeb61 ad6dik.
Valamely terry eloillitasa alapvet6en a perbeli vallom邸ok,

tgy egy的bizonyitekok alapj知lehetseges. A szakert扣
:lemeny s组ksegkeppen j细lekos jellegii, vagyis csak egy Ill釭

础t bizonyitekb.oz (illi啦，vagy nyom) kapcs?16~at es_ ennek
ven juthat - szerephez. A szakert6 nem teremti a_ ~~n~: hanem
azolja. Ez nemJelenti azt, hogy a szak6rt6 nem 汕apithat ~eg
tenyeket, azonban ez a reszerol nem tenyillitas, hanem a terry
lfedezese, meg纽api芘sa.
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A szakvelemeny tartalm组meg kell ki.ilonboztetni a
szakvelem妞y kozlesenek form砾t6l. A kozles form啪nak
rnindig kategorikusnak kell lennie, vagyis ha ad a szakerto
咄emenyt, akkor kifejezetten meg kell jelolnie, hogy a
szakvelemeny tartalma kategorikus, val6sziniisegi vagy
lehetosegi. Ha a szakerto nem ad velemenyt, akkor a
velemenyadast ugyancsak kifejezetten kell megtagadnia.
Nyilv缸val6an a kozles form的 釭a vonatkoz6 伈fejezettseg
("kategorikussag") onmagaban nem a szakvelemeny - fenti
ertelm记tartalmi kategorikussag缸ak megfeleloje.
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Szankci6－奻grehajtas

氐indul6pont, ho窃abiino戎s szuksegszeriijelenseg annal<
ellenere, hogy a konkret b血elkoveto devi妞s, mert elter a
kozosseg 扎tal prefe卤t ertek- es norrnarendtol. A borl6nbuntet邸
lenyege a szabadsagelvon邸 皿t hatr妞y alkalmazasa, amit
sem血e窃eb m6don nem kell fokozni. Ez annal fontosabb elv,
mert korszakunkban a szabadsag erteke nagyobb, mint korabban,
tehat azonos tartamu b血tetes esetenk妞t lenyegesen na窃obb
叩血at(ha.tr缸yt) okozhat, 血t ak釭csak nehany evtizede.
Ugyanakkor egyre sulyosabb dilemma a szabadsagveszt邸
helyettes[化se, leven, ho窃az azt felvaltani alka血as penzbuntet捻
gyakran behajthata血munkan雌汕seg eseten pedig a
kozmunka sem igazi alternativa. Megold邸殴ntkin拙ozik, hogy a
b血teto hatalom eszkozeit a szoci汕s val甜g teremtette
teriiletekrol kivonjuk, illetve res-zvetelet minim社isra korlatozzuk.
Ez egyet jelent annak 礼ami elismeresevel, ho窃a bfuio设sben
me旬eleno 血sa由血， gazdasagi, szoci的s problem狄at a
krimin砌olitika k画n kivi.il kell az allamnak intezmenyesen
kezelnie.

A biino戎sre adott adekvat valasznak tiszteletben kell
tartania a biintetojog t缸sadalmi funkci6牌t, igazodnia kell a
b血tet句oghagyom缸yos 如ekeihez es a jogallarnisag megkiv妞ta
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如lekhez: azaz az elkovetett b血cselekme
邸shat缸ai kozott, az individualizaci6 k

eny suly枷z,ig西d6
er啦ben Iehet csak a

dalis prevenci6 szempontjait eerv如yesiteni. Ugyan啤or
,elembe keII ve血e a sertettek s础窃leteit 邸a lakossagi
益sokat is. Az. Alkotrn缸ybir婥g 5/l992 ABsz. hat的zata
yon 哗go~~ _fogalmazza meg a buntetojogi szan.kci6
a1m组 ： “~- it~letben meghatarozott jogh的知y... a biinte氏s,
tve az intezkedes vegrehaj怡sa sor知e~enyesiil, akkor, arniko~
啦t~nylegesen elvesziti szabadsagat, amikor 伈jelolt helyen
l laknia 邸／vagy dolgoznia, amikor ko;latozz社a
平sszabads毕t, stb "

ltt s忒kseges 如emelni: kozelebbrol az igazsagszolg汕atas,
olabbr61 a krirnin咖politika, illetve a bumnegelo戎s
仑kony浊g纽nem lehet csak sz细okkal kifejezni. Ezert lehet
•et erteni azzal a n也ettel is, ami sze血t nem szabad abba a
如esni ， 血szerint csak arra alapozzuk a biinteto
zsagszolg扯at的rendszer hatekonysagat, hogy az milyen
>rsan, rnilyen koltsegkimel6en tud megbirk6zni a biinozessel 11

iom邸ul kell venni a kovetkezoket

endencia-jeIIeg的en no az ismertte 西It b血cselekm妞yek
迈ma, stn如蚐a es dinanuk叩 叫toz也a b如o戎s
n6dszerei fejlodnek,

辽1gazsagszolgalta捻s csak megkesve tudja kovetni ezt a
烛ltoz邸t,

1 jelentos es novekvo latencia ellenere meg _ a feld~ritett
咖cselekm如yekkel sem kepes az _ i~~sagszo_lg~lta诠s
megbirk6zni, ·arnire az apparatusok a leg~拉s rov誕ra az
oppurturut邸elve szerep妞ek novel蜓vel valaszolnak,

az alkotm缸yosjog汕arru 邸embe~ jogi ~aranc啦a terheIn
pozic沁t meger6site氐K es ezzel egyutt a biinuldoz邸

eredm如yess母t negativan befoly邸olt软 ，

igy: Far如sA. 1.rn
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• a V扯oz拯ok elsosorban arra utarnak, hogy az
igazsagszolgaltatas kere血beltil kiilonfele bels6 hatekonysagi
mutat6k jutnak mind fontosabb szerephez, minek
kovetkezteben a b蛔ldozes es a b血megelozes celjai
fokozatos皿 访volodnak egym邸t61.

迦debb61 az kovetkezik, hogy a biintet6
igazsagszolgalta怡si rendszer puszta letevel - es nem tobbel - tolti
bet釭sadalrni funkci6jat. Tevekenysege sor知

• felrnutatja a t虹sadalom altal pre£啦lt ertekeket, es ez汕al
azokat erositi, tovabba

• megkiserel egyens的yt teremteni a t釭sadalorn biztonsag ir细
igenye es ab蛔zes kozott.12

A:z elm认t evtizedekben negy olyan 句Jelenseg!elem tiint
fel az eur6pai bunteto igazsrigszolgriltatas, illetve a
szocirilpolitika teriileten, amelyek a biinteto szankci6k
alkalm运sat, s vegrehajtasukkal elerni ki啦t celt befolyasol邱

• A 哗gban jelenleg szocirilpolitikai paradigmavriltris zajlik: a
XX. sz缸adi modern j6leti 汕am SZOC诅lpolitik啦t valtja fel a
posztmodern, neoliber汕S SZOC诅lpolitika, amelynek
缸sadalomkepe az egyenlotlensegek korlatlan elfogadasa fele
tend轧s a t缸sada血ujratermeles egeszeert vallalt
kozfelelosseg helyebe az egy如Jele/6.函get helyezi.13

• A 80-as evekben kialakult, a "megerdemelt buntet邸“elvere
epiil6 btintetesmode且az elkovetett b血cselekmeny s认y社oz
igazitja az alkalmazand6 szankci6t, vallva, hogy az 纽amnem
fordithat tobb penzt a b酗zes kezelesere, mint amit a
缸sadalom vedelme indokol. A tettar缸yos szankci6 azonban
csak latsz6lag altalrinos 奸tekm帧．Nern szabad
elfeledkezniink arr61: hogy ez az 乱tal缸os 6rtekm妯sok-e

12 Far知sA. i.m_
1 3 Ferge Zs.: A s,应池Jpoli业a paradigmav拙 啦a - A 团rsadalom
m山vid四皿6dasa . PHARE Szocialpoli业勾Fcjleszt知Program. Kezirat.
Budapest 1996
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gy keves, az fiigg az adott ta
gyom缸yait61, a b酗zes alakul

t~sadalom kozossegi-kultur的s
誕t61, es - nem utoh6

rban - a nemzetkozi hatasokt61 is. 泣az, mindig tarsadal加
zmege穸吵，megal/apo必s k

岫se, ho罗mi/yen szankci6t
'dntunk a tette/ aranyosnak. Az is teny, hogy a megtorlasra
邯biintetesmodell , amely az elkovetore -es a b血tetesre
incentr轧val6ban alkalmas arra, hogy az eroszakos es a
sszaes6 elkOvet6Ket e胆lcinitse a koz0ss6g tcibbi ta驴t61, de
m rea?~l ~ sokan allitjak, hogy ez fogalmilag is ki~缸 － arra
sertetti es kozossegi kaarra, ainit a biincselekmeny elkovetese
:ozott

z emberi jogok fele成Kel6d函t jelzo eur6pai jogfejlodes
严 邮abb az elkoveto rendelkezesi jog知ak elismerese fele
tlad, azaz a feleket egyre 咄的b e罗en!们ogu ii吵leknek
kinti ab的sag elott. Ez az uj fejlemeny nem maradl1at hat邸
:lktil az elkoveto rendelkezesi jog釭a sem ab血tetoelj缸s es
szankci6-vegrehajtas tartama alatt

戏rtett szerte Eur6paban egyre fontosabb szereplojeve v汕K
: elj红邸nak, s jog幻egyre hangsulyosabban fogalmaz6dnak
eg a szankci6-vegrehaj芘s tartama alatt is: egyes orszagokban
tesiteni kell az elftelt felteteles szabadsagra bocs知知inak
irhat6 啦pon匪r61, javasolhatja kiilonbozo magatart的
:a屈lyok elrendeleset, stb. A 90-es evek buntetopoli咄如
~m eliminalhatja a sertett oldal缸felmertilo sziiksegleteket.14

1adsagveszt邸

A b血tet岱vegrehajtas intezmenyrend_s~erenek f~l~~~a
::nak az eli抡lt;knek a kezelese, akiket a bir6sag
adsagvesztessel sujtott. A bortonrezsim kialakitasakor es

foute//ier, H.: Solidarity and victimisation The moral meaning of criminality
iostn10dern culture. Surnrn叨

(Kiilonlevonat) Uitgeverij Sun 1993. 21. P
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m翋dtetese sor知tekintettel kell lenni neh缸y alapveto elvre:

• A szabadsagvesztes alkalmaz誕t elrendel6 bir6sagi itelet
hat釭ozza meg a szankci6 m拙um mertekenek fokat es nem a
btintetes-vegrehaj诅si intezm妞y. Ennek megfelel6en a
vegrehajtas felteteleinek kenyelmetlenebbe tetelevel nem
fokozhat6 az iteletben meghat红ozott jogh的扭y, a szankci6
btintetes jellege.

• A szabadsagvesztesre iteltek to戏bbra is az allam polg釭ai,
hum缸us kezelestik es emberi melt6saguk tiszteletben tartasa
elengedhetetlen, noha helyzettik s础segkeppen kiilonbozik a
hatalom eloszl邸a es speciilis jogi helyze印kmia甘 ．

• A btintetes-vegrehajt邸intezmenyrendszerenek is haszn血a
kell minden olyan eszkozt, amely az eliteltek visszaeseset
megakad扒yozza, es segitseget kell n竘皿a ahhoz, hogy
torvenytisztel6 polg釭okka valjanak a szabadsagvesztes
vegrehajt拯a sor知es a szabadulas ut知．Meg kell ha血ozni
azokat a felteteleket es eszkozoket, amelyeknek a btintetes
vegrehajt拯i intezet koteles eleget te血a szabadul6 felteteles
szabadsagra bocsat邸知ak el6keszitese sor血

• Az eliteltek fogvatart邸i felteteleinek kialaki讫甜t szakmai,
vezetesi es 睬nyi垃si szempontoknak kell befolyasolniuk es
nem politi.kai megitelesnek

• A b5rt5nnepesseg lets动篮t stabiliz血kell, es azon a szinten缸－amely az intezmenyek optim的s m浊od6s1
kapaci啦缸ak megfelel.

A b血tetes-vegrehaj啦torveny a szabadsagveszt邸
buntet邸egyik deklaralt C的akent az elitelt 血sadalomba torten6
beilleszkedes如ek e16segiteset ha血ozta meg. Az 6rzes
biztons袍扭吐，az emberi jogok garan团l邸缸ak es az eliteltek a
缸sadalomba va16 visszaillesztesenek kovetelmenye 它gyiittesen
nehezedik a biintetes-vegrehaj监rendszerere. Az 1993. evi
XXXII. tv. szabalyai - hason16an az eur6pai fejlett polg缸

纽amok b5rt6nrendszereihez - a normal运l缸，a nyitottsag es a
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seg elvet kovetik, gyakorlati e
：：n akad的yokba utkozik. Azervenyesiilestik azonban sok

~s-vegrehajtason beliil
elkovetkezendo evekben a,

azokra
ltr血，amelyek kedvezobb

a teriiletekre kell
felteteleket teremtenek a

啦s ut血beilleszkedeshez, illetve ahol a fenti elvek
es啦se hi缸yossagokat szenved.

A normaliz血s elveb61__kovetkez6en nagyobb figyelmet
呻tani arra,hogy az elit6ltet a lak6hely6hez k0zel es6
es-vegrehaj均si intezetben helyezzek el, e~el is csokkentve
a~sagv_es~~~ ~edv~zotlen hatasait. A biintetes-vegrehajt邱
gi s四归aja konfliktusban van a modem elitelt:-kezelesi
al, a rendszerben ugyanis kenyszerii szelekci6 m浊odik: a
kepzettsegii eliteltek nagyobb esellyel maradhatnak, ak釭a
szekhely szerinti biintetes-vegreha,胆si intezetben is 血

萨etesi dolgoz6kent, 血g a kepzetlen, alacsony vegzettsegii
artottak gyakran az orsza§m醮r6sz6re kerulnek pl
;azdasagi munk红vegezni. 15 E kenyszerii helyzet abb61- is
liogy az eliteltek iskolai vegzettsege, szakkepzettsege igen
动tlen.

A fogvatartottak iskolai vegzettsege (1996. november) (%)
呻 Kise 1-4 5-7 8 Iispkario- Koz Kis Tee Fiiis Egy Ossz
fa- igiskto6l oszt. oszt. ep- k+ hni- kola etem
leta oszt. la iskol iipsarik kum

a a
1,8 0,4 4,3 12,2 53,4 20,8 4,9 0,2 0,9 0,8 0,4 100,。
1,8 04 4,2 10,8 53,7 21,6 5,1 0,2 0,9 0,8 0,4 100,。
1,5 0,6 7,7 43,5 43,7 2,7 0,2 100,。

咖n L.: A foglalkozta啦Jelent6segeaz eliteltek reintegraci6jaban a
1d呴gvesztes biinletes vegrehaj啦a sor知 K切rat. Nyiregyh血1998

＝
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Ez nem csup缸a_ s_zabad_sagvesztes _ tartama ala~
皿蓝ltatas, de a t年sadalmi beilleszkedes lehetosegeit is
akadalyozza. Ennek megfeleloen jelentiJsebb forrasokat kell
forditani a szabadsagvesztes tartama alatti alapkep尘，es a
szakmat ado kepzesek rendszer如．Fe! kell ertekelni az oktatas es
a kepzes szerepet a buntetes-vegrehaj诅si rendszerben

Az eliteltek altalanos iskolai kepzesevel kapcsolatos adatok
(f6)

tanev beiskolazott kimaradt vizsgazott bukott

1988 2433 555 1525 353

1992 1488 451 877 214

1994 685 237 384 85

1996 878 289 502 105

Az eliteltek kozepfoku iskolai kepz蜓vel kapcsolatos adatok
(fo)

tanev beiskolazott kimaradt vizsgazott bukott

1988 245 99 119 34

1992 140 64 56 24

1994 145 60 80 25

19% 106 28 45 39

泣 扯tal扭os iskolai vegzettseg megszerz蜓t, illetve m邸

砌尤seken va16 讫s或telt oly mertekben kell anyagilag
啦noga血，amennyit a fogvatartott ez id6 alatt munk的al
megkereshetne. Ha az intezetek felepitese es ZS的oltsaga ezt nem
teszi lehet6ve, akkor torekedni kell a kiils6 munk狄es kiils6
砌戎sek szervez蜓re. A jelenlegi helyzetet tekintve kicsi az
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rra, hogy a szabadsagvesztes alatti
l teljes elitelt纽om缸Y munkaba

munk汕at邸biztositani
昢tasat, ezert at kell

'Zi a kotelezo munkavallalas
咖t. Sokkal ink的b

eget kell adni a fogvatartottnak
klodesenek megfeleloen val

arra, hogy kepessegeinek
asszon mag知ak munkat vagy

垣got. Azaz a munkaltatassal azonos fontossag1,nak kell
1/ a Jogvatartott remtegrdc1句at szolga/6 fogl;lkoztatilsi

邸kepessegfejleszto treningek (;zunk~s;ocializaci6s
, dlldskeres6 tr如ng) felajanlasat, amelyek a szabadulas
~lhelye!kedeshez ny句thatnak segitseget. A konn缸ynak,
az _ Igazs如gyi Miniszteriumnak penzalapot. kell
litenie a foglalkoztatas elveinek kidolgoz延a. Ezzel
iggesben 伈kell dolgozni a nevel的sztek foglalkoztatassal
Jatos to池bbkepz知rendszeret

Tudomasul kell ve血，hogy az a b血tetes-vegrehaj怡si
er, amely a munkaltatast a reintegr缸i6 eszkozenek tekinti,
ehet gazdasagos. A szabadsagvesztes b血tetes alatti
:6 munkalta捻s nines ellentetben a nemzetkozi
yokkal. A legtobb eur6pai orszag megtartotta a
kotelezettseg elvet (Ausztria, Sv句c, Hollandia,
orszag), Spanyolors兹gban kozvetett munkakenyszer
esul, mely szerint egy ledolgozott nap ket
sagvesztessel toltheto napnak felel meg. Franciaorszagban
6ta megs忒nt a munkakotelezettseg, a munk轨at邱a
ializaci6. celjait szolg的a, 6s az elit6ltnek Joga van a
lsagves啦S ~atti m~aba allitashoz. 16 A m~的atas
响e haz邱ban ktilon6s jelentoseget kap, 血vel. a
artottakat gya1cran az anyagi motivaci6ik vezetik a munka
战ra. Aki ~onban nem ~endelkezik megfelelo j缸assaggal
gfelelo iskolai vegzettseggel,~2:2:el. de fokozata szerint abban az
tben kell a b血teteset -l~toltenie, ahol a kepessegeinek
leI6 munka nem bi.ztosithat6, nem munk血tathat6. A
talatok szerint az elit6ltek egCszs6gi 纽apota 1S
1atosan romlik, novelve az intezeten bel诅i inaktivak

mcz -Nagy: BortonilgyMagyarorszagon VPOP Budapest, 1997. 69.p.
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s牢咄t. A helyzetet tovabb neheziti, hogy a munkaltat邸t
ko兑bban lehetove tevo V汕alatok megsziintek ugyan, de a
hel妞be lepo 血 ．egyszemelyes kft-k nem v酝toztatt狄mega
profiljukat, igy a munk乱tat邸formai nem V酝toztak, ezekhez kell
kepezni a fogvatartottakat. Emiatt egyre kevesebb elf伦lt
munk乱tathat6, b釭nemzetkozi osszehasonlitasban a hazai adatok
meg mindig kedvezonek mondhat6k. E munkavegz邸

如adalombiztosit的jogviszonykent val6 elismereset, es
卢ekfizetesi idokent torteno besz细it誕t az a meggondolas
akadalyozhatja, hogy ez a megoldas indokolatlan
egyenlotlenseget teremtene egy olyan t红sadalomban, mely m缸

nem v拍alhatja a teljes foglalkoztatas ideol6g诅抖t 泣eliteltet
azonban 切abb ha.tr缸y eri, arnikor a szabadsagvesztesbol
szabadulva nyugdijat vagy rokkantnyugdijat akar igenyelni. A
szabadsagelvonason tzilmen6 hatranynak te如nthet6, hogy az
elf芘It hosszu - munkavegzessel t6lt6tt - buntetesi id6 mellett
lenyegesen alacsonyabb nyugdijat elvez, mint a szabad
munkavalla/6. 17 K邸gtelen, hogy a szabadsagvesztes buntet邸
vegrehajtasa saran az elf化lt szamos 丿oga megsz伽k vagy
korlatoz6dik, de a szocialis biztonsaghoz, es a tarsadalomba va/6
beilleszke啦s segit蜓hez va/6 Joga megmarad a
szabadsagvesztesfoganatosi［如alatt is.

A szabadsagvesztes tartama alatt vegzett munka csak ugy
erheti el pozitiv reintegr的6s celjait, ha azt a fogvatartott
szabadon valasztja, megfelel kepzettseg如ek, testi es szellemi
kepessegeinek es a munka 扯tal pozitiv megerositest nyer
megfelelo anyagi vagy erkolcsi elisme飞s form啦ban. Jelenleg a
fogvatartottak munkajutalomban reszesiilnek, melynek legkisebb
血啦ke a minim纽ber egyharrnada. 1997. elso fel娠ben a
dolgoz6 fogvatartottak munkajutalma ot, maximum hatezer forint
volt, a koltsegvet函teriileten dolgoz6k negyezer forint ko呻
munkadijat kaptak.18 泣osszeg egyik resze rab匡邱cim如keriil
levon的．a, 哱ik r妇攻t sajat koltsege虹e hasznalha哗fel, a

＂ 坊rincz - Nagy i.m. 21. p
18 胚rincz - Nagy i.m. 89. p
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设sz ~otelez_o tartalekalapot ke
啦s elvei ko忒l

epez. A korszeru

tlyoz6dnia, kozeppontba allitva - ;
a felelosseg elvenek kell

a rendelkezesere b fogvatartott Sil:拴t
oc甜tort altemativ狄k6础．Ezen feliil

ltat红ssal1 te~elt ~j.e~ek az allam egy m畔feladat釭a, a
:kmenyek _ sertettjeinek j6vatetel如is forditi1at6. Ami
az elitelt munkabere es

g
a szabad munkav础lal6k

1e kozott nagy a 妞lonbseg, az aldozat k缸alanitasa nem
的snak. M血emellett figyelemre melt6 az a francia
szab砌亟s, amely szerint az eliteltek osszjovedelmet
eszre OS~妞es ebb61 egy resz az aldozatot illeti, aki
itasi igenyet kozvetleniil is ervenyesitl1eti 19

立oztudott, hogy a fogvatartottak koreben a
sar缸yukat messze meghalad6 mertekben vannak cigany
邮elit的ek. 1992. 6ta nincsenek hivatalos adataink sem e
sem az ismertte valt elkovetok koreben a cig缸y

:ghez tartoz6 szemelyek ar缸y邱I. At kell ertekelni az
:apcsolatos gyakorlatot, hiszen az adatvedelmi erdek
5a egyeb jogok ervenyes汕湿t akadalyozz.a es sz血OS

,tlen kovetkezmennyel j红．Toretlenebb tradic咖
khan elkepzelhetetlen, hogy a kisebbsegek ugyeinek
;ben a hazaihoz hasonl6an kis m砬kben, vagy egyaltalan
enek reszt az adott 如sebbsegi csoport ta囡" (jelen esetben
zocialis munk邱ok, nevelotisztek, partfog6 feliigyelok,
k, iigyeszek, birak, stb.) Miut缸az elj益s ala vont
1ekmeghat红oz6 h缸yada cig邮y sz细1azasu, 或rt mmden
~es es~kozzel tamogatni kell a cigany _ sz~rma~asil
~erek alkalmazasat ~ kezelo rendszer intezm如,yeiben.
血nyaban e kisebbse伊 证pcsoport tagJ皿ak spec奾s
;leteirol - ezir压ismeretek, felkes忒ltseg hi缸yaban -
st sem vesz a kezelorendszer.
.\zeliteltek reintegraci6ja szemp?~~拉b6l kiemelt
:eggel bir az enyh的b 泥grehajtasi szabalyok bevezetese,

rcz - Nagy i.m. 21. p.
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es az ehhez kotott 即Is6 munk汕atis, mely minden tekintetben
A fenti celokkal

harmonizal az europru.'mai eliteltkez啦s elveivel.
bsszllangban miikod止az itmeneti csoport 1S,is, amely a hoss忒

it6letid6vel rende1kez6 elit6ltek r6sz6re biztosit un. felszabad

koni酝nyeket. A gyakorlati tapasztalatok mindk纨

jo严ezmennyelkapcsolatosan kedvez6k, a felszabad
rendszerekb6l szabadul6 elitdtek nagyobb es6llyel tudnak
be111eszkedni， 面sadalnu, csa1轴Kapcsolatail< szorosabbak
maradnak Ennekmegfelel6enazenyh的b vegreha.,丿tasi s~abaly?k-;;;;;2~;6~ es az at,;;eneti csoportba he!yezes, mint a Mmtet岱
池greha_丿tas progressziv mega!必sa ~- fokozatossagra, az
e!kovetkezend加doszakban is tamogatand6.

A z缸jellegii 捻a fokozott biztonsagra alapozott
vegreha监si ~tezetek, valamint a sok hel沙tt hi缸yz6
nytlv邮OS浊g megneheziti az emberhez m的6 Jo胪／atar［如

fe脏telek megteremt蜓t es ennek hatekony ellenorz蜓t. Az
Egyesiilt 芦ysagban peldaul a biintetes-vegrehaj泊s rendszere
mellett folyamatosan jelen vannak a fuggetlen szervezetek(pl
NACRO, PRI), amelyek reszben figyelemmel kiserik a btintetes
vegrehaj怡5 C叩inak megva16sul邸at, az eliteltek jogainak
血osit邸at,de on邯szolg汕atasok biztosit誕val segithetik is a
celok, igy fok如t a biinmegel6元s, az 汕dozatv姐elem, a sertett
segi比s, vagy a szabadul6k reintegraci6j血ak hatekonyabb
megval6sul垣t. Ezert haz扯ban is fontos feladat a fuggetlen
szervezetek a/ta! a buntet邸－vegreha_应felett 罗akorolt
re咕zeres 11:sadalmi kontroll szervezeti es eljarasi ke~deseinek

20
应olgoz如a.~u Emellett ab皿tetes-vegrehaj氐~endszere es a civil
szervezetek kiiziitti egyiittrn浊呻sek megteremtesevel
hatekonyabban kell. osztokelni az onk的tes ~zektor a.Ital
响that6 血oga啦ok igenybevetelet az eliteltek erdekeb~~

A fogla1kozta啦~s r~integraci6 hatekonyabb segitesere
m~?fi:nt?lando a buntet邸戒grehq应 'intezm切yrendszere es a
partfog6 szolgalat kozotti intezmenyes egyuttm砍od邸orszagos
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munka
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b拉k fi
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＂ 坊rincz -Nagy: i.m. 156-157 · PP 21
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inek kialakitcisa a pcirtfog6
ilyz 妇te门eszt蜓vel. A felu即e:~k fel~dat~inakszoci的s',ici6 hatekonys如nak f tamogatas 1es a
oket es ~~ fokozasa erdek的

szocialis en o'lyan p缸fog6
munk邸okat kell

驴es啦s vegreh8=阻sa bevonni a
alatt folvo

1 V3:11?:ak az igazs如gyi
yo te泥kenysegbe, akik

rendszerben
,pecialitasaival. Ennek 泥gzend6 segit6

细ek的en a
1 szakosodott p缸fog6 felu p缸fog6 szolg血t e

速a szabadsagves啦s bili{tetes
gye16i 血．bort6npartfog6K6nt

,sul誕t, s biztosithatn狄
砌ainak ha抡konyabb

a szabadelet konihn如yei k6ze
zo~en6I11entesebb beilleszked邸t, s nem utols6sorban a
es kontroll mertek如ekes ies mtenzitas知ak meghat红ozasat.
intetes-vegrehajtas sor知a nevel6i munka e
画

a es a szocialis
Clon的san e血lonul,akkor biztositarulehet a segit6K

句tott szolg汕atasok 啦nybe泥tel如ek val6bar1 6~的tes
g红

立e½11ult evekben megvaltozott a biintetes-vegreha血SI

l ［如!es szabadsagra bocsatasi gyakorlata. Az- eli抡Itek
'elteteles kedvezmennyel, 2/3-a a szabadsagveszt邸－

;t kitoltve szabadult. E 戏ltozasban term妳zetese~ szerepe
l enyhebb__ vegrehajt的szab砌ok viszonylag 切
!zeseinek is. 21

Felteteles szabad劝gra bocsatott eliteltek (%)

1993 1994 1995 1996

ssel 64,0 60,0 56,0 35,0
t

36,0 40,0 44,0 65,0
t

｝ ｀
100,0 100,0 100,0 100,0

cz - Nagy: i.m . 115. p



At红sadalom vedelme
6rdek6ben megfontolando lehet a

jelenlegi gyakorlatot
akk妞t tudomasul venni, hogy a b血teto

szabadsagra bocsatas~s felteteleit szigoritja.
t6rv6ny a felt6teles
Egyes sulyos biincselekm竘i kateg6ria1k eset的en, pl. 如t elleni,

!ekm的yek, gyermek_ek -~agy
啦sek elleni eroszak,

er6szakos cse 'i';seteinel megfontoland6,
vagy a rablas silly,l osabban mm6sulo
hogya torveny egydltaldn ne tegye !ehet6ve az ilyen cselekm切yt

elkovet6 szemelyfelteteles szabadsdgra bocsatasat. Ketsegtelen,

ilyen rendelkezes a bi5rtonpopulaci6 no".eke_d蜓t
hogy egy
eredmenyezheti, ez a hatas azonban az egyeb cselekmenyek

szankcio~啦啦a az altemabv szankci6k szelesebb korii

a1kaimaz誕val kozombositheto

Penzbiintel釭

A penzb血tetes szabadsa!s:'eszt捻re t6rt的6
卢tozta啦如akgyakonsag釭a te血tettel a b血tetCskiszab邸

sor扭a vadlott szem砌koriilmenyeinek k醮tekint6bb,
mega1apozottabb 画orm匋6kon alap~6 砬kel蜓vel el kell
ke戌fni~--10gy a szabadsagvesztes foghaz fokozata,,ad6sok
bortonek如“funkcionaljon.

',b.A:z. elkovetkezendokben osszessegeben is ujra kell
gondolni a bir6sagok buntet邸－vegreha胆si szerepet. Hat釭ozott3:1
畔kell valasztani a bir6sag i戊lkez6 es a buntet邸
vegrehaj必如al kapcsolatos igazgatasi jellegii te池keny戍get:
E~ek - csak egyik eleme a penzbiinte比s vegrehajtasaval
kapcsolatos bir6s勉feladat. Jelenleg a bir6s恕be泥telek kozott
szerepel - tobbek ko劝tt - a kiszabott penzb血tetesbol es
penzmell孜bunte花sbol sz缸naz6 be泥tel, amely ketsegtelen诅

javitja a bir6sagok miikod的fel花teleit. Alkotmanyossagi
szempontb61 azonban nehezen vedheto az a helyzet, aroelyben a
bir6sagi szankci6alkalmazast nem csupan a buntetojog, de a
szervezetek penzugyi helyzete is befolyasolhatja, ahol az a gyanu
vetiilhet a bir6sagokra, hogy a penzbuntetes gyakoribb

all<血az
K0ltsegv(
megvil蚝
配akorla
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azonban
hanem a
indokolt
bir6sago

Az a/terr

A
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valami柏
tekintik
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j61蜘he,
vagy he
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amelyek
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segito
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函val pr6ba她 ， ，helyrebillenteni"
es sziikmar屈甜gat. Ebb61 a k位ponti

玄sba kertilhet az elm汕
~ szempontb61 egeszen m邸

evek b血teteskiszabasi
L,.~e~ybe~. a szabadsagvesztes _ s 酗n0sen annak
nd6 form句a - k6ts6gtelenul V1Sszaszorult, hely6t
em a szabad浊ge!vo函ssal nem邱szankci6k vett6K it,
)enzbuntet6s gyakonbb allcahnazisa． 皿dezek a1ap血
l~?Tie, ha a penzbuntetes vegrehaj忮sa ellcerulne a
t61.

rtfv szankci6k

zabadsagelvon邸sal nem j邱szankci6k
sa nem mai keletii a b血tet6jog rendszer的en. Az
szankci6k (az arnerikai szakirodalomban k5zbens6

< /intermediate sanctions/, az angolban pedig k5z5ssegi
< /community sanctions/, illetve szabadsagkorlatoz6
elneve戎ssel is illetik 6ket) fogalm知ak megjelenese az

ISZ ev fejlem如ye. Ezek a szankci6k mas btintetesi
;en alapuln吐，mint a hagyom缸yos btintetesek. Nern a
val6 megfoszt邸t tiizik 伈 吐lul, hanemfele/6s alanynak
rz elkovetot, akitol a kozos戍g felelo.函get kovetel
m6don kifejezik, hogy az elk5vet6nek a k5z5sseg
pozitiv m6don kell hozz啦叫nia, azaz megfiz~tte咄
顽littatj狄vele azt a k缸vagy sere1met, amelyet a
血ny okozott. Az altemativ (k5z5ss如） szankc16K a
,en vegrehajtott, 邸 屈15nb5z6 szintii
,korlato兹ss.al kombinalt felugyeletet Jelentenek,
i remtegr缸6hoz s碑seges t血ogat红st 1s n竘畔az
ek. M血nelem浊a szabadsagkorl~tozas.__. A_
毋s 邸a felugyelet, dtal缸ossdgban a buntet6JO伊

rvenyesi化se sor知 es, annak kereteben azonban olyan
·szk6z6k haszn血tat prefer的絊， amelyek nem
tik, hanem kepesse teszik az ~lk5vet6t magatartasa
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megv乱toztat邸 红a. Az altemativ szankci6k vegrehajt邸缸ak celja,
hogy n竘tsanak 泥delmet az elkovet6 szemelyeb61 a kozossegrc
h如16 ves攻llyel szemben, · el泣忒k meg a to祖bbi
咖cselekmenyek elkoveteset, osztokeljek a b血cselekmeny
kovetkezm如yeinek helyre础t誕t es er6sit的k az elkovet6
reintegr缸i6拌t. Minden alternativ szankci6 mdgdtt ott all a
szabadsag elveszt蜓nek val6di leheto.戍ge, azaz a feltetelek nem
teljesitese eseten szabadsagveszt蕊re atvaltoztathat6k.

A btintet6 igazsagszolg组ta怡s rendsze飞n beliih
alternativak kere的se sor缸a nyugat-eur6pai orszagok a bortonok
zs让oltsag的61 ered6 problem狄megold延a hatekony
szabadsagelvonassal nem j细szankci6kkal kiv知t狄
helyettesiteni a bortonb血tet邸t es csokkenteni az
igazsagszolg汕atas koltsegeit. Ez az 啦szak egybeesett a
btintetes funkci6j 缸ak az elkovetett cselekm妞y "画nyos 邸

megerdemelt viszonzasak如t" va16 megfogalmaz誕val, amely
nem maradt hatas nelkii l az altemativ szankci6k vegrehajt邸知ak
tart归jellegzetessege江e sem. Me纠elentek az intenziv
feliigyeleti form软，majd megl1onosodtak a szabadsagko啪toz邸

elektroniku s segedeszkozei. Az altemativ szankci6k b血tetes
elem妞ek meger6sod蜓t jelzi az 血“kombinalt szankci6"
me引elen邸e, amely szigorubb kovetkezm妞ykent a p血og6
feltigyelet 邸a ko戎rde屈munka elemeit vegyiti. Ezek a
szankci6k ugyanis kepesek 比如szobolni a szabadsagvesztes
hatr缸y狙t. Nern szakitj狄 灼ab如elkovet6ket a kornyezetiikb61,
de feliigyelet alatt tart成，es kozossegi szerepvallal邸ra 邸

forr邸okra epitve segitseget n炸jtanak nekik a to西bbi
b如elkovetes elkertil蜓hez. Alapvet6en ketfele tipusba
sorolhat6k: feltigyeleti es rnunka泥gzesi tipusu szankci6ba. E ket
alapform缸beliil azonban sz缸talan vari缸i6 letezhet. Egy
resziik a ket alaptipus jellegzetessegeit kombinalja, mas 元szuk az
alkalmazott magatart的szabalyok sokfeles啦vel tiikrozi a
kontroll 邸segit6 funkci6 ki啦atos ar缸y红．A magyar biintet句og
szankci6rendsze允ben ko戎rdekii munka es p缸fog6 felugyelet
elneve戎ssel szerepelnek, s a gyakorlati vegrehajtas a bir6s恕
rendszerhez (feln6tt ko巾eliteltek), illetve a gyarnhivatalhoz
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(fiatalkoru eliteltek) tartoz6 p缸fog6 feliigyelok feladata.
Az alternativ szankci6k vegrehq丿tdsat ujra kell gondolni,

annak 6sszes szakmai es szervezeti vonatkozas如al. At红sadalom
vedelme szempontjab61 elengedhetetlen, hogy az alternativ
szankci6k vegrehajt邸知ak menetet vilagos, 红lathat6 szabalyok
rendezzek, hogy az alternativ szankci6k celjair61, vegrehajt的
form的61, gyakorlati miikodeserol, es az abban k6zremiik6do
szervezetek tevekenysegerol (elsosorban a p缸fog6
szolg拙atoker61) a kozvelemeny tajekoz6dni tudjon. Emellett
emberi jo织szempontb61 is elengedhetetlen, hogy e szankci6k
magatartaskorlatoz6 elemei sztenderdizaltak legyenek.

A kozerdekil munka vegrehajtasa

A kozerdekii munka vegrehajtasi felteteleinek
elegtelensege jelenik meg abban, hogy bir6sagok elenyeszo
sz血ban (1996: 1,7 %) alkalmazz软ezt a biintetojogi
jogkovetkezmenyt. E munkab血tetes hazai formaja nem tiikrozi a
polg抇illamokban alkalmazott modem munkabiintetesek
卢teteli elemet, amely vagy a s如e甘，vagy a kozosseg sz釭n扣a
vegzett munka reven reagal arra a konfl止usra, amelyet a
biincselekmeny okozott. A j6vateteli elem hianya e szankci6
elfogadottsagat jelentosen megneheziti egy olyan t釭sadalomban,
amelyben - figyelemmel a viszonylag magas munkanelkiilis如
过t红a - a munkalehetoseg szinte jutalomnak sz蛔t.

A jelenlegi szab的yo兹s szerint a teriileti munkaiigyi
hivatalok kotelessege, hogy ertesitsek a p血og6 szolg血tot a
kozerdekii munka vegzesere alkalmas helyszine陨I. A gyakorlati
tapasztalatok azt mutatj瓬hogy ezt nem teszik, mert meg a
munkanelkiilieknek sem tudnak megfelelo es elegendo
munkaalkalmat felaj血ani. A ket teriilet - a munkanelkuliseg
kezelesenek es a buntetojogi szankci6 vegrehaj心anak -
6sszemos6必sa lehetetlenne teszi a ko戎rdekii munka
vegrehajtasat. E b血tet句ogi szankci6 ugyanis nem a tart6s
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foglalkoztatas felteteleinek megteremteset celozza, hanem azt,
hogy ir1gyerununka vegzesevel mersekelje a sertettet vagy a
kozosseget ert k缸．

Az elkovetkezendokben kul6n6s jigyelmet kellforditani a
卢rdekil munka buntetes vegrehajtasi felteteleinek
meger础蜓re, a k6z6sseg iranyaban a j6vateteli elemek
hangs1J/yozasara, s · ennek a vegreha_丿tds sordn torten6
me囡elent如re. A bir6sag ugyanis nem rendelheti el azt, hogy az
elitelt meghat釭ozott sertett erdekeben vegezzen munk红，ennek
lehetoseget azonban a diverzi6s megold邸ok kozott az ugyesz a
vademeles elhalasztasanak keret的en - az elki:iveto
beleegyezesevel - megteheli

A kozerdekii munkavegzes intezmenyi es szakmai
酶teleit akk如t ke11 megerositeni, hogy a partfog6 felugyel战 －

a teruleti munkaugyi hivatalokt6! fuggetlenul - alakitsak ki
azokat a koriilmenyeket, amelyek k6z6tt a munkav姥戎sre i戊It a
koz erdek的en vegezhet munkat. A munkavegzes felteteleinek
megszervezese sor知olyan tipusu munkat kell vegeznie az
el啦ltnek, amely a kozosseg sz细釭a hasznos, de 皿cs forras az
elvegeztetesere, azaz fizetett munkakinalatk如t nem jelenik meg.
A munka 酰ai es erzelmi kovetelmenyeket kell t细asszon a
terhelttel szemben, es segitenie kell az elitelt i:infegyelm的ekes
felelosseg釭zet妞ek kialakul誕t, ugyanakkor a p血og6
feliigyel6nek azt is biztositania kell, hogy a munkavegzes a
kozoss6g sz缸啦a bizton浊gos legyen. Ketsegtelen terry, hogy a
vegrehaj啦jelenlegi ki:iriilmenyei ki:izi:itt, meg azoknak sem
tudnak kozerdekii munkavegzesre ail<alrnas elti:iltesi helyet tal血
a p血og6k, 妞et a bir6浊g jelenleg kozerdekii
munkabiintetessel sujtott. Ezert a partfog6 szolg血atnak kell
kialakitania a kozerdekii munka uj tipusu vegrehajtasi felteteleit,
kezdetben modellk.iserletkent, projektrendszerben, a gyakorlati
tapasztalatok ertekelese ut细to戏bbfejlesztessel. Az is
ketsegtelen, hogy a p缸fog6 feliigyelok jelenlegi
tevekenysegszerkezete, munkam6dszerei sem alkalmasak az 句
tipusu kozerdekii munka hatekony vegrehaj怡s缸a. Nines okunk
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azonban feltetelezni azt, hogy Nyugat-Eur6pa ors兹gaiban az
egyik leghatekonyabb szankci6forma itthon m浊邸skeptelen.
Nagy val6sziniiseggel az elozoekben emlitett felfog邸beli
酗nbozosegben, a szakmai felkesziiltseg hi缸ya.ban talalhat6 a
sikertelenseg magyar拉ata. Ebbol kovetkezoen a partfog6
felugyelok sza!anai tovabbkepz蜓nel kiil6n6s hangsulyt kell
helyezni a munkabuntetesek szervezese, menedzselese,
响reha}！如，ellen6r戎se kulhoni tapasztalatainak atvete/ere.

泣adatok szerint a vegrehaj伯s szabalyainak megszeg蜓re
40 %banugy keriil sor, ho蹈az eli比lt a b血tet6st meg sem
kezdi, hanem rogton 伈vonja mag红a vegrehaj怡s al61. A
fernunarad6 60 % pedig a biintetesenek a feleig sem er el. A
p时og6k tapasztalatai alap血becsiilt adatok szerint a kozerdekii
munkavegzesre iteltek min tegy 50 o/o-a keriil vissza a bv. bir6hoz
to傩bbi intezkedes vegett.22 Ha a szankci6-vegrehaj饿s ilymertekii
nehezsege a hivatalos statisztikai adatokb61 nem is tiinik ki (ezek
ugyanis elfedik azt a tenyt, hogy egy adott evben elrendelt
ko龙rdekii munkab血tetes atv呾s 红a sok esetben csak viszonylag
hoss动 啦ut知，a kovetkezo 切ek valamely蓝ben keriil sor), az
啦bbi adatok nem a vegrehajtas sikeresseget tiikr ozik

1995 1996

Amunkabunteteskulonboz6 fom面(*) 358 672
泥grehaj啦沮nak felbeszakit邸a

M邸munkahely va窃munka kijelolese 613 474

Vegrehajthat6浊ga megs动nesenek 94 111
megallapi啦a

Szabadsagvesztesre atvaltozta啦 222 201

(*) Javit6-nevel6 munka; szigoritott javit6-nevel6 munka,
kozerdekii mun.lea

22 Lasd cir. Tak盆s Joi妞bv. bir6 tan汕咄nyat a Borton迎yi Szemle 1995/2
s牢aban
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A vadlott egeszsegi allapot缸ak, szemelyi es csal轴
kortilm如yeinek, munk缸a val6 kepesseg妞ek es az egy的

tenyezoknek alapos ismerete, nemkiilonben az ingyenes
munkavegzes letolt蜓re rendelke戎sre all6 alkalmas
munkal1elyek ismerete nelkiil a kozerdekii munka buntetes
哟anugy elhalasztott szabadsagvesztest jelent, mint a nem kel/6
koriiltekintessel alkalmazott penzbuntetes - az osszes anyagi 釭

szeme/yi konzekvenc啦val. A ko戎rdekii munk釭a i化Itek egy
reszenek e b皿tetes kiszabasa csak a bortonbi.intetes elhalaszt誕t
jelenti - sulyosbitva azzal, hogy bi.intet蜓nek ideje
meghosszabbo邮a kiserlete忒ssel, amelyet a partfog6 feliigyelet
folytat a munkaba 汕益sa eel拉b61. A kozerdekii munka ideje
ugyanis csak akkor telik le, ha bizonyithat6an a 切elolt
munkahelyen toltotte azt az elitelt. Ebb61 kovetkezoen
elengedhetetlen a jogerosen munkavegzesre i比lte妞el a szankci6
vegrehaj啦a megkezd蜓nek felgyorsi怡sa, hogy a bir6sag
hat知ozata k邸edelem nelkiil es megfelelo m6don keriiljon
vegrehajtasra, melynek sor缸a szankci6k kovetelm如y-elemei
teljesit蜓nek kovetkezetes es naprak邸z figyelemmel 伈s如se,
betarta啦sa es a szab扎yszego magatartasra adott azonnali reakci6
碑teleinek megteremtese alapveto elv缸s. Celszerii atgondolni
a ko戎rdekii munkavegzes szaba/yainak megszegese eseten a
szabadsagveszt的e t61.（如6 atvaltoztatas m砬kegyseget is.
Jelenleg atvaltozta捻skor egy napi kozerdekii munka egy napi
szabadsagveszt蕊nek felel meg. A ko戎rdekii munka szankci6
b血tetes jelleg妞ek erositese erdekeben megfontoland6 az al的bi
atv乱tozta监i kulcs alkalrnaz郎a:

3 napi kozerdekii munka 1 het
szabadsagvesztesnek felel meg

10 napi ko攻rdekii munka 6 het
szabadsagvesztesnek felel meg

30 napi kozerdekii munka 6 h6nap
szabadsagvesztesnek felel meg
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50 napi kozerdekii munka 10 h6nap
szabadsagvesztesnek felel meg.

A partfog6felugyelet vegrehajtasa

Jelenleg a p缸fog6 feliigyelet jogintezm如ye nem ti:ilti be
sem az eliteltek feliigyelet的ez, sem a t缸ogatasukhoz fiizodo
吐lokat. Nern veletlen, hogy ez a rendszer a jelenlegi form耻ban
elveszitette hitelet mind a bir狄叫，mind a ki:i或lemenynel, 邸

mint egy enyhe jo伊szankci6 funkcional. Ketsegtelen t如y, hogy
az 1970-es evekben a segites/t血ogat邸 邸a feliigyelet kettos
funkc沁扭j61 megfert egym邸sal a magyar p皿og6 felugyelet
rendszer的en, ugyanis a teljes foglalkoztatottsagra es a
ti:imegtermelesre epiilo gazda浊g sz知talan szoci的s funkci6t
炫tott el a 叫lalati szoc啦politika kereteben. A jelenlegi
helyzetben a p缸fog6 "ta!血konysag釭a" van bizva, hogy milyen
eszkozoket. talal az elkoveto reintegr的6j缸ak erosit蜓re. Ez
annal is ink的b gond, mert a p缸fogoltak 位lnyom6 tobbsege
hatr缸yos helyzetii, szakkepzetlen, iskol缸atlan, nem rendelkezik
munkahellyel, alka血，eseti munkavegzesbol t叩a fenn magat. A
gazdasagi-tarsadalmi helyzet megvaltozott, s a megvaltoz6
koruln记nyekhez tdrten6 igazo啦st kesve kezdte meg a hazai
partfog6 szolgalat

A partfog6i munka intezm妞yi es tevekenyseg rendszere
teljes atalakit尘ra szorul. A szalanai te说kenyseg fejleszt蜓nel a
vegrehajtas sor知azokra a kulcselemekre ti:irteno reakci6keszletet
kell megerositeni, amelyek a biinelki:ivetok t红sadalmi
reintegraci6jat, a kozi:iss匆eroforrasok aktivizal蜓t szolg罪k
A p血og6i munkam6dszerek kialaki捻s缸al elsodleges
fontoss如a biinelkoveto szemelyebol a ki:izi:issegre h妇6
ves戎ly felbecslese, a b血smetles ves忒ly妞ek hatekony
felm蜓se es kezel邸e. E korben a p缸fog6knak a b血elkoveto
magatart邸megv扯oztatasat celz6 speci汕s programokat kell
kialakitani es m浊odtetni, kiilonos tekintettel az eroszakos
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konfliktusmegoldas befoly邸olas缸a. Az intezmenykozi
egyuttmiik:odesek kereteben nagyobb hatekonysaggal kell
segiteni浊a p血ogoltak lakhat邸i felteteleinek biztosit蜓t.
Osztokelni kell a p缸fog6 szolg血tot arra, hogy bortonbol
szabadult, vagy part:fog6 feliigyelet ala helyezett szemelyek
sz血红a atmeneti sz皿st miik:odtessen, vagy ilyen sza116 szakmai
feliigyeletet ell邸sa. A p缸fog6 feliigye16k kepzese es
to烛bbkepzese sor知a p血og6k szocialis szakmai
ismeretanyag知ak es keszsegeinek megerositesevel kell
biztositani 皿hogy hatekonyabb segitseget tudjanak n竘皿a
part:fogoltak munkavegzesi es kepzesi lehetosegeinek segi比seben
Ab血smetles veszelyet nove16 szenvedelybetegsegek (drog,
alkohol) kezeleset celz6 programokat kell a p血og6 szolgalatnak
kidolgozni es folyamatosan miikodtetni. A cig缸y sz缸naz蝉
p皿ogoltak speci的s s邓ksegleteinek figyelembevetelet a
kisebbsegekkel kapcsolatos diszkrimin的6mentes eszkozokkel
kell megoldaniuk. Nagyobb figyelmet kell forditaniuk a sertetti
j6vatetel teljesitesere. S vegiil alapveto kovetelmeny a
magatart拯i szabalyok betart邸a felteteleinek megteremtese.

A partfog6 szolgalat 罗akorlata azt mutatja, ho窃e
szervezetek szakmai sztenderdek es szakmai 砬kel邸 成lkul
miikodnek a bilnteto igazsagszolgaltatas rendszer的en. E
sztenderdek hi缸ya 圆酗sen a kontroll funkci6k gyakorl垣ban
erzekelheto. A jelenlegi gyakorlat szerint a p血og6 felugyelet
tartarna alatt 2-3 havonta kell a p缸fogoltnak jelentkeznie a
严og6nal. Ez a tal邮oz拯i gyakorisag sem a t红sadalom
噬elme erdekeben gyakorolt kontroll, sem az elk6vet6t t血ogat6
segito fun.kci6 teljesitesere nem megfelelo siiriisegii. Az 1990-es
evekre - szerte a vi1姥on - megvaltozott a biinteto
igazs铭szolg血t知teriileten a kontroll es segito funkci6kat
egyidejiileg ell纽6 szakemberekkel kapcsolatos t扛sadahni
elv红益rendszer. A biinteto szankci6k vegrehajt誕t atlathat6va,
如妳elhetove kell tenni, reszben a visszatart6 hatas novelese
如dek的en, reszben az如，hogy az ad6fizeto polg釭ok 1邸s狄，

hogym让yen szinvonalon es milyen hatekonysaggal miikodteti az
allam a biinteto igazsagszolgal组t邸rendszeret a kozosseg
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vedelmeben. Ennek megfeleloen az alternativ szankci6k
汲grehajtasanak menetet vilagos es atlathat6 szabalyoknak kell
rendezniiik, es az abban k6zremilk6d6 szervezetek tevekenys如
(Jelesu/ a partfog6 szolgalatoket) rendszeresen 砬kelni ke/1. Az
alternativ szankci6k 汲grehaJ应如I kapcso/atos szakniai
sztenderdek meghatarozasa tehat surgetofeladat. Ezek a szakmai
szab的yok hivatottak a lehet6 legkonkretabban koriilimi a
p缸fog6 szolg血t napi gyakorlati tevekenyseget, mint peld知I a
kontroll-funkci6 gyakorlas知ak konkret tartalma, a
kapcsolattartas minimumai, a kapcsolatfelvetel hat缸deje, vagy a
magatart的szabalyok megszegesenel kovetendo elj缸s reszletes
罕sei.

A p缸fog6 szolg血t szakmai tevekenysegenek
megerositesevel lehetoseg nyilik - a nemzetkozi tapasztalatok
szerint igen hatekony - intenziv p6rtfog6 felugyeleti formak
加lakitasara. A fokozott p血og6 feliigyelet kereteben a
magatart邸i szab的yok ossze汕itasa - az elkovete甘

b血cselekmeny es az elkoveto sa,拉tossagait figyelembe v切e -
olyan, veszelyesebb biinelkove邸kor kezeleset is lehetove
tennek, akiknek szorosabb feliigyeletre es az 红lagn让nagyobb
mertekii segitsegn西tasra vans祖ksegiil< a tovabbi biinelkovet邸
megel6zesehez. A fokozott p缸fog6 feliigyelet megnyilv缸ulhat
abban, hogy a bir誕g egyiitt alkalmaz ket magatartasi szab扒yt: a
p皿og6i foglalkoztat6 programjain va16 reszvetelt es a 切elolt
运监shelyen tart6zkod邸kotelezettseget. A kijelolt sz皿shelyen
val6 tart6zkod邸ra kotelezessel csak reszben reagal a b皿tetojog
az elkoveto szoci的s sziiksegleteire (ertsd: lak邸bi缸y, vagy
hajlektalansag), ink的b arra hasznalja e magatartasi elo血st, hogy
的ala szigo泊bban szab的yozza az elkoveto viselked蜓t. A
szallasnak non-profit szervezet is lehet a fenntart6ja, a szakmai
sztenderdek azonban ekkor is azonosak a p血og6 szolg如t 血tal
m浊odtetett intezmenyekevel. A kijelolt szallashely 句szaka z缸，

nappal azonban a p缸fogolt mozgasa nem korlatozott -
lehetosege van munkat, elfoglaltsagot ta1血，kepzesben reszt
venni. E megoldas egyszerre felel meg a hat6sag
kontrolligenyenek es a p缸fogas alatt 汕6 szemelyes SZOC呻s
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szolgalta监 碌nti s巫segletenek

A'90-es evek b酗zesenek kezel蜓hez tehat az altemativ
szankci6k vegrehajt誕ban szerepet v纽al6 p缸fog6 szolgalatnak
ors兹gosan egyseges celok es norm狄alapj缸kell miikodnie. A
p缸og6felugyel6kfelel6ss毋t vilagossa kell tenni, megteremtve
ate泥kenys鸽浊merhetove tete［如ek kriteriumait. Novelni kell a
jogalkalmaz6k biza皿t a p硕og6 szolgalatok te说kenysege
呻t, melyet elsosorban a p缸fog6i gyakorlati tevekenyseg
sz如nai szinvonal缸ak novel蜓vel lehet elerni. A vegrehajtas
sor缸nagyobb hangsulyt kell helyezni az intezm的ykozi
egyutlmiikod邸rem邸szolg汕atokkal es szervezetekkel. Meg kell
honositani a koltsegekre is tekintettel levo szankci6-vegrehajt的
gyakorlatot, valamint erositeni kell a p缸fog6 szolgalatokat a
helyi kozosseghez fiizo kapcsolatokat

Afiatalko泊ak

A:z. altemativ szankci6k alkalmaz邸a 陆li:ini:isen j6
eredmenyekkel kecsegtet a fiatalkoruaknal. A kontinent的s es az
angolsz拯z igazsagszolg创ta均si rendszerii orszagokban vegzett
kuta啦i tapasztalatok egyar缸t azt jelzik, hogy a fiatalkoru
b血elkovetok 血yom6 ti:ibbsege csak egyszer vagy ketszer keriil
osszeiitkozesbe a ti:irvennyel to咄bbi elete sor血A:z. is teny
viszont, hogy 皿血I fiatalabb korban ti:irtenik az e!s6
迦cselekmeny elki:ivetese, annal nagyobb va16sziniiseggel ki:iveti
azt a tobbi jogsertes. Ezert kiemelkedo fontoss郔a biinteto
igazsagszolgaltatas reakci6keszletenek ertekelese a b画sm邮s
megelozese szempon匪b61

A hazai btinteto igazsagszolgaltat的rendszer formalisan
megfeleloen e邸oniti egym的61 az enyhe es 剥yos
血cselekmenyekkel kapcsolatos reakci6keszletet a
响cselekmenyt elkoveto fiatalkoruakkal kapcsolatosan. 1995 6ta
6t 的g terjedo szabadsagvesztessel fenyegetett biincselelanenyek
elkovetes的el lehetoseg van az 吆yeszi vademeles I-2 eves
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elhalasztasara, s a fiatalkoru p血og6 felilgyelet ala helyezesere,
magatart拯i szab砌ok meg汕apitas釭a. Hazai kutatasi
tapasztalatok nem allnak rendelkezesre az 旬jogintezmeny
hatekonysagat illetoen 泣ot evig terjedo szabadsagvesztessel
fenyegetett biincselekmenyek kore azonban西gosan tagnak, s a
feliigyelet tartama 血sagosan hoss忒nak tiinik a diverzi6
碑teleinek megha血ozasakor. E problemat az tigyeszi gyakorlat
ugy oldotta meg, hogy csak azokat az tigyeket tereli el, ahol a
fiatalkoru beismeresben van, az okozott k红pedig csekely, vagy
megt细lt. Ebbol kovetkezoen a vademeles elhalasztas知ak
mostani gyakorlata sernrni m邸celt nem szolgal, mint a b邱sag
tehermentesiteset, a leheto legolcs6bb m6don. A jelenlegi jogi
szab的yo兹s nem segiti a jogintezrnennyel megcelozni kiv缸t
celcsoport korillhat缸ol誕t sem, s fenn纽annak a veszelye, hogy
a feliigyelet szempon啦b61 enyhebb tartamu
jogkovetkezmenyeket v汕 灼a 傩demeles elhalaszt邸a
Szuksegesnek latszik a vademeles elhalasztasanak leheto.妓get a
harom 如g terjedo szabadsagvesztessel fenyegetett
晌cselekm知yek kezel蜓re korlatozni, s az ugyesz altal
elrendelt partfog6 felugyelet tartamat 6 h6 - I 卸kozdtti
哗artamban meghatarozni. Emel1ett a p血og6 feltigyelok
to沮bbkepzese szilkseges, hogy az eltereles sor知hatekony
j6v邮teli es mediaci6s elemeket tudjanak ervenyesiteni a
vegrehaj芘s sor知

A hazai bir6浊gok a fiatalkoru biinelkovetok 70 ％-at
szabadsagelvon邸sal nemj邮szankci6val s句tj拙 ．Ennek 9/10-et
apr6b红a bocs拙达es a partfog6 feltigyelet teszi ki. A ko戎rdekil
munkabuntetes alkalmaz邸缸a az elj缸s sor知a 18. elete沁ket
betoltott fiatalkoruak eseteben van lehetoseg. A fiatalkoruak
kozerdekii munkavegzesenek kilill灿tapasztalatai alapj抇semmi
nem indokolja e korlatozast. Kiilonosen a fiatalkoruakkal
kapcsolatban kell arra torekedni, hogy a szankci6 vegreh<1;胆sa
sor缸szemben也zenek az elkovetett biincselekmeny
kovetkezmenyeivel, a sertettet ert hatasaival, hogy felelosseget
v纽aljanak az elkovetett cselekrnenyert, s megpr6b的ak az
okozott k缸j6浊tenni. A statisztikai adatok szerint az elj益s ala
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vont fiatalkoruak 50 %-a munka es foglalkozas nelktili, s kor扭
kiszorultak az oktat的rendszerb61. A p血og6 szolg乱at feladata
tehat, hogy a fiatalkoruak eletkor奾oz illeszked6 munkavegzesi
form狄kialakit誕val segitsek annak el如set, hogy a fiatal az
乱tala vegzett munka reven tehesse j6va a kozossegnek az okozott
k缸Ezert a kozerdekil munkaveg戎s alkalmazasat lehetove kell
tenni a bilncselekm如y elkove戊skor a I6. eletevuket betoltott
如talok szankcionalasara.

A fiatalkoru biinelkovet6k koreben is er6siteni sziikseges
az alternativ szankci6k kovetelmeny oldal红，a feltigyelet
ha氏konyabb form缸1ak 如alakit誕val, illetve sziikseg eseten a
芦ogatas fokoz誕val. Ktilonos figyelmet kell fordit皿kepzesi
比缸yos碑gaik p6啦s釭a, s a foglalkoztatas SOI缸a to戏bbi
b如elkov啦s megakadalyoz蜓t celz6 koriilmenyek
meger6sitesere. Megfontoland6 lenne a fiatalkoruak
b血elkovetesenek hattereben a.116 koriilm如yek hatekonyabb
kezelesere a tobbfele szakma kepvisel6jeb61 all6 intezmenykozi
esetmegbesz勋kerekasztal alkalmaz邸anak meghonositasa a
p血og6 feltigyelet tartama alatt.

Az altemativ szankci6k vegrehajtasa a fiatalkoru p缸fog6k
feladata. Tevekenyse驴ket - hasonl6an a feln6tt koruak
p时og姆hoz - szakmai szabalyok kell rendezzek. A szakmai
szab的yok megalkot邸叩I kulonos gondot kellforditani azoknak
a jiatalko戌aknak a feliigyele［如 邸tamogatasara, akik
sorozatosan enyh的b vagy kozepes sulyu biincselekm切yt
kovetnek el, s nagy a veszelye afe!nott korig ativelo biinelkoveto
karrier kialakulasanak. A b如csele如enyt elkovet6 fiatalkoruak
kezel蜓ben tov的bra is a szabadsagelvon邸sal nem j邱
szankci6k alkalmaz誕红a kell a hangsulyt helyezni, a szankci6k
ha比konysag知ak rendszeres e氓kel蜓t kialakitani, a vegrehajt邸
tartama alatt alkalmazott eszkozok visszatart6 hat誕t pedig
fokozni sziikseges. Ktilonosen nagy figyelmet kell forditani a
fiatalko巾bi.inoz6s 切jellegzetessegeire, a csoportos elkove化sre
es az eroszakos b如elkovetes egyre nagyobb mervii
me纠elene的re. A szankc氐vegrehaj比s sor知a p缸fog6
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feliigyeloknek speci的s programok 虹dolgo牢a.val kell az ujabb
b血1.!lki:ivetes veszelyet csokkenteni.

A szankc沁戒grehaj必int也成nyrendszere

A jogalkalmazas hatekonysagaval kapcsolatos hitelesseg
沁velesehez filzodo erdeknek a szankci6-vegrehajtas intezmenyi
atalaki均saban is meg kell jelennie. A szankci6 vegrehajtas
intezm切")lrendszerenek szukseges atalakitasa saran a bir6sag
igazsagszolgaltatasi funkci6inak tehermentesitese szukseges,
kulonos tekintettel az igazsagugyi igazgatasi feladatok
elkulonit函re. Ennek erdek的en ki kell alakitani azokat a
szervezeti felteteleket, melyekben elkillonul a penzbuntetes
啼·ehajtasa a bir6sag szervezeti rendszere沁I.

Figyelemmel kell lenni arra, hogy a b血eto
igazsagszolg斗tat知，s ezen beltil a szankci6-vegrehajt知
hitelessegenek novel蜓t mennyisegi, es minosegi parameterek
megerositese befolyasolja. A szankci6k k应nyszerithe，应genek,
visszatart6 erejenek fokozasa, nem a szankci6k altalanos
szigoritasat jelenti, hanem reszben a szankci6 malum elemeinek
kovetkezetes ervenyesit函t, reszben a buntet6jogi szankc劝

hatalya alatt all6 szemely kezel蜓ben a reintegrac巾

szempontjainak szukseges m砬kiifigyelembevetel妇．A szankci6-
vegrehaj均s hatekonysag知ak fokoz延a elsodl6ges erdek a
biinteto igazsagszolg乱ta芘s tertileten az inform缸恤aml知
jelentos megerositese, es az intezmenykozi egyuttmiikodesek
rendszerenek kialakitasa

A szabadsagelvonassal nem j邮szankci6k vegrehajt誕val
kapcsolatos szakmai szabalyok kialakitasa (reszben a Bvtvr
m6dositasaval, reszben a Szakmai Sztenderdek kidolgo兹碑val)
elengedhetetlen feltetele a szankci6-vegrehaj啦hitelessege
novelesenek, a t虹sadalom vedelmenek. Ennek erdekeben
egyertelmiien meg kell hat红ozni a p缸fog6 hivatalok celj缸t es
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feladatait, valamint 伈dolgozand6 az a kovete酝nyrendszer,
arnelynek alapj缸a p皿og6 hivatal kvekenysege ertekelhet6.
Kidolgozand6k tovabba azok a kompetenci狄es
szempontrendszerek, amelyek alapj知a vegrehaj邯i
tevekenysegbe'if non-profit szfera szervezetei bevonhat6k. A
szankci6-vegrehajtas hatekonysag的ak fokoz邸a erdekeben
er6siteni sziikseges az intezmenyek kozotti egyiittmiikodest,
informaci6aramlast, reszben a jogszab砌i el6血sok
precizirozasaval, reszben az altemativ szankci6k vegrehajt蜓val
kapcsolatos szakm扣sztenderdek el6ir邸aiban. A p血og6
szolg扯at 灿1s6 es be!s6 szervezeti/血yi芘si rendszerenek
atalaki芘sa sziikseges annak erdekeben, hogy a kozossegi
szankci6k alkalmaz垣val kapcsolatos biintet6politikai elvek,
吐lok megval6suljanak, hogy rnegteremt6djek a szervezet
如ekelhet6sege es atlathat6saga, 血d a szalanai ir知yitas, 血d
a kozosseg sz知血a.

A p血og6 szolg拙at bir6sagi szervezeti rendszerhez
tartozasa sz细OS problemat vet fel. Ketsegtelen, hogy a
partfog6i feladatokkal a bir6sag az i芘lkez知funkci6
termeszet勋I idegen vegrehajtasi feladatokat val/al fel. A
p血og6 szolgalat szervezeti hovatartoz邸知ak bizonytalansagait
er6siti, hogy az e血ult evekben le戏It nehany olyan feladat a
bir6sagokr61(pI. kozjegyz6i, igazsagiigyi szakert6i), amely nern
tartozott szorosan az itelkezesi funkci6hoz. A to哗bbi
,,profi1tiszti啦i V红akozast''er6siti a p血og6i munka biintet6- es
SZOC啦politikai hat红okat atlep6 jellegzetessege is. A
szabadsagelvon邱sal nern 血6 szankci6k vegrehajt岫知ak, es a
szakmaifel［如lek megeriJsitese erdek的en afiatalko戊akkal es a
felnott ko戊akkal foglalkoz6 partfog6i szervezet egysegesitese
szukseges. A biintet6politika vegrehajt誕ert felel6s Igazsagiigyi
M血szteriumnak jelenleg nines befolyasa a p血og6 szolg扯at
tevekenysegere, mert - termeszetszeriileg - a bir6sagok
munkaszerve戎sebe sem sz6lhat bele. igy a vegrehajtas sor扭
sziikseges ellen6rzes es felligyelet azon szakmai 血血numait sem
tudja el6皿amelyeket a p缸fog6knak be kellene tartaniuk, s
amelyek jelent6sen novelnek a p缸fogas hitelet a
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kozvelemenyben. A szabadsagelvon邸sal nem j细szankci6kkal
kapcsolatos buntetopolitika hatekony vegrehaj忮s血ak biztositasa
erdekeben az Igazsagugy顷nisz［如um szervezeti keret的en letre
kell hozni az alternativ szankci6k vegreh[l_丿邸啦rt es az
啦gondoza戏rt felelos Orszagos Partfog6 Hivatalt, melyet a
kozossegi szankci6k vegrehaj怡s知ak t红sadalmasi怡sa erdekeben
letrehozand6 Orszagos P血og6 Bizottsag i面yitana. AP红廿og6i
Hivatal operativ szervezetkent jonne letre, amely a teriileti
szakmai tevekenyseg 订缸yit誕t es koordinaci6jat biztositana,
valamin t adatgyii抵si, szolg轨at的，nyilv缸tartasi es ertekelesi
feladatokat latna el, valamin t az alkalmazott szankci6k
hatekonysag知ak m邮sere ut扭kovetesi vizsg扯atokat folytatna
A p时og6 Bizottsag feladata a kozoss如szankci6k
vegrehajt誕t biztosit6 koltsegvetesi es egyeb fo氓sok elosztasa,
valamin t a szakmapolitikai elvek megfogalmazasa. Ez a
szervezeti megoldas megyei szinten megismetl6dne, biztositva a
helyi kozosseg bevon6d誕tap缸fog6 szolgalatok miikodesebe
AP皿og6 Bizottsagok osszetetelenek az altemativ szankci6k
sajatossagaihoz kell igazodniuk, 如fejezve a kozossegi t扣nogat邸
sziiksegesseget a feladatok ell血saban, ugyanakkor ervenyesitve
azt az elv缸st, amely a p缸fog6 szolgalattal szemben az
igazsagszolgaltatas egyeb szervezeteinek reszer61 megnyilv知ul
A Bizottsag a bir6sag, az iigyeszseg, a rendorseg kepvisel6ib61, a
p血og6 tevekenysegben 如tett t釭c狄kepvisel扣b61 (IM; MM,
BM; NM; OM), es a kozossegi ill. szakmai t红sadalmi
szervezetek kepvisel扣b61 allna (2-3 f6), osszesen teh组11 f6b61
A megyei p缸fog6 bizottsagok ta印ai a megyei szintii bir蜓gok,
ugyeszsegek, rendorsegek kepvisel6i es a megyei
醮onn扭yzatok kepviseloi, valamin t a tertileti szakm狙es
t缸sadahni szervezetek, tovabba a non-profit es a for-profit szfera
砌vise16i.

A p缸fog6 szervezetek egysegesitesevel a partfog6
szolgalat feladataihoz illeszkedve kell kialakitani a szervezet
be/so tevekenys匆struktt,rajat, melynek ln1lcstertiletei a
"bir6s抢i munka", a "feliigyelet es elle的运s", a "bortonp缸fog切

munka, vagy ut6gondozas", a "kozerde屈munka megszervezese
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es vegrehajtasa", a "ki:imyezettanu血缸y keszitese", valamin t a
"vadhalaszt邱OS p缸fog6 feltigyelet". A feln6tt koru es fiatalkoru
p缸fogoltak eletkor的61 ered6 妞li:inbseg csak a feltigyelet es a
segitsegn劝jt邸intenzit每ban vagy az eletkori sajatossagokhoz
igazodasb狙，esetleg a szankci6 tartam 的an jelentkezik. A
felugyelet, a kontroll sziiksegessege, illetve a munkaltat邸
tartalmaban mindket ki:irben azonos

Terry, hogy a p血og6 felugye16k letsz细a elegtelen a
megni:ivekedett feladatok ell血s的oz. Jelenleg 66 f6 dolgozik
feln6tt koru es kb. 200 f6 fiatalkoru eliteltek p缸fog6jakent. A
p6rtfog6i 昆tsz6m jelentos eme!ese elengedhetetlenul
szuksegesnek !6tszik. A feln6tt koruak p缸fog6 szolg血ta kb. 500
f6s letszamrnal tudna teljesiteni azokat a feladatokat, amelyeket a
bortonnepesseg merseklese. - s ezaltal a szabadsagvesztes
vegrehaj团涵valj釭6 kiemelked6en magas ki:iltsegek csokkentese -
erdekeben az altemativ szankci6k vegrehajt邸a sor知a kontroll es
segit6 funkci6k gyakorlasa megkovetel

Biinalkalmak megel/f;社<;e, b让ntetesek kovetkem记nyeinek
minimalizal心a

A biinal监lmak megelozese

A krirnin的politika d6nt6en a b画sm出长s megelozeset
szolg拙6 biintetojogi eszkozok (b血te化sek es intezkedesek) latba
vete的vel j回hozza a biinmegel6戎shez, amelynek sulypontja
azonban a 缸sadalmi mege16戎se止annak intezmenyrendszer妞
van. Az 纽ami 邸a kozossegi, a kozponti 邸a helyi erdekek
胚16nboz6segeb61 fakad6an s皿血啦ban olyan vegyes rendszer
如epit蜓re van sziikseg, amely止a szeleskorii ig妞yeknek kepes
megfelelni. A rendszer penziigyi vonzatait a rendszer eg邸戎vel
egyiitt kell tervezni.

Ezen tulmenoen olyan vegyes rendszer kiv缸atos, amelyik
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az 狙am krimin曲politikai feleloss母re kepes alapozni. Az 血lam
olyan prevenci6s h拙6zatot i<cll mi.ikodtessen, amelyik
egyidejfileg kepes az ors兹gos; centralizalt erdekeket a helyi
priori啦okkal osszeegyezte血 邸szolg缸at6 jellegii eszkozok
felaj血誕val a prevenci6s hatteret biztositani. Ezt kell
kiegeszitenie a segit6-t细ogat6 altemativ纽jellemz6 lakoss~gi
aktivi诠snak. Velhet6en ez a rnegoldas kepes lesz biztositani a
korlatoz6-beavatkoz6 altemativ釭a jellemzo pozitiv lakos浊gi
kozerzet kialakul誕t, szemben a tiszt知segit6-t细ogat6
altemativa gyakorlat年a masutt is jellemz6, meglehet6sen
ambivalens lakossagi fogadta诠ssal.

A ket altemativa e16nyeinek kedvez6 integr血sa azt is
el6segitheti, hogy - a segit6-t缸ogat6 altemativ釭a jellernz6en -
regi6nk gyorsan valtoz6 koriilmenyei kozott az 句jelensegekre
gyorsan lehessen adekvat m6don reag血．

A rend6l'.戏g a jogallami koriilmenyek kozott a 圆onboz6
rendeszeti, kozbiztons抑，kozrend- es vagyonvedelmi szolgalatok
kereteben kiemelt szerepet kap a biinalkalmak megel6戎seben,
beleertve az allamigazgat的(szabalysertesi) felel6sseg
kovetkezetes erv妞yesiteset is. A 陆lonboz6 szolgalatoknak a
biinmegel6戎sben val6 kozrerni.ikode的t a megyei
ilikapit知ysagokon szervezett biinrnegelozesi 飞szleg koordinalja

A sertettekkel kapcsolatos kriminalpolitika hangsulyai es
eszkozrendszere

Meg a nyugat-eur6pai 纽amokban sines 15 eve, hogy a
biincselekm妞y serte句e a bi.inteto igaz迨gszolgaltat邸
meghat红oz6 szerepl郧Ve V汕t, azaz olyan szemell欢 ， 血ek
speci的s erdekei, kiilonleges s祖ksegletei vannak, es aki kiveteles
b知asm6dra tarthat igenyt a serelmere elkovetett b如cselekrneny
elb邱拉sa sor缸．Inform如est血ogatni kell 6t, figye血esen
meghallgatni, tan缸sokkal ellatni, kompenz扯u veszteseget,
j6油tenni az elszenvedett serelem kovetkezmenyeit, es amikor
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sziikseges, megvedeni ot a cselekmeny megismet16deset6I.

Terry, hogy b釭a sertett az, aki a b血cselekmeny
kovetkezmenyeit elszenvedte, az allam osszehasonlithatatlanul
tobbet kolt a kozpenzekbol a biincselekm初!Yl elkoveto szemelyre
az ellene inditott elj缸ssal, az elitelessel, vagy peldaul a btintetes
vegrehajt蜓val kapcsolatos intezmenyek m浊odtetese kapcs知
Tudomisul kell azonban venni, hogy. a b血或s nem
cs6kkenthet6 es a sertett helyzete nem javi止at6 puszt的az
壶veto felelossegre vonasa altal

A biincselekmeny serte甘庐ve 面It szemely helyzetenek
Javitasa h扛om, szeles ertelemben felfogott eszkozt
m血enkeppen magaban foglal

• kompenz缸i6, repar缸i6: ab如cselekmeny kovetkezmenyeinek
- legal的b reszbeni - orvoslasa,

· 妞lonfele szolg汕atasok: 画orm的6, tanacsad知 ，jogi segitseg,
valamin t a sertett ment的s es pszichikai sziiksegleteinek
fokozottabb figyelembe vetele, es a hatekony segitsegn西tas
felteteleinek megteremtese,

• JO伊helyzet: a sertett elj缸sjogi helyzetenek megerositese,
kiilonosen a terhelttel kapcsolatos dontesek vonatkoz蜓ban.

Az emberi melt6sagra, az egyenlosegre, a t红sadalmi
igazsagossagra es az alapvet6 emberi jogok biztositas红a
tekintettel meg nem megoldott a sertetti j6v狠tel a hazai jog
rendszereben. (E feladat nem resze a b皿tet6 elj缸sjognak, a
problem组a btinteto jogtertileten kivill kell 血el6bb
eredmenyesen kezelni.) Egy civilizalt t缸sadalomnak, amely nem
画az eroszakot, es amely meg kiv缸ua vedeni az 缸atlant a
biin6st61 olyan mertekben, amenny江e csak teheti, tekintetbe kell
vennie a biincselekm的y sertettjeve valt szemelyek reparaci6
碌nti igenyeit. Ktil6n6sen az如，mert ezzel azt is nyilv知val6va
teszi, hogy egyiitt erez a 面sadalom azon tagjainak csoportjaval,
akik az elleniik elkovetett b如cselekmeny kapcs缸serelmet
szenvedtek, es segiti a sertetteket abban, hogy megoldj狄ilyen
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terrneszetii problem扯at es lehetoseg szerint ujra olyan eletet
elhessenek, m血ab血cselelaneny megtortente el.Stt.

Ennek megfeleloen nem szabad lebecs咖annak az
iizenetnek a polg釭okra gyakorolt hatasat, amelyben az 纽am
ki:itelezettseget V纽al az eroszakos biincselelanenyek 扯dozatainak
K知enyhitesere. Surgeto feladat tehat az eroszakos
biincselekm扣,:yek aldozat如a valt szemelyek allami
屈renyhit蜓vel kapcsolatos kotelezettsegvallalas
torv切yel6K如Ito munkalatainak felgyorsitasa es a financialis
feltetelek megteremtese.

A biincselelaneny ki:ivetkezteben anyagi k虹t szenvedett
sertettek anyagi k釭知ak helyre姐itasa vagy lehetoseg szerinti
merseklesere meg kell erositeni a bunteto jogalkalmazasban
alkalmazhat6 eszkozoket, es a bunteto igazsagszolgaltatas
teruleten kivul lehetseges reparaci6s formakat fokent a
kovetkezo m6dokon

• az elkoveto k如egteritesi hajland函g知ak fokoz蜓val,

• a k邱ritesben az 却ami feladatok vegrehajtas知ak
intenzi:fik血saval,

• a V挝emeles elhalaszt邸扭ak feltetelei ki:izi:itt szereplo j6v邮tel
szakmai felteteleinek megteremtesevel,

• az a邮zi6s elj红邸megerositesevel,

• az altemativ szankci6k vegrehajtasa sor知a sertettnek okozott
廷helyre纽坻s釭a torekves elsodleges oszti:inzesevel,

• vegrehaj诠si jogszab的yok hitelezokkel kapcsolatos kielegi化si
sorrendjeben a sertett prefer拙邸a a sorrend m6dosit誕val.

A sertett k缸函tes 碌nti igenyenek kielegiteset nem a
b血teto igazsagszolg的at邸jelenleg letezo forrasainak
atcsoportosit蜓val, vagy a biinmegelozes celjab61 rendelkezesre
纽6 forr邸ok terhere kell megval6sitani. A sertettek k缸genyenek
kielegi化set elsosorban a btinteto igazsagszolg缸atas m浊od6s6vel
kapcsolatos bevetelekbol(penzbiintetes, elj红asi koltsegek),
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illetve e celra elkiil血tett forrasokb61 kell fedezni.
Megfontoland6 lehet az egyes skand血V orszagokban 邸

Hollandiaban letezo,,sertetti ad6" bevezetese, mely az
alkalmazott penzb血tetesen feliil vagy az elk6vet6 egy havi
jovedelmenek megfelelo osszeg fizetesere, vagy a kiszabott
penzbiintetesen feliil tovabbi 5 % fizetesere kotelezi a terheltet, s
az osszeg k泣vetleniil a sertettek k缸eriteset szolg的a 23

A kompenz如6 azonban csak az egyik m6dja annak, hogy
a sertett elete az eredeti kerekv如sba terhessen vissza, ez
ugyanis nem kepes a biincselekmeny osszes kovetkezmenyet
orvosolni. A nyugat-eur6pai orszagokkal ellentetben
Magyarorszagon elenyesz6 a bilncselekm初!Y sertet艇ve valt
szemelyek segit函re szervez6d6 szolg扯atasok sz血a es
elterjedtsege. Az elkovetkezendokben kiemelt fontoss如
kerdesnek kell tekinteni annak osztonz蜓t, hogy ilyen
szolg扯atasok szervezodjenek, s ezen beliil 妞lonos figyelmet
kell fordit釭ii a sertette valt gye11nekek, idosek es nok helyzetere
Na穸?n hat釭ozottan vilagossikell telllli, hogya csaladon belull,
a nok, a gyennekek es az 啦sek ellen 拉nyul6 eroszak
如adalmilag elfogadhatatlan, s a biintet句og ilyen esetekben
egyertelmiien a sertett oldal知all. Megfontoland6 bizonyos
如etti kateg如ak szamara a”戍rtetti kdtelez6 池delem" jogi
felteteleinek kidolgozasa, azaz a sertett jogi kepviselete
tamogatasanak biztositasa, kuldndsen az er6szakos
biincselekm切yeks如etlje泥valt szemelyekn针

A krimindlpolitika es egy的politikdk viszonya (krimincilpolitika
必biinmegelffz匈

A biztonsagi koncepcio lenyege

A koncepci6 a jelenlegi helyzet ismereteben hat釭ozza

23 Law in motion. NetherlandsMinistry ofJustice. September, 1990. 45. p
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meg a lehetseges es s巫seges beavatkozasokat, penzu即
felteteleket, es a kozponti, a helyi, valamint a Konn缸y a.Ital
felugyelt mas szervezetek tevekenyseget.

A biincselekmenyek sz扭血ak es 陆lonosen at虹sadalom
szempon啪b61 sulyosnak tekintheto biincselekmeny-fa,妞
terjed蜓nek korlatoz邸a olyan beavatkozasokat igenyel, amelyek
胫pesek a ki叫t6 okok felsz细啦s釭a, illetve az eredeti hatasok
korlatoz邱红a, semlegesitesere, ellentetelezesere. Ennek
el如sehez arra van s础seg, hogy sikertiljon egymassal
osszefuggo, koor如诅It, egym邱ha诠sait reszben kiegeszito,
设szben erosito intezkedeseket hozni

Az Ors兹gos Biinmegel6z知Program h红om egyenran卧
strategiai ir缸ya

I. az emberi elet, a dologi javak, a szemelyiseghez fiizodo
alkotmanyosjogok vedelme; •

2. a szomszedos ors兹gokkal az e罗uttmi1kod邸felteteleinek es az
ors兹g kiegyensulyozott tersegi fejl6desenek elosegitese;

3. az orszag stabilitasanak biztosi均sa.
Az Eur6pai Kozosseg tagillamai kozott megsziino belso

狙amhat红ok a biinmegel6zes 切lehetosegeinek 知如血誕t, uj
m6dszereinek a 灼alakit誕t helyezik el6terbe. Az
egyuttmiikodes, az egyseges fellepes - 皿nd ab皿tet6 anya伊6s
elj釭仓sjogi szabalyoz邸t, 血nd az egyeb jogszab的yok
megalkot知红es alkalmaz誕t, mind pedig az 血technikai
norm斗at tekintve - ktilonosen fontos a kovetkez6 teruleteken:

• A nemzetkozi szervezett bilnozes, amelynek korlatoz知a nem
nelkiil泣heti a nemzetkozileg osszehangolt megel6z6
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intezkedeseket.24

• Idetartozik az embercsempeszet es a !any- ， 让letve a gyermek
es az • emberkereskedelem, az embercsempeszet, a
szexturizmussal is pcirosu/6, nemzetkdzive''erett" pros/呱c劝 ，

a nukleciris, illetve az egy的，veszelyes anyagok csemp位如，

a Jegyver-, a miikincs- es a 励it6szer-kereskedelem, a
szcimit6gepes biindz釭，a penzmoscis, a terrorizmus, az
internacionalis korrupci6, valamint a szervezett biinban必k
egym尘kdzdtti leszcimolcisa.

Me勾egyzend6, hogy egy-egy orszag (igy haz皿）
lakossag知ak a nagy resze, a polg知ok tobbsege ezeknek a
b血cselekm妞yeknek - az objektiv veszelyesseghez kepest j6val
－ 灼sebb jelent6忒get tulajdonit, mert k切etlen sertett 血nyaban
k如etlenill, szemelyre sz616an nem e迈keli sem a
b血cselekm的yek elkovet誕t, sem pedig azok a
kovetkezmenyeit.

Fontos - fok的t a kozeli, a szomszedos ors兹gokkal
egyiittesen megval6sitand6 - megel6z知feladatok ad6dnak az
elobbi korbe nem tartoz6 elet elleni biincselekm初yeK Uld6忒se,
az orszaghat红okon atlep6 b如elkovetesi form狄megelozese
vonatkoza浊ban.

• Ide soroland6 a gazdascigi elet normalis miikodese ellenz
biincselekn记nyek iildo忒se es megel6忒se, 皿ely elosegitheti
a nemzetkozi toke hatekonyabb miikod邸6t.

• Ebbe a korbe tartozik a vagyoni javakat 邸 奸芘keket
sulyosan serto, termeszetes es/vagy jogi szemelyek javai ellen
江知yul6 biincselekmenyek megel6元se, a b血elkovetok
tettenere的nek - az orszaghat红okon is ativelo, 血”forr6

24 Erre Id. az E啦pa T血cs szcrve丞劲ben Strasbourgban 1997. december 1-3
K6动t - az Eur6p扣Uni6 的tal meghirde[ett "A korrupci6 es s瓦rve组t biino龙s
elleni hare az 组menet allapo也ban lcvo ko攻p- 邸kelet-eur6pai ors龙gokban"
elnev也知 “Octopus" Proj立t kapc浊n tartott tanacsko龙s megallapi归t,
aja.nlasai t es ir知yelveit, kiilonos tckintettel a Kovetkeztetesek II. Ftiggelekeben
tett r邸zletes javaslatokra
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nyomon 诅dozes" - re的s lehetosegge emelese. Elsosorban a
,lop邸ok, betoreses lop邸ok, a szemelygepkocsi一

eltulajdoni均sok es a csalasok elleni vedelem foko牢a.

• Ide tartozik a nemzetk6zi turizmust es a turist社at mint
celcsoportot veszelyezteto biincselekmenyek
megval6sul邸知ak megelozese.

Az Eur6pai Uni6hoz val6 csatlako兹s erdekeben a
biinmegelo戎s teriileten is lenyeges kovetelmeny a
Jogharmonizaci6 biztositasa, az uni6s orszagok es haz邮
jogte叫etei kozott a kompatibilitas megteremtese, valamint az
inform的油amlast biztosit6 informatikai rendszerek
osszekapcsolasa.

A biinmegelozes kiemelt celcsoportjai

• Elsodlegesen a 罗ermekek, akiknek normatudat的oz es
normakovetesehez, a t扛sadalmi norm扯bevesodesehez es
betartasuk primatus抽oz igen fontos t红sadalmi erdek fiizodik,
nevelkedjenek ak红teljes, ak红csonka cs啦dban, ak釭pe小g
辑ami gondozasban. Az ut6bbiak biinozes altali
veszelyeztetettsege - mind elkovetoi, mind pedig serte厮
aldozati minosegben - kiemelkedo. A biinmegelozes celj也

hogy lehetoseg szerint tompitsa es oldja a 如skon'.i es magukra
hagyatott gyerekek mag缸yat, to傩bba, hogy kompenzalja a
cs啦d diszfunkcion的s miikodesebol eredo szemelyiseg
seriil邸eket s ezaltal elejet vegye egy kesobbi b酗旋karrier
kialalrul红s知ak

• K.iemelt celcsoport to浊bba ajidtalko戌ak es afiatal felnottek
nemzedeke. A kriminalstatisztikai mutat6k szerint az osszes
ismertte valt b血ellcoveto mintegy egytizede fiatalko泣de a
lopasok es rablasok ismertte v缸tettesei koziil minden
negyedik fiatalkoru. A biinmegelozes alapveto celja annak
el蜓se, hogy a felnovekvo magyarors兹gi lak6砒pessegnek
minel kisebb 1血yada lepjen m红fiatal korban a biinozo
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eletp的ya utj缸a, es ezaltal meggatolja a b酗zes mintegy
"term捻zetes" t釭sadalmi 切ratermelodeset, a biinozoi
ut缸p6诅s biztosi芘s纽

• Tov的bi celcsoportokat kepeznek a haz屾ban mind
jelentosebb letsz三va val6, hatranyos helyzetil tarsadalmi
戊tegek, amelyek ta印ai a megfelelo foglalkoztatas 血nyaban,
munkanelkiilik妞t, esetenk的t hajlektalankent, a letminimum
hat釭知teng6dve a klassz却s "szeg妞yb酗zes" s邓ksegszerii
es sziiksegszillte elkovet仇ve valnak. A b血mege16zes celja e
设tegeknek a t红sadalmi tobbseghez va16 felz釭k6ztat邱a,
elethelyzetiik javi诠sa, az emberi elethez va16 回血saik
novelese.

• A biinmegel运s kiemelt celcsoportjai tovabba a t红sadalom
halmozottan hatranyos retegei is, melynek csoportjai
etnik叫ages szoci汕san is behat红olhat6ak. Az e csoportokat
sujt6 munkanelkiiliseg, iskol缸atlansag, szakkepzetlenseg, az
汕al缸OS informacio如缸y, az alapvetoen ingerszegeny
kornyezet, a t釭sadalom nagy tobbsegetol eltito, arra nem
jellemzo szegenyseg es az 血 血啦si technik狄hi缸ya az e
retegekhez tartoz6k egy reszet torvenyszeriien kill如托le
biincselekmenyek elkovetesere keszteti. A biimnegelozesi
strategi扭ak e retegek biinoz蜓re, illetve e b血ozesi jelenseg
megelozesere is kello figyelmet kell szentelnie

• A biinmegelozes kiemelt celcsoportjai kozott kell sz釭non
tartani vegeze叫mindazon t红sadalmi csoportokat es
retegeket, amelyek nem alt啦ban, hanem csak nemely
vonatko牢ban, nemely te咄eten es nemely indik缸i6kb61
ad6d6an fokozott vi屈血兹ci6s veszelynek vannak kiteve,
azaz, amelyek illetve akik eset的en fokozott a sertette val尘
veszelye. Ide sorolhat6k a nok, az idoskoruak, a csokkent
bel屿i kepessegekkel rendelkezok, az elmebetegek, valamint
a mozg邸seriiltek. A biinmegelozes celja ese位kben specialis:
fokent azokra a szituaci6kra vonatkozik, amelyekben nagy
va16szin邱eggel prognosztizalhat6 a b血elkovetes.
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A bunmegeloz捻i strategia eszkozrendszere

A biinmegel蓝snek rovid-, k蓝p- es hoss动t的
strategi耻t 胚l6nbozte卯k meg. Mindh玩on beliil tov的bi
me妇onboztet邸tehet6 az elsodleges, a masodlagos 邸a
hannadlagos biinmegel6忒si eszkozok kozott.

A kormanyzati biinmege/6戎s a kiilonfele szakpolitik软

keretei kozott va16sul meg.
A b血megelozes elsodleges eszkozei a szemely

predelinkvens 创apot知ak es az elkovetesre keszteto helyzet
kialakul邸知aka megeloz蜓re szolgalnak

A b血megel6允s m凇odlagos eszk6zei a szemely
predelinkvens 汕apot知ak es az elkovet的e kesztet6 helyzetrlek a
megvaltoztat尘ara szolg知ak.

A biinmegelozes harmadlagos eszkozei a szemely
b血smetl邸re veszelyes 创apot知ak 邸a biinismetlesre kesztet6
helyzetnek a megvaltoztatasat 吐lozz狄meg

A bfuunegel6龙s strat鸽向知ak s如ereert vegso fokon a
korm知yzat felel. Egyes te叫eteken k泣vetleniil avatkozik be,
mig m邸te咄eteken segi应get Il炒jt a Korrn知yt61 fiiggetlen
nem hat6sagi szervezeteknek, illetve minel ha芘konyabb
egyiittiniik6d邸re torekszik azokkal.

A rovidtavii megeloz捻es eszkozrendszere

A rovidt蝉megelozes kiilonosebb strategiai
elkepzeleseket j6reszt nelkiiloz6 tevekenyseg, amely alapvetoen
valamely fontos, a helyi-telepulesi t红sadalom, a sziikebb
kozosseg erdek16desenek a f6kus兹ban al.16, de m如scsak egyedi
jelensegre reagal. Megval6sit每ban a telepillesek kisebb
nagyobb szervezetei, s fcileg a kozossegi 6nszervez6desek
toltenek be fontos szerepet.
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A prevenci6 kovetkezo beavatkoz如leheto.戍gei, illetve
妓lcsoportjai ismertek:

1. A szituativ bfuunegelo元s: a b血elkovetesi alkalmak adott
helyen torteno felm如se es csokkentese erdek的en tett
罕sek, amelyek nem kiv如ak konn缸yzati beavatkozast,
hanern helyi elhat釭ozasb61, helyi szinten eredm如yesen
rnegval6si小at6ak. Az eredm妞yesseghez donto m6don
如lhatnak hozza az onkorm缸yzatok, valarnint azok
szervezetei.

2. A potencialis elkoveto biinelkovetesre va/6 k如戍genek
始ztet蜓nek a befolyasolasa, melyben fontos szerep jut a
csal轴 邸a lak6k6rnyezetnek, a bar知es isrneretsegi kornek,
net知a telepulesi onkorm缸yzatnak, illetve a lakoss抑
onszervez础si csoportoknak 邸a civil szervezeteknek.

3. A biintetojo伊szankci6 hatalya alatt all6 szemelynel a tovabb1
biinelkovetes felteteleinek kozvetlen befolyasolasa, amelyre
ugyancsak a k位vetlen kornyezet, annak fonn的s 邸

infonn的s szervezod邸ei a hivatottak.

A kozeptavu megeloz邸

Politikai elhat釭ozast, korn血yzati, de meg ink的b eras
onkorm缸yzati szerepv汕啦st igenyel. A kozept邸megelozes
meg mindig a helyi, a telepiilesen beliili b血ozes altal okozott
gondokra reagal, ezek folyamatos kezel6sCt v6gZ1, de m红

tobbnyire 垃lte灼nt a napi problem狄on, s megold的m6dozatait a
kozeli jovoben kiv知atos es celszerii b血megelozesi
feladatokhoz igazitja.

Az ebben a korben megoldand6, legfontosabbfeladatok:
1. A biinmegelozes eredmenyessegenek foko兹sa erdekeben

sa胖tos, helyi strategia 灼alaki饿sa a telep血si
onkorm缸yzatok, a rendorseg helyi szerve~ a telepiiles
面sadalnu szervezetei, a lakossagi onszervezodesi csoportok,
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valamint a helyben lak6 polg釭ok egyetertesevel es aktiv
kozrem酗desevel. Ennek 1妞yege, hogy az e配ttm浊odes
olyan vonatkoz邸okban · va16suljon meg, mint a
jogalkalm运s, az oktatas, a kepzes, a foglalkoztat邸es a
tomegt句ekoztatas

2. Az onkorm缸yzatoknak vezet6 szerepet kell betolteniiik a
biinmegel蓝s gyakorlati tevekenysegeben, s a 吐!orient扯
tevekenyseg hatekony浊g扭ak nove比se erdekeben celszerii
neh缸y tertiletet mintegy sulypontk妞t kiemelniiik, s nagyit6
啦tenni mindezeknek a b如亟ssel val6 osszefuggeseit.

Ilyenek lehemek peld知1:

• a szegenyseg, illetve a letminimum alatt vagy annak
komyeken teng6dok elethelyzete es jovobeni kilat邸扣，

• a nagycsal姐osok,

• amunkan叫叫函g,

• a gyermekpros血ci6 megakadalyozasa,

• a fiatalok oktatasa,

• a fiatal felnottek munk汕at垦

• hatr缸yos helyzetii retegek es a biinozes alakulasa,

• a hajlektalanok helyzete,

• a depri叫t fiatalok es a V釭osi biin亟s,

• az er6szak, f6K妞t acsa1的on belilli eroszak 邸a gyermekek
helyzete,

• a vagyonbizton浊g,

• a lakasbiztonsag,

• a szemelygepkocsik ves忒lyeztetettsege,

• ahetvegi h缸ak es az udtilok helyzete,

• a V虹os- illetve a telepul邸terve忒se.
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Biinmegelo戎si politilcik

A biinozes tortenelrni-t釭sadalmi produktum. Nagysaga,
terjedelrne, osszetetele, s回如血ja, elkovetoi es sertetti kore
egyar知t szigni邱缸s arra a t红sadalomra, amelyben keletkezik,
amelyben az aktiv (a biinmegva16sit6k) es a passziv (a serelmet
szenvedettek, a biincselekmenyek aldozataiva va16) szerepl6i
elnek, cselekednek, hatnak, nyernek es szenvednek

Kozismert es melysegesen igaz a regi mondas: "Minden
t红sadalomnak olyan a b血ozese, amilyet megerdemel "

Ugyancsak jellemzoek viszont egy-egy adott t缸sadalomra
azok av拙aszreakci6k is, amelyekkel a rnindenkori kozosseg es
annak reprezent缸s狙 －hol jelentosebb, hol csekelyebb
hatasfokkal, de - • szembesz却lnak a bun应ssel, a
咖cselekmenyekkel es azok elkovetoivel, to傩bba azok a
v扎aszreakci6k, amelyek igenybevetelevel a t年sadalom a
potenci汕s 邸a tenylegesen is serelmet szenvedett aldozatok
segitsegere siet.

A tarsadalom tilkre az az eszkozrendszer, amelyet
mozg6sitani 妓sz a mar elkovetett biincselelanenyek es azok
elk6vet6inek a felderi心如， a biinelkovetok bilntet句ogi
fele/6.函gre vonasara, valamint a meg meg nem val6sult
biinrdkovetesek megaka必lyozasara.

Az elobbi teziseket elfogadva a magyar Korrn知y s虹geto
feladatkent, a modern运ci6 egyik feltetelekent az altal缸OS

gazd誕g- es t釭sadalomfejlesztesi progrfilI\胖ba foglalta a
b血泣es e且eni sokoldalu fellepest. Felismerve azt, hogy a
biinozes elleni 如zdelem nem egyetlen f6hat6甜g, nem egyetlen
缸ca es nem csup知csak a rendorseg feladata - ehhez kepest
komplex, a prevenci6val erintett valamennyi hat6sagot felolelo
tervet dolgozott ki.

a) Kriminalpolitika

--
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Mindezideig egzakt m6don nem nyert bizonyitast, hogy a
kesobbiekben reszletezesre kerillo politik杜megval6sit邸 釭a
forditott erofeszitesek elerik-e a j61 miikodtetett krimin 的politika,
valamint a j61 m浊odtetett bilnteto igazsagszolg汕at拯i rendszer
hatekonysagat. Meg nem C轴lt tetel, hogy a legeredmenyesebb
b血megelozes a tetten如s val6sziniisegenek magas foka.

En.nek alapj缸kezenfekvo, hogy a kriminalpolit必nak a
prevenci6s eszkoztar eg邸戎n be/iii prioritast kell biztositani es a
penzforrasokat elsosorban e terilletre kell allok的江

b) Szocialpolitika

A biinmegelozesre is tekintettel levo szoci的politika igen
fontos eszkoz ahhoz, hogy a biino忒s utj红a meg nem lepett, de
ilyen veszelynek 如tett kozossegeket, egyeneket, kozottiik is
elsosorban a gyermekeket, a fiatalkoruakat es a fiatal felnotteket
a biinozo karriertol, a 1aimin的s stigmatiz的6 kovetkezmenye的1
megv姐je.

A t釭sadalom reali纽a.Ital igazolt teny, hogy meg a
legki浊16bb krimin 曲poli咄a is alkalmatlannak bizonyul a
b血megelozesi celok elere的re, ha megval6sul誕t nem kis如a
mindenkori t釭sadalom a.ital s祖ksegesnek itelt es megfelelo
minosegben magval6sitott szocialpolitika

c) Foglalkoztataspolitika

Az alland6 es megbizhat6 munkahely at虹sadalomba va16
beilleszked邸egyik legfontosabb tenyezoje. Az 扯al知OS 邸teljes
ki:irii foglalkoztatast deklaral6 es gyakor16, korabbi t釭sadalmi
berendezked邸t - amelyben tobb milli6 magyar allampolg釭elt 邸

dolgozott - a piacgazdasag viszonyai valto陆k fel. A val怡s sokak

.
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sz缸血a sokk-hat邸t okozott. A kozelm血ban ugyanis a gazdasagi
rendszerv血s eredm妞yekent s牢ezrek veszte坻k el kor乞bban
biztosnak hitt munkahel邓et, a fiatalok tizezrei pedig evrol evre
nem kepesek biztos keresetet, megelhetest n竘t6 munk的oz
jutni.

A munkanelkiiliek ar缸ya hazankban j6val meghaladja a
nyugat-eur6pai r血t. A rendszerv血s legfobb vesztesei a
szakkepzettseg nelkiili ek, az alul.kepzettek, a to西bb- es
atkep允sre eletkorukb61 ， 允teghelyzetiilcbol vagy sajatos
elethelyzetiikbol fakad6an alkalmatlanok, tovabba azok a
fiatalok, akik ko吐1 sokan elso generaci6s munk邸K妞t kezdtek el
nemreg rendszeresen dolgo皿Iskol缸atlansagukert,
konve氓比at6 szakmahi缸yukert elsosorban nern a k甸allottak a
felelosek. A leg的s munkalehetoseg hi妞ya miatt viszont egyenes
ut vezet az illeg汕s munkaveg忒shez, a sziirke- es a
feketegazdasagba val6 integr奾6dashoz. S ha meg ez az ut sem
血hat6, akkor a biinozes marad az egyetlen megelhetesi forr拯
砸d szelesebb retegeket erint ugyanis a korabban ismeretlen
血．megelhetesi biino戎s, azaz a szegenybiino戎s

Minderre tekintettel a Konn知ynak
foglalkoztat邸politik句缸ak alaki均sa sor知 － figyelembe kell
vennie, hogy a 血sadalmi beilleszkedes alapfeltetele a leg的s
munkaleheto忒g. Erre tekintettel fo torekve的nek tekinti az 句
munkahelyek letrehoz邸知ak elosegiteset, a kis-, kozep- 邸

nagyv祖alkoz邸ok altal az 句mun.kahelyek megteremtesere
碌nyul6 kezdem的yezesek t细oga怡sat, valamin t a m釭meglevo
munkahelyek vedelmet

d) Oktat必－es nevelespol山ka

A felnovekv6 gene设ci6k t缸sadalmi beilleszkedese
szempontj的61 kiemelt fontoss郔a szocializaci6t biztosit6
kisebb (a csaladi), illetve nagyobb (az iskolai) kozossegek
funkci6inak maradekt.alan ellat邸a.
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Jelentekeny hatr红yal startol a piacgazdas函viszonyok
k6z6tt az a fiatal, akinel

• a csalcid nem tolti be az alapveto rendelteteset (ak红，mert
diszfunkci6s zavarokkal kiizd, ak红，mert teljesseggel
hi缸yzik, ak红，mert csonka),

• az iskolai feltetelek nem kielegitoek (ak红，mert hi缸yz出a
megfelelo oktat的forma, ak红，mert objektive, ak红，mert
szubjektive nem megfeleloek ezek)

A neveles elsodleges, meghat红oz6 fontoss郔szintere a
如adalom le加sebb, 细a fejlodo egyenisegre rendkiviil
jelentos hatast gyakorl6 sejtje - a csalad.

A to西bbi szocializacionak es a t红sadalrnilag kiv知atos
n啦s- es ismeretszinmek a megszer忒se szempontj酗I pedig
kiemelkedik az oktatas realizalod邸知ak a szintere, az iskolai
kornyezet.

Az iskola es a csalad viszonya tobb szempontb61 1s
Jelentos. Kedvezo esetben a fiatal szocializ的OS es tanulasi
folyama捻ban a ket kozeg kiegesziti es er6siti egyrn邸t.
Kedvezotlen esetben - egyfelol - az iskola az a kornyezet, ahol az
otthonr61 hozott hatranyos helyzet meg tobbny江e kompenzalhat6,
viszont - masfelol - a csal的lehet az a kornyezet, amely az
iskola 垃lzottan is teljesi血eny-kozpon印，olykor
"elembertelenedett", illetve "gyerme伈degen" elv釭asait tompitani
kepes.

Az iskolakoteles kor haz的kban a 16. eletev betoltesehez
kotodik. Ezen eletkor elereseig rninden magyar illampolg如ak
kiv知atos (es k6telez6) az alapfo屈kepzesben reszes血e, azaz,
az 轨al缸os iskola nyolc osztalyat elvegeznie.

A to蚀bbtanul邸i eselyeket tekintve azonban rnindink的b
ervenyesiil a kontraszelekci6, amely imm缸on nem a politikai
privilegiumok, hanem sokkal 咄abb az anyagi potenci奾ok
fuggvenye. A kontraszelekci6 ilyen 睬n劝es mertekii
megnyilv知ul邸a - melynek novekedese a kozeli jovore n也ve
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bizton prognosztiz轴at6 - feler a 血sadalmi meretii
"onsorsront知sal", a tarsadalmi fejodes kil血sainak ar扭ytalan
csokkenesevel. ·

Az 乱tal知os isk啦ban nem, va窃rosszul szocializal6dott
es alulteljesito, to浊bbtanulni nem sz知北koz6 va窃barmilyen
okb61 erre nem kepes 窃ermekeknek-fiataloknak na窃eselytik
van arr礼hogy m釭kora. fiatalkorukb祖，ava窃a kesobbiek
folyam缸a tobbs如norm翋al szembesze驴lve biinoz6
karrierre terjenek.

A Korm知ynak a felv缸oltak miatt fontosnak kell tartania
az oktatas- es nevelespolitika koreben a b血negelozesi
szempontok ervenyesiteset.

e) Telepillespolitika(kommunalis politika)

A b血cselekm如yek tobbseget ertelemszeriien
lak6teriileten (v釭osokban, falvakban,. az ott talalhat6
mag血ak邸okban, gazdasagi es kozoss如 。切ektumokban),
to浊bba a telepii.lesek kozosen haszn扯teriiletein (kozutakon,
koztereken, stb.) kovetik el. Ekkent az is torvenysze式，hogy a
砬nelkovetes helye es a b如elkoveto lak6helye tobbnyire nem
esik e殴be.(Ezt tanusitj狄egyebkent a krimin邮tatisztikai adatok
is, amelyek - k位vetve b红，de egyertelmiien - tartalmazz狄az 血

mozg仓，illetve utaz6biinozok tevekenyseget is.)

Ktilonosen a kozte戊leteken, illetve a "kozossegi
tertileteken" elkovetett biincselekmenyek allnak szoros
6sszefuggesben az adott telepii.lesek sz釭nos, egyedi
sa拉toss毕val, igy, ezek soraban peldaul a lak6komyezet
minoseg切el es jellegzetessegeivel, a komyezet n劝Jtotta
elkovet蚐lehetosegekkel, illetve a biinelkovetes alacsony
kock运饿val.

A helyi viszonyokat j61 ismero onkorm缸yzatokra fontos
feladatok h如1nak a sikeres biinmegelozes, to蚀bba a
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b血alkalmak csokken比se erdek的en.
Te如ntettel az 6nkormanyzatok nagy,扣屈 邸csorbitatlan

o池ll6sagara, a Kormany. elsosorban magas szintzi
Jogszabalyokkal es ajanlasokkal befolyasolhatja tevekeny戍giiket,
kozvetleniil viszont egyetlen tarca sem avatkozhat bele
munkajukba. Az d砬ll6sag azonban e/6terbe helyezi az
onkormdnyzatok fokozott felel6SSe的is,. _m_egpedig ~ h:lyi
telepiilespolitika es a helyi biinmege/6.戎s dsszefoggesei
vonatkozasara alapitott.felelosseg釭

Az adott teriileten 勋emberek, v吐asztott kepviseloik 邸

onszervezod的csopo~乒山maguk is sokat tehetnek a biztonsaguk
meg6vasaert. Sot, ebben a tekintetben alapveto feladatok ell血si
kotelezettsege is terheli oket.

A Korm缸y kotelessege, hogy - elsosorban kozvetve, az
dnkormanyzatok kdzremiikode戏vet - segitsen megteremteni a
felteteleket a lak6komyezetben az ott elok es az oda erkezok
biztonsagos kozerzetehez

f) T4拉koztataspolitika

Ab血ozesben bekovetkez6 叫to兹sok mind a konn缸yzat,
mind a lakossag reszer61 saj纽sagos felkesziilest, hozz益11邸t,
szemlele皿6dot es mindenekel6tt megfelel6, pontos es naprak位
inform的6k birtokl誕t - azaz, az inform缸i6s monop6lium teljes
megs忒neset, illetve a 拓teles inforrnaci6k me妇onboztet邸
nelkiili elerhet函g釭 －teszik s动ksegesse. A Korm知ynak nagy
sfilyt kell helyeznie a teny戈s szakszerii t紨kozta监ra.

Penziigyi feltetelek

A biinozes a mindenkori, es ehhez kepest a jeleitle担 ，

magyar t釭sadalornnak is rendkivtil kornoly, igen jelent6s

~ ----. . I
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anyagi vesztesegeket, penzben kifejezhet6, imm 釭on sok-sok
milli釭d forintra teheto, effektiv anyagi kart okoz. J61 erzekelteti
e meg纽apit邱helytall6sagat, hogy csup扭CSak az ismertte V斗t
vagyon elleni biincselekmenyek 扯al okozott k红meghaladta
1995-ben a 60 milli釭d forintot, 细tovabbi, sok m诅函dos
vesztesegeket idezett elo a gazdasagi b如cselekmenyek
osszessege, a feketegazdasag prosper蓝a es a szervezett
biino戎sis.

A tenyleges k红bekovetkezte mellett nem elhanyagolhat6
tenyez6 az elmaradt haszon nagysagrendje sem, amely a
meggondolatl皿olykor val6拉ban is korrupt mag缸ositasnak (is)
betudhat6an tovabbi, igen jelentekeny vagyonosszesseget es
gyarapod的lehetoseget vont el a helyi es a kozponti szervek
rendelkezesi korebol.

A biinozes - az elobbieken tulmenoen - felmerhetetlen,
nem-anyagi es penzben nem is merheto, fokent szocialis
kolt廷geket is okoz.

A 血sadalom a n6vekv6 b血磁ssel szemben egyre
沁szolg扯atottabb, s jelentos erofesziteseket kenytelen tenni
vedelme megszervezeseert. Ide sorolhat6k az olyan koltsegek,
mint ab血沮doz6 es az igazsagszolg扯at的，valamint a biintetes
vegrehaj啦i apparatus letsz扭血ak es technikai
felszereltsegenek novelese, a biztositasi dijak emelkedese, az
elvesztett anyagi javak kompenz血sa. Hasonl6keppen csak
reszben merhetoek a biincselekmenyek kovetkezteben elvesztett
embereletek 血sadalmi koltsegkiha啦ai, valamint a sertilesek
gy6gykezelesi koltsege. Egyaltal缸nem vagy csak igen
组tetelesen merhet6 a t红sadalomnak a b血ozestol val6 felelme, a
即elem miatti eletm6d-叫tozta啦ok, a kozbiztonsag roml邸扭ak
egyeb, k迈vetett ha啦ai.

A biin.6戎sbol sz如az6 gazdasagi es szociilis
vesztesegeket figyelembe kell venni akkor, amikor a
b血megelo龙s koltsegeirol dontes s劝letik.

Hatekonynak az a biinmegelo.戎s tekintheto, amelynek
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megval6sit尘a eseten aprevenci6raforditott kolt戍g kisebb vagy
legalabbis egyen/o a prevenci6s erofeszites kovetkezm如yeK细
elmaradt biincselekm如iyek lehetseges osszkoltseg邱I.

Ab血megelozesi koncepci6b61 lenyeges eredmeny csak
akkor sz如azhat, ha megfelelo lepesek tortennek a penziigyi
fedezet biztosit邸打a. Az eredmenyes biinmegelozesi
tevekenyseghez (:figyelembe veve, hogy az evi mintegy 25-30
ezer k泣uti kozleked知baleset megelozeset. szolg邯

er6fesziteseket a gepj如ii-tulajdonosok 皿ntegy 250-300 mill沁
forinttal kotelesek t血ogatni) evente - 1996-os 红szinvonalon -
3.5 milliard Ft-ra van szilkseg. Ennek jelentos reszet a
Konn缸ynak kozponti forr邸okb61 kellene biztositania
Nyilv缸val6: a Korrn缸y altal az Orszagos B血mege16zes1
Tan缸s reszere eddig - a miikodesi koltsegeket is fedezni hivatott
- evi mintegy 10-15 mill沁Ft es a miikodeset 1998. masodik
feleben megkezd6 Orszagos Kozbiztonsagi es B血megel位的

Kozalapitvany celj釭a rendelkezesre bocsatott egyszeri 100 m让勋

Ft. messze nem elegendo a kiv缸t eel megva16sit邸釭a.

OSSZEGEZES

Elolj知6ban megismeteljiik a kor的ban m红alkalmasnak
talalt defi血ci6t. Eszerint a krimincilpolitika a mcir elkovetett
biincselekmenyekre adott biintetojogi vcilas巧trategicik
gy呼卯galma.

Az elobbiek szem elott tart誕val a krimina[politika
feladatkor的e tartozik az elsosorban b皿tetojogi jelle驴
beavatkoz邸ok sora, ide ertve a bi.inteto anyagi es elj红邸i jogi
szab的yok megalko监aval, alkalmaz誕val, a bi.intetes
vegrehajt邱aval, az altemativ bi.intetesekkel, a biinelkovetok
emberi-szemelyisegi jogainak a garant啦saval es a sertettek
segi花sevel osszefuggo rende!kezeseket

皿dezideig egzakt m6don nem nyert bizonyi怡st, hogy a
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knmin的politik缸kivuli b血megelozesi politik软(igy:
SZOC啦politika, okta炫s- es nevelespolitika, telepiilespolitika)
megval6sit芦a forditott erofeszitesek elerik-e a j61 miikodtetett
krimi.nalpolitika, valamint a j61 miikodtetett biintet6
igaz浊gszolgaltat知rendszer hatekonysag红．Meg nem c社olt
tetel, hogy a legeredrnenyesebb biinmegel6zes a tetten蜓s
va16sziniisegenek magas foka.

Ennek alapj知kezenfekv6, hogy a kriminalpolitikanak a
prevenci6s eszk6ztar eg邸或n belul prioritast kell biztositani es a
penzforr邸okat elsosorban e teriiletre kell allok咖

沁~ igaz浊gszolgalta忮ssal osszefugg6 statiszt虹K
ugyanakkor azt is megmutatj软，hogy a buntetojog eszk6ztara,
ezen eszk泣t红hatekonysaga a biintet6jogilag iildozend6
cselekmenyek es ezek elkovet6inek tetten如sere, felderit蜓re 邸

如elossegre von邸红a meglehet6sen korlatozott.
Asz血adatok ugyanis aztjelzik, hogy

1. vannak olyan bilntet6 torvenyi tenyall红sok, amelyek a bilnteto
anyagi jog altal ugyan kodi邱altak es szankcionaltak, azonban
a krimin汕statisztik幻adatok szerint nines vagy alig akad
ismertte 浊lt biincselekmeny. E biintet6jog-ellenes
cselekmenyek eseteben b血tet6 felelossegre vonasra alig keriil
sor, mivel e biincselelanenyek elkovetesi val6sziniisege
csekely. A tapasztalatok azt mutatjak, hogy a
biincselekmenyek viszonylag szeles koreben a b血tetessel
fenyegetettseg csak absztrakci6, va16jaban a biinelkovetoknek
a megtorl拯sal konkretan nemigen kell sz细olniuk(Utalni kell
a b血teto anya伊jogszab的yok egy resz妞ek nagyfo屈
fiktivi监红a, peldaul a Btk. XVI. fejezetenek IV. cimeben
(komyezet- es term邸zetk红osi均s), illetve a XVII. fejezet I. (a
gazdalkod的kotelezettsegeket sert6 biincselelanenyek korebe
tartoz6 tettek, mint pl. a sz缸1viteli fegyelem megsertese, vagy
a csodb血tett) es III. cime(penz es belyeghamisitas korebe
tartoz6 b血cselekmenyek) alatt szankcionalt
b血cselekmenyekre.)
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2. vannak azonban szep szammal olyan cselekmenyek IS,

amelyek a krirnin邮tatis祖kaban ugyan tomegesen jelennek
meg, azonban a b血elkovet珈ek viszonylag nagy sz细a
kibujik a b皿tet6 igazsagszolgalta忮s koreb61. E
biincselekmenyek eseteben a felderitesi ar缸y alacsony, a
jogaiban sertett fel nem kepes elegtetelhez jutni, a jogsert6
pedig a ki嘟atosnal nagyobb va16sziniiseggel keriili el a
biintet6泗felel6ssegre von的Megval6sulnak tehat olyan, a
t红sadalomra sulyos mertekben veszelyes - eseten.kent
tomegesen el6fordul6 - cselekmenyek, amelyek elkoveteset a
b皿tet6jog ugyan szankcion的a, azonban vagy nem s出eriil
kezre keriteni a gyanusitottat, vagy nem sikeriil az alapos
gyanut bizonyitani, avagy a terhelt biinosseget az elj拍s
folyam知megallapitani

Figyelemre melt6 呾spont25, ami szerint

• mine! 玉bb kepes egy adott igazsagszolgaltatasi rendszer
hosszabb peri6duson keres础I meglev6 eszkozeivel a ra
h如16 feladatokat teljesiteni, a t红sadalom biztonsagerzetet
kielegiteni, annal tagabb ter nyilik a hum缸us, liber汕s
krimin砌olitik知ak; es viszont

• mine! nagyobb a fesziiltseg a btintet6 igaz甜gszolgaltatassal
szembeni elv组sok, a t缸sadalom biztonsagerzete es az
igaz洷gszolgaltat的rendszer teljesit6kepessege kozott, annal
nagyobb a val6sziniisege a repressziv-autoriter
krinun曲politika kialakul邸缸ak,

• ebb61 kovetkez6en a krimin的politikaban celszeriiseg1
szemlelet erv妞yestil

M血ezekre tekintettel a Konn知ynak fontosnak kell
tartani a, hogy

1. esszeriien, a gazdasagi es a t虹sadalmi fejl6des aktu汕s
igenyeinek megfelel6en kertiljon meghat红o兹sra ab皿tet句ogi
eszkozokkel tildozend6 cselekmenye虹ek a kore,

25'Far加sA. 1.m

- ___..,;:- _ - -
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2. a korm缸yzat adjon vilagos es hat红ozott 皿enetet arr61, hogy
els砌t a biincselekm妞yek iildozesere es megelozesere,

3. az eroket a rendorseg b血iildozo tevekenysegenek
megerositesere, szellemi, anyagi es technikai eszko沈碌nak
to戏bbi b应tesere kell osszpontositani,

4. a hatalommegoszt邸egyensulyat fenntartva, a lehetseges
啦nyok es hatr缸yok alapt'ls rnerlege抡se ut知kell 血st
foglalni abban a kerd邸hen, hogy - hoss忒tavon, az orszag
polg釭ainak erdekeit szem elott tartva melyik megold邸

啦nyosebb: to池bbra is gondoskodni a Korm知yt61 fuggetlen,
csak to或nyi al釭endeltsegben es parlarnenti ellenorzes alatt
鄙 vagy korm缸y订缸yitas alatt tenykedo iigyeszsegek
m浊od邸i felteteleinek messzerneno biztosit知如I,

5. fokozott gondot kell forditani a bir6sagoknak - a gyorsabb
hat缸ozathozatalhoz s忒kseges - targyi, technikai es szemelyi
feltetelei biztosit邸 釭a,

6. a szabadsagvesztes biintetes p釭osuljon hatekony
ut6gondozassal,

7. ki kell alak.itani a biinelkovetok kozossegben torte的kezelese
vegrehajt的s皿炽山句it a p时og切szolgalat - ennek szemelyi,
anyagi es technik出potencialja novelese 的知elerheto -
megerosite的vel,

8. meg kell erositeni a b皿tet岱vegrehajtasi int也etekbol
kikeriiltek t红sad吐ni reintegral6d誕t,

9. biztositani kell az alternativ szankci6k alkalmazasi ko飞nek
bovit蜓t es javitani kell azok vegreha,限s知ak felteteleit,

10. hatekonyabba kell tenni az alkohol- es drogfugg6 egy如ek
s牢缸a az alkohol- es drogkezel邸form啦t, egyreszt mint
maga缸龙si szabalyt, 血s飞szt 皿nt diverzi6s eszkozt,

11. a sertett helyzet如ekjobbit垣val osszefugg邸ben keriiljon sor
a sertettet megillet6 allami kompenz缸i6 felteteleinek
kidolgo龙s釭a



113

A kozbiztonsagi koncepci6 a kriminalpolitikan belul,
annak szempontrendszeret er记nyesitve keri山on kidolgozasra.

A buntetlf-jogalkot必tervei

A btintet6-jogalkotasban ervenyesitendo szempontok:
1. A jogalkot6 a szigorubb btinteteskiszabas erdekeben sziikitse a

bir6i individualiz缸i6t.
2. Biztositani kell, hogy a jogalkot6nak a b皿tetesi tetelkeret

.6hat红的oz酗do akarata is ervenyesuljon
3. A gene设lis maximum es a Ktilonos Reszi tetelkeretek fajtai

maradj anak meg
4. A K.tilonos Reszi tenyallasok eseteben szigoru fellep邸

indokolt az olyan cselekmenyekre n也ve, amelyek szervezett
elkove氐se a leg咄的b serti. vagy veszelyezteti a
啦sadalomnak a szernelyek szabad onrendelkezesi jog的oz, a
vagyonbiztonsaghoz, az egeszseges elethez, a gazdasagi es
penzugyi elet biztonsag社oz 伍z6d6 biinos befolyasolast61
mentessegehez 伍z6d6 erdeket. llyen magatart邸ok

• az elo szernely kereskedelme, jogtalan munkavegzesre,
prostituc沁ratort如6 megszer允se, gyermekpornogr拍a,

• el6 szernely vagy j缸nii eroszakos hatalomba keri比se， 勋

szemely elleni eroszak,

• emberi gen, ivarsejt, embri6, testresz, vedett allat
kereskedelme,

• fegyver, k的it6szer, radioaktiv vagy nukle抇s anyag
eloallitasa., kereskedelme,

• a komyezet es a term邸zet k缸ositasa.,

• lopott gepj缸nii, miikincs atalaki均sa., kereskedelme,

• penzugyekkel kapcsolatos b缸血emii vissza邵s,
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• korrupci6,

• illegalis migrac沁elosegitese.

Ugyanakkor azt is szem elott kell tartani, hogy e
cselekm妞yek osszbiinozesen bel汕 益nya (ed小g es velhetoen)
tovabbra is elenyesz6 reszt kepeznek, tehat nem lehet az egesz
b血tetojogot e cselekmenyek miatt alapvetoen kimeletlenne tenni.

Mindez azt jelenti, hogy sz吐，szigo地preciz,
alkalmazhat6 es szelektiven megtor16 jelle阻i biintetojogra van
sziikseg. Ezen elgondolasok kepezhetik a 1998. okt6ber 31-ig
megalkotand6 kozept扣u Kriminalpoli咄ai koncepci6 biinteto
jogalkot的politik打a vonatkoz6 reszet.

Javaslatok a szankci6-vegrehajt心i politiktihoz

Teny, hogy a bebortonzes ha怡sosan megvedi - legal的bis
atmenetileg - a kozosseget att61, hogy a szabadsagvesztes itelt
meghat红ozott id6n beliil ne. kovethessen el ujabb
b血cselekmeny. Egy如elmii, hogy a sulyos, · komoly
kovetkezmenyekkel jar6 biincselekm初yt elkovetoket, kul6ndsen
az eroszakos biincselekm切yt elkdvetoket (elet ellem
cselekm切yek, fegyveres rablas, szexualis cselekn讫nyek, stb.),
hosszu tartamu szabadsagvesztessel kell s句tani, de kul6ndsen a
kozepes sulyu va罗on elleni biincselekm知yek kor的en nagyobb
nyomatekot kell helyezni az okozott 屈r helyreallitascira, a sertett
reparaci句ara es a kdz6ssegnek ny句tot/j6vatetelre

A fentiek miatt meggondoland6 a szabadsagveszt釭
丿elenlegi genera/is minimumanak, az 1 napi szabadsagvesztes
alkalma如t函g知ak korlatozasa es a b血tet6 torvenykonyv
rendelke戎seinek megvaltoztata浊val 3 h6napra t6rten6
felemelese. Ez azzal a kovetkezmennyel j细a, hogy az enyhe es
kozepes sul沙biincselekmenyek kezeleseben nagyobb hangsulyt
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kaphatn知ak a sertett szempontjai, s az okozott k扣

megterit蜓nek lehetosegei.

切ra ke且gondolni a fe躲ggeszte~t szab~ds~gv_eszt邸
alkalmazasi indokoltsagat is. A vegrehajtand6
szabadsagvesztesek alkalmaz邸i gyakorisaga 1993-94-ben m红

alacsonyabb volt, mint a felruggesztett szabadsagveszteseke,
holott az azt megelozo 啦szakban rnin小g e szankci6
vegrehajtand6 form如ak alkalmazasa volt a gyakoribb. Teny,
hogy a felfuggesztett szabadsagvesztes visszatart6 ereje jelentos.
Felfuggesztett szabadsagvesztest azonban csak olyan esetekben
indokolt alkalmazni, ha a biincselelaneny olyan sulyos, hogy az
orunagaban indokolja a szabadsagvesztes alkalmaz誕t, de az
egy的koriilmenyek annyira nyomatekosak, amelyek nem
indokolj狄az adott elkoveto azonnali bortonbe 屈ldeset, tovabba
kozerdekii munka vagy p时og6 feliigyelet nem Jenne megfelelo
az ellcoveto sz缸啦a. Ez esetben a felfuggesztett
szabadsagveszt邸alkalmazasa mellett indokolt nagyobb
gyakorisaggal a penzmellekbiintetes kiszabasa azert, hogy sem a
k泣泥lemeny, sem az altemativ szankci6ra itelt elkoveto ne
釭ezhesse ugy, hogy a felruggesztett szabadsagvesztesre itelt
ellcoveto enyhe kovetkezmenyekkel j邮szankci6ban reszesiilt
M邱oldalr61 viszont a felruggesztett szabadsagvesztesek
gyakorisag知ak emelkedesevel reagal a biinteto jogalkalmaz邸

arra a val6s igenyre, hogy azokkal a biinelkovetokkel szemben is
比tezzenek biintet句ogi szankci6k, 血nek a szabadsagukon kiviil
呻elvesziteni val6juk nincsen

A fogvatartott nepessegen beliil az elozetes letart6ztatottak
五y缸ak ketsegtelen novekedesenek oka nem csup缸a biinozes
jellegzetessegeinek megv扯ozasa, hanem a targyalas el6tti
fogvatart必elkerul蜓t szolga/6 vagylagos lehet应gek
hatekonysaganak alacsony volta is. Az 6vadeki s兹监son torteno
elhelyezes - 妞lonosen fiatalkoruaknal - az elozetes letart6ztat邸
elrendelese ne脑1 is megfeleloen biztositana a biinteto elj缸s
gyors lefolytatas拍oz fiizodo erdeket

Kivanatos lenne, ha a t6rv初~ csak a kizar6lag
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szabadsagvesztessel s句that6 biincselekm知ryek korere korlatozna
az elozetes letart6ztatas elrendelheto.戍get, kiz缸a azokat a
biincselekmenyeket, amelyeket a torveny vagylagos b血tetesi
nemekkel rendel btintetni. Emellett sziiksegesnek latszik az is,
hogy - tobb 胚lfoldi ors兹g megold邸拍oz hason16an es az
Europa Tan缸sM血szteri Bizottsag知ak 11. sz. hat红ozata es
aj畔sa kovetesekent - meghatarozasra kerulne egy
athaghatatlan idobeli korlat az elozetes letart6ztatas
a!kalmazasara. A btintet6 elj釭邸eredmenyes lefolytat畔oz
s劝kseges id6tartam fe!s6 hat缸akent az egy evet meg nem halad6
啤etes letart6ztatasban eltoltott id6 felelne meg legink 的b, es
csak 伈vetelesen, ha a biintet6elj缸s lefolytatasa kiilonosen
indokolna, lenne m邸fel ev e kenyszerintezkedes fe!s6 hat红a.26

Az el6zetes letart6ztat邸sal kapcsolatos szabalyokat
硒nfele szintii jogszab的yok tartalmazz狄：a biintetes
vegrehaj饿si intezetekben torteno foganatosi均s eseten a bv. k6dex
(1979 的11. tvr.) es a 6/1996. (VII. 12.) IM. sz. rendelet, a
rend6rs姬fogdaban vegrehajtott el6zetes letart6zta均snal a
19/1995. (XII. 13.) BM. rendelet az ir妞yad6, a katonai fogdaban
torten6 vegrehajtasra pedig a tobbszor m6dositott 1/1979. (VIII
25.) HM-IM. egyiittes rendelet vonatkozik. Az elozetes
!etart6ztat尘 沌grehajt必anak reszletes szabalyait valamennyi
vegreha__丿t6 szervre iranyad6, e罗戍ges elvek szerint kellene
mega!!apitani. 27

担spontunk szerint a szabadsagvesztes a s认yos es a
legs让yosabb b血cselelanenyek biintetesere szolgal. Az elet es
szemely elleni, az er6szakos, a nemi erko!cs e!leni cselelanenyek
elkovet6inek ketsegteleniil a biintetes-vegrehajtasi intezetben van
a he!邓．A jelenleg szabadsagvesztes biintetes浊et tolt6 eliteltek
tobbsege azonban nem er6szakos cselelaneny miatt kapott
szabads如esztest. A bortonnepesseg fele vagyon elleni
b血cselekmenyek, betoreses lopas es lopas miatt kapott
szabadsagvesztest, es tobbseg浊et ilyen biincselelanenyek

26Lorincz - Nagy: i.m. 137. p
力 区rincz - Nagy: i.m. 135. p
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elkovetese miatt m红tobbszor is eliteltek. Az emberek tobbsege
ugy gondolja, hogy a beti:ireses lop邸mindig el6re megtervezett
es er6szalcos m6don va16sul meg; Az igazsag azonban az, hogy az
ilyen cselekrnenyek j6reszet az alkalom sziili , s jelent6s resziik
iizletben, hivat吐vagy egyeb helyisegben tal乱t ertekek
elvitelevel val6sul meg

A szabadsagve:Sztes alkalmazasi gyakorisaganak
mersekles如，es a penzbilntetes atvaltoztatasanak elkerilles如
osztokelni kell az alternativ szankci6k alkalmazasal. Az altemativ
szankci6k csak akkor alkalmasak a szabadsagvesztes
megnyugtat6 kiv血s釭a, illetve akkor toltik be a t缸sadalom
泥delmet szolgal6 szerepiiket, ha konzekvensen illeszkednek az
elkovetett biincselekmeny s认y的oz, es az individualiz的6 keretei
kozott a kontroll es a t细ogat6 eszkozok alkalmazasa igazo邮az
elkovet6 szemelyes problem奾oz

Csak akkor v轴atnak az altemativ szankci6k a kozosseg
的al is elfogadott szankci6va, ha szabadsagkorlatoz6 elem va16山

biintetest jelent, val6di lepesek tortennek az elkovet6
visszaesesenek megel6zesere, es ha tekintetve vesz出a sertett
kompenz缸i6 ir扭ti igenyet. Ennek erdek的ena ko戎rdekii munka
buntetes anyagi es szakmai vegrehajtasi fe!teteleit meg kell
呻iteni, es a magatar砌szabalyok meghatarozasanak
segitsegevel, a partfog6 felugyelet intenziv form如kell
kialakitani. A feliigyelet fokozott volta abban nyilv知ul meg,
hogy a bir6甜g a szankci6 1-3 eves idotart am知ale els& eveben 3
h6napig terjed6 idotartamban 血．P缸fog6i Foglalkoztat6
intenziv programjain val6 reszvetelt irhatna el6 az elkovet6nek,
illetve feliigyeletet igenyl6 es hajlektalan elkovetok eseteben a
fokozott feliigyelet tartam红a kijeli:ilt s动监helyen tart6zkod邸t
rendelne el. A fokozott p红廿og6 feliigyelet szabaly幻oly m6don
is szigo叫bba tehet6k, hogy a biintet6 torvenykonyv megteremti a
rovid tartamu e选邸sal (14 nap - 3 h6nap) kombin轴at6sag
lehetoseget, igy a rovid tartamu szabadsagelvonas az altemativ
szankci6 els& £坛甜t kepezi. Megfontoland6 lehet a partfog6
felugyelet elrendelhet6segenek megteremtese a kozerdekii munka

-- － . . ～－
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biintetes alkalmazasa mellett.

Ap缸fogo feliigyelet tartalmat ad6 magatart的szabalyok
jelenleginel j6val konkretabb form的an torten6, pontokba szedett
megfogalmaz邸a kiv扭atos, figyelernmel a fokozott p缸fog6
feliigyelet szabalyainak torvenybe foglal邸 红a is. A Btk-nak
ugyan konkretan meg kell fogalmaznia a magatart邸i szab的yok
egy reszet, de to戏bbra is meg kell hagyni a bir6sagnal azt a
lehet6seget, hogy a torvenyben meghat红ozott61 elter6,
kiilonleges magatart邸i szab的yt irjon el6. Azaz, a magatart知
szabalyokat

a) tartalmazza a Btk.,

b) legyenek pontosan megfogalmazva, es

c) ne a jogszabaly erejenel fogva, hanem bir切dontes alapj缸
v斗janak kotelez6ve

Javaslatok a rendvedelmi koncepci6hoz

A fejlesztes ir妞y础1ak 邸sulypontj扭1ak meghat缸ozasa
el6tt neh缸y m6dszertani kerd的s劝kseges tisztazni. Ezek
如elemszeriien erv如yesek a kriminalpolitikai koncepci6ra is

1. Eldontesre V红，hogy a koncepci6 mi/yen 啦szakot fogjon 纽

A kozept的terve戎s 3-5 evre adhat eligazitast, 血g a tavlati
壶pzelesek 10-15 evre sz6lhatnak. A kiilfoldi tapasztalatok
arra intenek, hogy a kozept邸tervet celszerii egy messzebbre
tekinto Strate驴iba elhelyezni.

2. Az is vitatott lehet, hogy a tervezes mely szinteken tortenjek es
milyen 必kumentumban kapjon fo皿t. A koz抑如1 tervez釭

m的elyei az erintett miniszteriumok, a koor血的6 pedig
korm缸yzati feladat. Ezen a sz血en a tudom缸yos
megkozelitesre csak ko啪tozott mertekben nyilhat lehet6seg
AKoz的饿vu terv konn缸yhat红ozatkentjelenhet meg. A I 0-15
evre sz616 strateg凶i tervez邸a torvenyalkot邸bevona劝t
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igenyli, jelenti azt is, hogy sz细ottevo hazai es killfoldi
tudom缸yos kiizrem浊odest igenyel, de ebben az esetben sem
mellozheto a korm缸yzati szintii koordin的6, maga a strategiai
terv pedig orszaggyillesi hat缸ozatban avagy torv妞yben
kaphat format. A strategiai terve戎st celszerii kiegesziteni a
酝rletezes olyan m6dszereivel, amelyek m红a kozigazgatas
kii1onbiizo teriiletein j61 be叫tak.

3. A kozep- es a hoss忒t邸gondolkodas megki血ja az
alternativak kimunkalasat es sziiksegesse teszi az erintett
rendvedelmi teriiletek allapot-analizisenek az elkeszit蜓t is.
Ez ut6bbi 如lagitasok szakmai m汕elyek es fuggetlen
szakertok bevon誕val val6sithat6ak meg

4. Celszerii felmerni azt a gazdasagi, tarsadalmi es politikai
kornyezetet is, amelyben a koncepci6 megval6si出at6. Sziikseg
lehet olyan koltseg-haszon elemzesekre, amelyek fehnerik a
rendvedelmi fejlesztes koltsegvetesi sziiksegleteit es a
kiad邸okat az elerheto es merheto haszonnal vetik ossze.

5. Elokerdes az is, hogy az elkiivetkezendo negy esztendo sor抇
folytat6dik-e az alkotmanyozas folyamata es komolyan
tervezheto-e az uj alkotm缸y letreho兹sa. Ebben az esetben a
rendvedelmi fejleszt邸t illeszteni kell a k泣igazga诅s atfog6
reform奾o让s annak reszek如t sziikseges kialakitani

6. A kozeljovo 啦szak打a jelentos kodifikaci6s feladatokat
hat红ozhatunk meg. Ennek minim的s programja a megl蝠
rendvedelmi joganyag hibainak, ellentmond邸ainak a
megsziintetese, maxim的s programja pedig egy uj szemleletii
rendvedelmi jog megalkotasa. Ez ut6bbi azonban csak akkor
re拍s eel, ha az uj alkotm缸y elfogadasa elerheto kozelsegbe
keriil. B细elyik uton is indulunk el, feltetlenill sziikseg van
egy szakertokbol 纽6 kodifikaci6s bizottsag gyors felilli诠s虹
ahol a jogalkotasi munk纽haladektalanul meg lehet kezdeni.
Ennek e!s5 le阰se a szab的yo兹si problema咄a
megfogalm拓isa, a m郤odik £缸s pe山g a torv如yszovegek
kidolgozasa.
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7. M红a kozep ［如u program 元szek妞t 红kell alakitani a
rendvedelem i<orm缸yzati es miniszteriunri iranyft凇anak
rendszeret. Ezt valamennyi on郡rendvedelmi szervezet
tekintet的en kiilon妞Ion kell elvegezni, olyan m6don, hogy
az orszagos parancsnoksagok allamigazgatasi jog纽知a valjon
teljesen egyertelm响，es hat缸ozottan kiili:iniiljenek el a
szakmai valamin t a miniszteriurni 碌nyi邸feladatok 捻

ha怡skorok.

8. Az elobbiekben felsorolt m6dszertani kerdesek tiszt缸垣t
kovet6en korm缸yzati dontes sziikseges a tervez6 munka
megkezd蜓hez.

A jelen munka nem vizsgalhatta meg reszletesen az egyes
rendvedelmi szervezetek be!s6 miikod蜓t, ezert az iranyok es a
sulypontok meghat红oz知的oz csak elvi. szinten kepes
hozz句 釭咖 ．Javaslataink a kovetkez6k-

1. Keszilljon progn6zis a b血血s elkovetkezend6 4-5 evben
啦hat6 alakul邸邮I.

2. Keriiljon megfogalmazasra egy komplex kozbiztonsagi
strategia, amely differenc诅a kis es kozepes Sill劝，valam.int
a nagy t红sadalomra ves戎lyesseget hordoz6 b如elkovetesek
kozott.

3. A legsulyosabb biinoz的form狄，igy a nemzetkozi
sze1-vezett biin6忒s, a kabit6szer-kereskedelem, a kiili:inosen
nagy ertekre elkovetett gazdasagi biino尤s, a hivatali
vesztegetes, a ves戎lyes anyagok illegalis kereskedelm奴el
osszefiiggo kriminalitas, az elet elleni legsulyosabb
如ad邸ok, a fegyveres b血磁s, valamin t a technikai
fejlod邸sel osszefiiggo uj es nehezen felderithet6 elkovetesek
(bankk的ahamisi均s, sz缅t6gepes biino攻s) tekintet的en a
jelenleg miikodo, 血 az Ors兹gos Rend6rf6kap让缸ysag
szervezeti rendszer的e visszatero Kozponti Biiniildozes
Igazgat6浊g b缸is缸alaku ljon meg egy Orszagos
Biintildozesi Foigazgat6sag.

4. Kertiljenek feliilvizsgalatra a jelenleg szettagolt
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nyomoz6hat6sa伊jogkorok es ennek eredmenyekent az
elobbiekben felsorolt kateg6啦kban torteujek meg a
felderitesi es a nyomoz缸i hataskorok centralizaci6ja.

5. Az Orszagos Biiniildozesi F6igazgat函g szervezeteben
砌on helyet a biinii窃i azonosit6 szolgalat, a kozponti
biiniigyi nyilv扭tart邸 邸itt keriiljon kiepitesre egy
inform缸i6kat elemz6-ertekel6 f6oszt砌

6. Az 切biintet6-elj缸si torveny ha卤ybalepesere felkesziilve
kerilljon megsziintetesre a biiniildozesi es a vizsgalati reszleg
kiilonvalasztasa es alakuljanak meg az integr纽biiniildozesi
egysegek. s皿kseg van. arra is, hogy az Orszagos
Biiniild磁si F6igazgat6sag dekoncentr的teriileti
igazgat6sagai jojjenek letre.

7. Az eddigiekhez kepest hat缸ozottabban el lehetne v拙asztani
a biiniildozesi es a kozbiztonsagi rend6rsegi szolgalatokat, az
ut6bbiak a 灼s es kozepes sul炒biincselekmenyek
nyomozas缸a kaphatn知ak hataskoroket, a szetvalaszt邸
pedig a jov6ben megalapozhatna az onkonn缸yzati
睬nyitasu decentralizalt kozbiztonsagi szervezet
megteremteset is.

8. A feladattisztitas jegyeben ismetelten celszerii megvizsg扯u
az igazgat仓srendeszeti szolgalatok helyzetet. Indokolt lehet
egyes rendeszeti feladatok atadasa az onkonn缸yzatoknak
啦s rendeszeti teriiletek viszont, igy kiilonosen az
idegenrendeszet on汕6 ors兹gos hataskorii 纽amigazgat的
szerv kompetenci啦ba utalhat6.

9. S础seges vegrehajtani a beliigymi.niszteri ha啦korbe tartoz6
rendvedelmi igazgat邸jelenle伊．szervezetenek gyokeres
atalakit誕t. Javasoljuk a beliigymi.niszterium szervezeteben
rendvedelmi hivatal felillit邸红，amelynek elen allamtitk釭

allna, a hivatal hataskore a rendorsegen es a hat釭6rsegen
kiviil kiterjedne a polg缸vedelem es a tiizolt6sag miniszteri
szintii ir缸yit邸红a is

10. Az 睬nyit的szisztema megv汕oztat邸a igenyli az orszagos
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rend6r茹kapit缸ys如e!enlegi szervezetenek az atalaki担ta
kovetkez6k szerint

• az 迳nyitasi, a jogalkotasi es a nemzetkozi
egyiittm浊odesi feladatok a rendvedelmi hivatalhoz
keriilnenek,

,. az ors兹gos rend6r-f6kapit缸ysag m浊od6si k6re a
kozponti szolgalatok szakmai ir缸yita啦a sziikithet6,

• ezzel szoros osszefiiggesben a szemelyiigyi es a
gazdalkodasi funkci6k atkeriilnenek a miniszteriurni
厮atalhoz, amely e配ttal biztosithatna a kep忒s es a
rendvedelmi kutat邸ok egyseges ir缸yit誕tis,

• ez ut6bbi megval6sit邸 红a a rniniszteriumi hivatalban
celszerii Jenne letrehozni a tudom知yszerve戎si es oktat篮
feliigyeleti osztalyt

11. A hoss动t妞elkepze长sek koreben megfontol邸t erdemel a
hat邱rseg kett6s jog皿s知ak megszi.intetese,
nyomoz6bat6sa伊jogkorenek sziikitese es ugyanakkor - nem
fiiggetleniil az euro-atlanti csatlako兹s menetrendjet61 -
batirrendeszeti feladatait es kapacit誕t az uni6s norm扣1ak
megfelel6en sziikseges fejleszteni.

12. Megfontoland6nak tartjuk a nemzetbiztonsagi szolgalatok
egysegesit蜓t, biinfelderit6 feladataik sziikit蜓t,
ugyanakkor pedig hirszerz6 es alkotm知yv的e皿
tevekenyse驴kha氏kony浊g知aka fokoz蜓t

13. Hosszabb tavon indokolt atalakitani av细－es penzligy6函g
jelenlegi profil拉t annak 灼emel蜓vel, hogy az igazgat的
kompetenc诅i er6sodjenek, a nyomoz6hat6sa伊jogkorei
viszont korlatoz6djanak a halaszthatatlan nyomozasi
cselekm的yek vegrebajt畔a

14. A biinte比si rendszer fejleszt蜓vel parhuzamosan sziikseges
annak m姐egelese, hogy mik如t lebetne er6siteni a bi.intetes
vegrehaj啦i testiilet gazdalkod的feladatait, amely hat6s抑
jogkoreinek a sziikit蜓vel is egyiitt j釭hatna, s ez ak红az
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函ntett szolg轨啦sok privati兹ci6拉t is jelentheti.
15. A sza.kmai feltetelek megerositese erdekeben a

fiatalkoruakkal es a felnott. koruakkal foglalkoz6 p血og6i
szervezet egysegesitese es az IM-hez csatolasa sziikseges.

16. Az. atfog6 kozbiztonsagi strat如a reszekent

· 切ra kell fogalmazni a bfuunegelo忒s orszagos programj红，

• Jelentosen novelni kell a b血megelozesi celu koltsegvetesi
血ogat邸okat,

• meg kell va16sitani a kommun的s b血megelozes
Eur6paban m釭elterjedt m6dozatait, amelyek
centrum的an az onkorm缸yzatok kapnak helyet olyan
m6don, hogy a helyi auton6mi狄legyenek kepesek
koordinalni a teriilet rendvedelrn的ek, a szemely- es
vagyonori V纽alkoz邸o知ak, a fegyveres biztons邮
orsegeknek, a polg邮rsegnek es a t红sadalmi onvedelmet
szolg邯helyi civil kezdemenye龙seknek a tevekenyseget

17. A nemzetv的elem, nemzetbizton浊g es titkosszolg血t
krimin曲politikai vonatkoz蝉feladatai

• Elkeriilhetetlen, hogy az Alkotmany nehany alapszabalyt
rogzitsen a szolgalatok te血teteben, igy

- A szolg让atok altal ellatand6 nemzetbiztonsagi
tevekenyseg alkotm缸yos alapj扣t rogzitem kell
(kozremiik碑s az orszag szuverenitas知ak
ervenyesiteseben es alkotm扭yos rendjenek 泥delm的en)

- A nemzetbiztonsagi tevekenyseget vegzo szervezeteket el
kell helyezni a hatalmi agak rendszereben (egyertelmiien
a vegrehajt6 hatalomhoz kell sorolni) es a rendvedelrni
szervezetrendszeren beliili specifi却mot meg kell jelolni

- A szervezetrendszer konkret megolda鸽t nem celszerii
alkotm缸yos szinten rogziteni, ez a torvenyhozas
szabadsaga kell legyen (mennyi onall6 szolg拙atra van
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啤seg es milyen konkret 迳nyi炫si viszonyok mellett) 28

• A Nemzetbiztonsagi Szakszolgalattal kapcsolatban: a
t6设nyi szab趴yo牢tekinteteben celszerii lenne tiszta
helyzetet teremteni. Ennek rendez6elve a k6vetkez6
lehe1ne: a Szakszolg血血I kell k6telez6 jelleggel
megrendelni a telefonellen6rzeseket, a kozpontositott
figyel6rendszerek miikodteteset, a kiemelt technikai
hatteret es szakmai tud邸t igenyl6 lakasbehatolasok es
lehallgat邱ok vegrehajt誕t. Ezzel p釭huzamos印
如enyesiteni kell a szolgaltat6 jelleghez k6t6d6, az Nbtv
ben is megfogalmazott garanci狄at: az NBSz a
megszerzett inform缸i6kat csak a megrendel6nek
tovabbithatja, maga korm妞yzati t句ekoztat6
tevekenyseget nem folytathat, a be!s6 biztons啎i es
bi.irunegel6zesen kiviil sajat ugye nem lehet

• A szervezetrendszerrel 6sszefuggesben megemlitend6: a
szolgaltat6 szervezet az el6z6 pontban 缸ejtett ha均skon
szab斗yo兹st k6vet6en on那szervezetk妞t miikodne a
tovabbiakban is a kovetkez6 alternativ狄k6z6tt v如sztva.

- Az egyik egysze咱sitesi rendez6elv lehet a polg如
katonai terillet (egy polg抇es egy katonai szolg乱atjonne
letre). Ez az 6s szevonas j虹hat megtakari尥ssal gazdas知，
adminisztrativ, hum知er6forras-gazd拙od邸teren. A
feladatrendszerben meglev6 p虹huzamossagokban
azonban nemjelentene att或st.

- M如k elv lehet a hirszerzesi, illetve ellr缸怡si es
alkotm缸yvedelm.i feladatokat ellat6 szervezetek
osszevon知a. Egy egyseges inform的6szerz6 szolg扯at
biztositana a korm缸yzati dontesek el6keszitesehez
sziikseges inform缸i6kat, e korbe tartozn细ak a
katonapolitikai, altal知os biztonsagpolitikai informaci6k

龙 Ugyanakkor jelenleg a 邓rv也etrendszer "bebetono龙浊t" jelenti, hogy a
如妇釭a VO皿oz6 rendelk立蚐k is min6sitett tObb丈ggel kerilltek elfogad邸ra.
Eb囡I ad6d6an ez a kerd念is 壶les politikai dimcnzi6t kap

二 ＿＿ — 一
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is. Az alkotm缸yvedelmi feladatokat ellat6 szervezet
funkci6ja b6vtilne a killfoldi b缸sr61 haz耻ellen
迳nyu16 jogellenes cselekrnenyek felderitesevel, (ez
jelenleg az Nbtv. alapj知els6sorban az Info血ci6s
Hivatal feladata). A kiemelt s妞biincselekrnenyek
felderit蜓re es elh缸t仓s釭a hivatott szervezetet kozeliteni
kellene a Rend6rseghez, tevekenysegenek jellege jobban
igazodik ehhez, mint a hirszerz6 szervezethez.

- Katonai teriileten celszerii megtart皿az on纽6 elh缸t6
szolg血tot, hiszen a speci的s teriileten az 血tal知OS

ha岱skorii b血illdoz6 sze1-vezetek nem biztos, hogy
eredm的yesen tu血akmill<o邮Itt egy katonai biztons知
邸rendeszeti egyseges szervezet felallit邸 红a keriilhetne
sor.

• A konn缸yzati 碌nyitassal ossze和ggesben kiemelend6,
hogy a szervezetrendszer karcsusitasa es hatekonyabba
如le mellett elengedhetetlen a kormanyzati iranyitas
javitasa is. Az elh狟t6 es alkotm的yvedelmi 荨ci6t
哗t6 nemzetbiztonsagi szolg拙atot 吐lszerii lenne a
Rend6rseghez kozeliteni, esetleg azonos m血szter ala
szervezni. A korm缸yzati dontesek el6keszitesehez
S邓kseges info血ci6kat megszerz6 szervezetet pe山g
kozeliteni kellene a donteshoz6khoz, kiilonosen a
kancell缸tipusu m血szterelnokhoz. Ennek egyik form句a
lehet, hogy a hirszerz6 szervezet a M血szterelnoki
压vatalt vezet6 miniszter ir缸yitasa ala keriiljon.

• Osszefogla/6 javaslatok

- Elkeriilhetetlen a m浊odes alkotm缸yos alapjainak
rogzitese

- At kell tekinteni a rendvedelmi szervek titkos
infonnaci6g)'D:批si jogositv知yait es hatekonyabba kell
tenni a konkret eszkozhaszn血tot.

- Pontositani kell a Rend6rseg es a Nemzetbiztonsagi
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Hivatal feladatainak erintkez6 feliileteit.

- A szetdarabolt szervezetrendszert egysze式siteni kell,
megteremtve a hatekonyabb kapcso16d拯i pontokat a
tobbi rendvedelmi szervezethez

- A konn缸yzati 睬nyi诏s er6sitesevel javitani kell a
rendvedelmi szervek egyii ttm fil<odeset, ennek
intezmenyeit az a.Ital知OS tevekenysegbe kell beepiteni.

- Tekintettel arra, hogy az itt felvetett problem社

megold邸a alapvet6en min6sitett torvenyek m6dosit邸at
igenylik, elengedhetetlen a biiniildozes teriileten a
parlamenti p缸okat felolel6, egyseges "nemzeti
minim um" kialakitasa.


