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AZ ÜGYÉSZ FELADATAI A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSBAN, 

TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELET VAGY/ÉS JOGVÉDELEM  

 

A címválasztásban a törvényességi felügyelet és/vagy jogvédelem megjelölést az 

indokolja, hogy napjainkban a jogvédelem szerepe és jelentősége rendkívül 

felértékelődött. A jogvédők, esetleg a különböző érdekek mentén szerveződő különböző 

csoportok jogvédelemért kiáltanak és kezdeményezik a jogszabályok megváltoztatását, 

ha egy jól körülhatárolható, valamilyen szempontrendszer szerint megnevezhető 

kisebbség jogainak védelme érdekében azt szükségesnek látják. Jogvédelemért 

kiáltanak a bevándorlók, az életkoruknál, valamilyen testi vagy szellemi állapotuk miatt 

kiszolgáltatott helyzetben lévők, a nők vagy éppen a fogvatartottak érdekében. Én 

kizárólag ezen utóbbi kategóriába tartozók jogvédelméről és a jogvédelmük érdekében 

fellépő ügyészségről szeretnék képet alkotni, miközben arra a kérdésre keresem a 

választ, hogy szükség van-e az ügyészi szerepvállalásra a fogvatartotti jogvédelem 

területén. Létezhet-e törvényességi felügyelet jogvédelem nélkül? 

 

A büntetés-végrehajtás feletti ügyészi törvényességi felügyelet jogi hátterének 

változásáról 

 

Az 1830-as években Kölcsey Ferenc a Vadászlak című novellájában még így írt a 

megyei fogházak állapotáról. „A megye fogháza három osztállyal bírt. Egyik, mely alsó 

tömlöcnek neveztetett, tulajdonképpen földalatti pince vagy verem volt, hol rendesen 

hetven-nyolcvan rabló, gyilkos és gyújtogató, rothasztó nyirok és fojtó gőz közt 

összetorlaszolva őriztetett. Ide évenkint egyszer vagy kétszer, égő fáklyák mellett, 

fegyveres hajdúk kíséretében, halványuló arccal és borzongó kebellel szállott le a 

főügyész, széjjelnézendő: van-e még sok közöttek kiket pörbe idézni s megítéltetni 

elfelejtett. 

A másik két osztály az élők levegőjében, földszint épült: egy férfiak, más asszonyok 

számára; e kettőben mindenféle rangú és korú megrögzött és kezdő gonoszok, 

vigyázatlan tettekért befogatott ifjoncok és őrültek, minden különbség nélkül együvé 

záratták (….)  Mert kit egyszer, ifjúsága hajnalában, bármi történet következésében, a 

sors idekényszerített, annak igen nyomorult fejének kell vala lenni, ha a vétek minden 

tekervényeivel s a legborzasztóbb szemtelenségével tökéletesen meg nem ismerkedett. Ki 
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idejöttekor a becsületérzés valamely szikráját még szívében hordozta, vagy az emberi 

nem iránt, tisztábban vagy homályosabban, még valami hajlandóságot érzett: minden 

bizonnyal e kettő nélkül tért vissza a társaságba, onnan időről időre ide, mint honába, 

ismét eljövendő.”
1
  

A felvázolt körülmények abból az időszakból valók, amikor a szabadságvesztés 

büntetés vagy előzetes fogság összekapcsolása némi testi sanyargatással teljesen 

elfogadott volt és igazi végrehajtás feletti kontrollról nem beszélhetünk. A börtönök és 

fogházak feletti kontrollt a királyi ügyészségről szóló 1871. évi XXXIII. törvény 

intézményesítette, ami a királyi ügyészségnek nemcsak a bűnvádi és fegyelmi ügyekben 

adott hatásköröket, hanem feladatokat adott a bírósági börtönök feletti felügyelet 

ellátása terén is. A törvény II. fejezetének C) része a börtönök fölötti felügyeletről szól. 

A törvény 25. §-a rögzítette, hogy „Az ügyész a törvényszéki fogház fölött felügyel, és 

őrködik különösen, hogy a foglyokkal való bánásmód, azok őrizete, élelmezése, 

ruházata, a fogházak tisztán tartása, és egyáltalában a fogházi házrend és fegyelem 

iránt fennálló törvényes rendeletek pontosan végrehajtassanak, és e végett a fogházakat 

havonként legalább egyszer megvizsgálja.” 

A törvény indoklása szerint a „fogházak feletti felügyelet szükségessége nem lehet 

kérdés tárgya”. „A törvényszék vagy elnöke alig gyakorolhatja; mert sem hivatásához 

nem tartozik, sem azzal össze nem fér.” Az indoklás szerint amennyiben a végrehajtás 

során hibákat tapasztal, amelyek következtében fegyelmi vagy súlyosabb eljárás 

lefolytatására lesz szükség, akkor előállhat az helyzet is, hogy ”mint egy saját eljárása 

felett volna kénytelen bíráskodni.” Az indoklás azt is beemelte az érvrendszerbe, hogy 

ha a felügyelet a súlyosabb – tehát az országos fogházakban – nem tartozik a 

törvényszékek teendőihez; „nincs ok, a melynél fogva azt a csekélyebb tartamu 

fogságra elitéltek irányában, törvényszékekre kellene bizni”
2
 

A szabályozás szintjén tehát már megjelent a foglyokkal való bánásmód, az őrizet, az 

élelmezés és a ruházat ellenőrzése, ami az ügyész jogvédelmi funkciójának törvénybe 

iktatását jelentette. Hozzá kell tenni azonban azt is, hogy ez a szabályozás nem takar 

egyértelmű álláspontot. A véleménykülönbségek abban mutatkoztak meg, hogy a 

börtönök feletti felügyelet valóban az ügyészhez sorolandó feladat-e. Ezzel ugyanis „az 

ügyeket, a foglyokat és az iratokat” a törvényhatóságoknak át kellett volna adni 

részükre, de ez nem zajlott le zökkenőmentesen”
3
 mivel nem rokonszenveztek a helyi 

hatóságok az új állami szervvel, az ügyészséggel. 

Az ügyészi felügyeletnek már akkor is két oldala volt: „egyfelől a hazai 

börtönviszonyok, a rendelkezésre álló általános lehetőségek, másfelől az ezekre 

                                                 
1
 Kölcsey: 1837.  

2
 1871. évi XXXIII. törvénycikk indokolása a kir. ügyészség felállitásáról. 

https://net.jogtar.hu/getpdf?...1871.+évi+XXXIII.+törvénycikk+indokolása  
3
 Korsósné Delacasse Krisztina 2013. 229. o. 

https://net.jogtar.hu/getpdf?...1871.+évi+XXXIII.+törvénycikk+indokolása
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vonatkozó konkrét szabályok, amelyek betartására ügyelnie kellett, s amelyek főként a 

fogva tartás és a rabok körülményeire vonatkoztak.”
4
 

Az ügyészség a hatósági tevékenység mellett azonban átfogó felügyeleti 

tevékenységet is ellátott, hiszen a havonta kötelező intézetlátogatások mellett az 

időszakos vizsgálatai során utasíthatta a fogház alkalmazottait a feltárt 

szabálytalanságok megszüntetésére és a hiányosságok pótlására. 

„A kiegyezést követő jogi rendezés (az 1871. évi XXXIII. törvénycikk, az 1878. évi V. 

törvény, valamint az 1896. évi XXXIII. törvény) közel háromnegyed évszázadra kijelölte 

az ügyész funkcióit, illetve rögzítette az ügyészség szervezetét, amely főbb vonásait 

illetően egészen az 1949. évi Alkotmányig ebben a formában működött.”
5
 Az 1950-es 

években a büntetés-végrehajtása feletti ügyészi felügyeleti tevékenység háttérbe szorult. 

A Magyar Népköztársaság ügyészségéről szóló 1953. évi 13. számú törvényerejű 

rendelet az ügyészség kötelességévé tette a büntetőeljárás és a büntetés-végrehajtás 

törvényességének felügyeletét, azonban ezen utóbbi felügyeleti tevékenységet 

megosztotta a más felügyeleti tevékenységet végző szakágak között. Ez a megoldás 

azonban törvénysértések táptalaja volt, amint erre tanulmányaiban Vókó György is 

többször rámutatott. Vókó György több alkalommal leszögezte, hogy „a büntetés-

végrehajtási felügyeleti ügyészi feladatok leszűkítése és szétosztása a más felügyeleti 

tevékenységet végzők között a törvénysértések időszakában hatástalanná tette a 

büntetés-végrehajtási felügyeleti ügyészi munkát.”
6
 „Magyarországon csak az 

abszolutikus rezsimek nem tudták elviselni, hogy az ő büntetésvégrehajtásuk egy 

történelmi hagyományokkal rendelkező igazságügyi hatóság tényleges törvényességi 

felügyelete alatt álljon, emiatt ezt a tevékenységet vagy szüneteltették (pl. személyi 

kultusz időszakában) vagy nagyon háttérbe szorították.”
7
 

Jelentős változást hozott az 1959. évi 9. tvr., valamint az 5/1959. Legf. Ü. számú 

utasítás, ami a büntetés-végrehajtás törvényessége feletti ügyészi felügyeletről 

rendelkezett. „Ez volt az első olyan utasítás, amely 1945 után meghatározta a büntetés-

végrehajtás törvényessége feletti ügyészi felügyelet szervezetét, alapvető feladatait, 

tárgyát, a felügyelet gyakorlásának módját. Jelentős mértékben bővítette a büntetés-

végrehajtás törvényessége feletti felügyelet feladatkörét, felhívta a figyelmet a 

visszaesés megelőzése szempontjából fontos büntetés-végrehajtási területekre. A 

jogszabályi változások a későbbiekben szükségessé tették a büntetés-végrehajtási 

felügyeleti feladatok összpontosítását.”
8
  

Az 1959. évi 9. tvr. helyébe lépő 1972. évi V. törvény, a Magyar Népköztársaság 

ügyészségéről már újszerű rendelkezéseket tartalmazott, mivel meghatározta a büntetés-

végrehajtás törvényességi felügyeletének tárgyát, és a korábbiakhoz képest kiszélesítette 

                                                 
4
 Korsósné Delacasse Krisztina 2013. 232. o. 

5
 Lajtár 2010. 56. o. 

6
 Vókó 2004. 54. o. 

7
 Vókó 1991. 10. o. 

8
 Lajtár 2010. 57. o. 
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a törvényességi felügyelettel lefedett területet. A büntetőügyben hozott határozatok 

végrehajtására illetékes valamennyi szerv vezetőjéhez rendelkezést nyújthatott be az 

ügyész a törvényesség helyreállítása érdekében. 

A szabályozás terén az 1979-es esztendő hozott igazi változásokat. A büntetések és 

intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet (továbbiakban 

Bv. tvr.), amint arra Lajtár István is rámutatott „minden büntetésre és intézkedésre nézve 

keretrendelkezéseket tartalmazott, a végrehajtási rendeletek pedig részleteiben is 

realizálták ezeket a magas szintű jogszabályban megfogalmazott rendelkezéseket.
”9 

Ennek a szabályozásnak az igazi gyakorlati jelentősége abban állt, hogy az ügyészeknek 

a törvényességi vizsgálatokál már csak a Bv. tvr. és a végrehajtási rendeletek előírásaira 

kellett összpontosítani. Amennyiben az ügyész a vizsgálat során olyan problémába 

ütközött, amelyre nézve konkrét szabályozás nem állt rendelkezésre, 

jogszabálymódosítást kezdeményezhetett a legfőbb ügyészen keresztül. Hiába volt 

azonban számtalan kedvező szabály, maradtak olyan területei a végrehajtásnak, amelyre 

az ügyész törvényességi felügyelete nem terjedt ki. Ide tartoztak többek között a 

rendőrségi fogdák, illetve a büntetés-végrehajtási vállalatok tevékenysége. 

Igazi áttörést jelentett az 1949. évi Alkotmány rendszerváltozást követő módosítása. 

A módosítás eredményeként ugyanis alkotmányos szinten nyert meghatározást az 

ügyészség büntetés-végrehajtás törvényessége feletti felügyeleti tevékenysége.
10

 A 

részletszabályokat az 1989. évi XLVI. törvénnyel módosított 1972. évi V. törvény
11

 

tartalmazta. A törvény a büntetés-végrehajtás törvényessége feletti felügyelet tárgyaként 

határozta meg a fő- és mellékbüntetéseket, valamint a büntetőjogi intézkedéseket. A 

módosítás eredményeként a büntetés-végrehajtási felügyeleti ügyészek feladata lett a 

rendőrségi fogdákban végrehajtott előzetes letartóztatás végrehajtásának törvényességi 

felügyelete is. A felügyeleti tevékenységet ellátó ügyészek kötelezettségeit a többször 

módosított 1/1990. Legf. Ü. utasítás foglalta össze. 

„Nemzetközi jogi kötelezettségeink teljesítése során, így az Európa Tanácsba történő 

belépésünkkel összefüggően nagy figyelmet fordított mindenki arra, hogy a hazai 

büntetés-végrehajtással kapcsolatos jogszabályok megfeleljenek az Emberi Jogok 

Európai Egyezményének. A jogállamiságból fakadó követelmények teljesítése 

hazánkban a nemzetközi jogi egyezményekhez – köztük a „Kínzás és az embertelen vagy 

megalázó büntetések vagy bánásmód elleni egyezményhez” – történő csatlakozás 

szükségszerűen eredményezte az általánosan elfogadott nemzetközi anyagi jogi, 

eljárásjogi és végrehajtási jogi alapelveknek, rendelkezéseknek a hazai büntető 

jogszabályokban történő megjelenését, a jogalkalmazási gyakorlatban való 

                                                 
9
 Lajtár 2010. 59. o. 

10
 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. örvényv. 51. § (2) bekezdése: Az 

ügyészség törvényben meghatározott jogokat gyakorol a nyomozással összefüggésben, képviseli a vádat a 

bírósági eljárásban, továbbá felügyeletet gyakorol a büntetés-végrehajtás törvényessége felett. 
11

 A Magyar Köztársaság ügyészségéről szóló 1972. évi V. törvény  
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tükröződését.”
12

 Ennek a folyamatnak az eredménye a Bv. tvr.-nek az 1993. évi XXXII. 

törvénnyel történt módosítása, ami figyelembe vette az Európa Tanács Miniszteri 

Bizottságának az európai büntetés-végrehajtási szabályokra vonatkozó ajánlásait, és az 

ENSZ Minimum Szabályait. A módosítás eredményeként az ügyészi tevékenység a 

büntetés-végrehajtási bírói eljárásokban is nagyobb jelentőséget kapott, különös 

tekintettel a fellebbezési lehetőség bővülésére. 

1995 ismét jelentős változást jelentett az ügyészi törvényességi felügyelet számára. 

Ekkor bővült a büntetés-végrehajtási felügyeleti ügyészek feladatköre az 

idegenrendészeti őrizet, valamint a jogsértő módon Magyarországon tartózkodó 

külföldiek közösségi szálláshelyen történő elhelyezése végrehajtásának törvényességi 

felügyeletével. 1997-ig ezt tevékenységet nemzetközi ajánlásra látta el az ügyészség. E 

felügyeleti tevékenység jogszabályi alapját az 1997. évi LXX. törvény elfogadása 

teremtette meg.  

1994-ben tett látogatást hazánkban a kínzás és az embertelen vagy megalázó 

büntetések, vagy bánásmód megelőzésére létrehozott Európai Bizottság. A Bizottság a 

látogatás során konkrét ajánlásokat fogalmazott meg a büntetés-végrehajtás felügyeleti 

ügyészi tevékenységgel összefüggésben, s ezzel egyidejűleg elismerte az ügyészség 

munkáját. 

1998-ban módosult a szakági alaputasítás az állampolgári jogok országgyűlési 

biztosának ajánlása alapján. A módosítás eredményeként, amennyiben az ügyész a 

fogva tartó szervtől, vagy máshonnan a fogvatartott haláláról értesül, köteles a 

legrövidebb időn belül megjelenni a haláleset helyszínén és megvizsgálni a haláleset 

körülményeit. Ezen kívül kiegészült az alaputasítás a fogvatartottal szembeni 

lőfegyverhasználat esetén követendő eljárás szabályaival. 

2000. március 1. napjától a szabálysértési elzárás végrehajtásának törvényességi 

felügyeletével, 2001. július 15. napjától a nyomozó hatóságok előállító helyiségeiben 

fogvatartottak személyes szabadságkorlátozása végrehajtásának törvényességi 

felügyeletével, 2009-ben a bűnügyi nyilvántartásra vonatkozó joganyag
13

 

újraszabályozásával további feladatokat róttak az ügyészségre. 

2010. december 24. napjától módosult az 1972. évi V. törvény 11. § a) pontja, 

melynek következtében ismét bővült a felügyeleti tevékenység. A módosítás 

eredményeként ugyanis megnyílt a lehetősége a szabad mozgás és tartózkodás jogával 

rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben, a harmadik 

országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben 

meghatározott őrizet és e törvények alapján elrendelt kitoloncolások végrehajtása 

                                                 
12

 Vókó 2004. 73. o. 
13

 2009. évi XLVII. törvény bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az európai unió tagállamainak 

bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és 

rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról, 1. § (2) bekezdés: az e törvény hatálya alá tartozó 

nyilvántartások törvényességi felügyeletét a legfőbb ügyész látja el. 
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törvényességének ellenőrzésére. Ez az ellenőrző tevékenység kezdetben ad-hoc jellegű 

volt, de 2013 nyarától valamennyi toloncolásra kiterjedt, tovább színesítve a szakmai 

tevékenység palettáját. 

A 2011. évben megindult kodifikációs hullám eredményeként született meg 

Magyarország Alaptörvénye. Az Alapörvény Államról szóló részének ügyészségre 

vonatkozó 29. cikk (2) bekezdés c) pontja szerint a legfőbb ügyész és az ügyészség 

felügyeletet gyakorol a büntetés-végrehajtás törvényessége felett. Tehát továbbra is 

alaptörvényi szinten rögzítették az ügyészség büntetés-végrehajtás feletti felügyeleti 

tevékenységét. Az alaptörvényi szabályozás megerősíti az ügyészség felügyeleti 

tevékenységét, ami megfelelően biztosítja, hogy a magyar ügyészség a tradícióinak és a 

nemzetközi standardokban foglalt elvárásoknak megfelelően láthassa el tevékenységét. 

Az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény (továbbiakban Ütv.) 1. § (1) 

bekezdése szintén kiemeli a büntetés-végrehajtás törvényessége feletti felügyeleti 

tevékenységet, amelynek keretében az ügyészség a büntetések, a mellékbüntetések, az 

intézkedések, a személyi szabadságot elvonó és azt korlátozó eljárási 

kényszerintézkedések, az utógondozás, valamint a bűnügyi, a szabálysértési, a körözési 

nyilvántartás és a központi elektronikus hozzáférhetetlenné tételi határozatok 

adatbázisának végrehajtásáról szóló jogszabályi rendelkezések megtartása felett lát el 

törvényességi felügyelet, és működik közre a büntetés-végrehajtási bíró eljárásában. 

A jogszabály szövegéből is kitűnik, hogy a jelenleg hatályos törvényességi felügyelet 

a korábbihoz képest szélesebb területet ölel fel. Ehhez a bővüléshez természetesen az is 

hozzájárul, hogy 2013. július 1. napján hatályba lépett az új Büntető Törvénykönyv, ami 

kiszélesítette a kiszabható büntetések és alkalmazható intézkedések körét, megteremtve 

ezzel a büntetés-végrehajtás tárgykörének bővülését. 

Igazán új kihívást jelentett a büntetés-végrehajtási törvényességi felügyeletet ellátó 

ügyészek számára a 2013. december 17. napján elfogadott, és 2015. január 1. napján 

hatályba lépett, a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a 

szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény (továbbiakban Bv. 

törvény). Hazánkban kissé elhúzódó jogalkotási folyamat eredményeként született meg 

az egységes, a büntetés-végrehajtás minden szegmensét átfogó jogi szabályozás. A 

szabályozás egységességét a törvény megnevezése is sugallja, hiszen nemcsak a 

büntetések és intézkedések, hanem az egyes kényszerintézkedések és szabálysértési 

elzárás végrehajtásának szabályait is magában foglalja. E szabályozási elv alapján 

határozzák meg a követelményeket, elvárásokat, és a jogosultságokat is. Mindez már a 

Praeambulumban kifejezésre jut annak rögzítésével, hogy az elsődleges cél az ember 

sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogainak védelme, kiemelten az elítéltek és az 

egyéb jogcímen fogvatartottak emberi méltóságának a tiszteletben tartása érdekében, a 

kínzás, kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód tilalmának és az egyenlő 

bánásmód követelményének érvényesülése. A Bv. törvény szerint a büntetések, az 

intézkedések, a kényszerintézkedések, a rendbírság helyébe lépő elzárás és a 
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szabálysértési elzárás végrehajtása felett az ügyész törvényességi felügyeletet gyakorol, 

amelynek során az ügyészségről szóló törvény szerinti jogosultságok illetik meg és 

kötelezettségek terhelik [Bv. törvény 6. §]. Az Ütv. 22. § (1) bekezdése rendelkezik az 

egyes törvényekben meghatározott joghátrányok végrehajtása törvényességének 

felügyeletéről. Az ügyész felügyeleti tevékenysége során bármely időpontban és helyen 

ellenőrizheti a törvényekben meghatározott joghátrányok és jogkorlátozások 

végrehajtásának, a fogvatartottakkal való bánásmódnak a törvényességét, a végrehajtás 

alatt állók jogvédelmére vonatkozó rendelkezések érvényesülését. E rendelkezés 

megfelelő alkalmazásával jár el az utógondozás, a bűnügyi, a szabálysértési és a 

körözési nyilvántartás, valamint a központi elektronikus hozzáférhetetlenné tételi 

határozatok adatbázisának vonatkozásában is. 

 

A törvényességi felügyelet és a jogvédelem eszközei 

 

Felügyeleti jogkörében az ügyész meghallgathatja a fogvatartottakat, illetve 

megvizsgálhatja a büntető ügyben hozott határozatok végrehajtásával kapcsolatos 

panaszokat, megtekintheti a fogvatartás körülményeit és rendjét szabályozó utasításokat, 

a fogvatartási iratokat és a végrehajtás bármely kérdésében vizsgálatot tarthat. A 

hatályos Bv. törvény mindezt lehetőségként rögzíti, azonban az ügyész felügyeleti 

jogkörében eljárva szinte minden alkalommal él ezzel a lehetőséggel. Ennek a 

legfontosabb indoka az, hogy ily módon közvetlen tapasztalás útján szerez 

információkat és adatokat, ami elengedhetetlen az esetleges jogsértések felderítése és 

orvoslása és a törvényes állapot helyreállítása érdekében. A hatályos szabályozásból 

kitűnik, hogy az ügyész részben kontroll, részben biztosíték szerepet tölt be.  

Lajtár István egy 2001-es tanulmányában rámutatott arra, hogy „a változó 

jogszabályi környezet, a szervezett bűnözés és a kábítószer fogva tartó helyeken történő 

megjelenése, a korrupció veszélye, a bv. intézetek zsúfoltsága, valamint a nehezedő 

migrációs helyzet egyaránt olyan körülményeket jelentenek, amelyek növekvő 

feladatokat rónak e téren a törvényességi felügyeletet ellátó ügyészekre.”
14

 Nos, ez a 

helyzet napjainkban mit sem változott. Különös figyelem fordul a börtönök 

túlzsúfoltságára
15

, mivel az Emberi Jogok Európai Bírósága is több elmarasztaló ítéletet 

hozott Magyarországgal szemben, megállapítva az Emberi Jogok Európai Egyezménye 

több cikkének megsértését.
16

 Egyetértek azzal a megállapítással, hogy a magas 

                                                 
14

 Lajtár 2001. 66. o. 
15

 A BVOP által kiadott Börtönstatisztikai Szemle 2018. évi 1. száma szerint a fogvatartotti 

átlaglétszám 2015. évben 17.792 fő 2016. évben 18.023, 2017. évben 17.944 fő volt.  

bv.gov.hu/download/3/13/32000/Bortonstatisztikai%20Szemle%202018%201.pdf (letöltve: 2018.06.19.) 
16

 Szél kontra Magyarország ítélet (30221/2006. kérelem), melyben a Bíróság megállapította, hogy a 

panaszos zsúfolt körülmények között történt fogvatartása nem tartotta tiszteletben az alapvető emberi 

méltóságot, ezért valószínűleg károsan hatott annak testi és szellemi állapotára, mindezekre figyelemmel 

arra a következtetésre jutott, hogy a túlzsúfolt és nem higiénikus körülmények kimerítették az embertelen 

és megalázó bánásmód fogalmát. Hasonló megállapításokat tett a Bíróság Kovács István Gábor kontra 
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fogvatartotti létszám miatt különös jelentőséggel bír a büntetés-végrehajtási 

intézetekben a fokozott ügyészi jelenlét, az előírásszerűen megtartott törvényességi 

vizsgálat. 

A Bv. törvény 122. § f) pontja rögzíti, hogy az elítélt jogosult a büntetés-végrehajtási 

intézetben, illetve annak felügyeleti szerveinél és a büntetés-végrehajtástól független 

szervhez közérdekű bejelentés, panasz, kérelem és jognyilatkozat előterjesztésére. Az 

ügyész törvényességi felügyeleti és jogvédelmi tevékenysége során a büntetés-

végrehajtási intézetben, a javítóintézetben, a rendőrségi fogdában, az őrzött szálláson, a 

menekültügyi őrzött befogadó központban, az előállító helyiségben, a közösségi 

szálláson és a befogadó állomáson erre irányuló kérelem alapján meghallgatja a 

fogvatartottakat. Különös figyelmet szentel az ügyész a fogvatartottakkal való 

bánásmód törvényességére. Ennek keretében – a kérelem alapján meghallgatott 

fogvatartottak mellett – szúrópróbaszerűen kiválasztott fogvatartottakat is meghallgat. 

A törvényes bánásmód kereti közé tartozik egyrészt a végrehajtó személyi állomány 

túlkapásaival szembeni védelem, a végrehajtási körülmények optimalizálása iránti 

törekvés és annak megkövetelése is, hogy nem szabad eltűrni, hogy a fogvatartottak 

egymást bántalmazzák, sanyargassák. Az ilyen magatartással szemben minden esetben 

következetesen fel kell lépni és a szükséges intézkedéseket haladéktalanul meg kell, 

tenni. A fogvatartottakkal való bánásmód ugyanis csak akkor törvényes, ha a jogsértők 

elleni fellépés következetes, és minden esetben sor kerül a szükséges – büntető és 

fegyelmi – eljárás lefolytatására is. 

Az ügyészségről szóló törvény meghatározza és biztosítja azt a vizsgáló, ellenőrző, 

figyelemmel kísérő, ténykutató, jogorvoslást elősegítő mechanizmust, amivel képes az 

ügyész a büntetés-végrehajtás törvényességét és hatékonyságát biztosítani. 

Az Alkotmánybíróság több határozatában rögzítette, hogy a „demokratikus 

jogállamban a büntető hatalom az állam – alkotmányosan korlátozott – közhatalmi 

jogosítványa a bűncselekmény elkövetőinek felelősségre vonására. A bűncselekmények 

a társadalom jogi rendjének sérelmét jelentik és a büntetés jogát az állam gyakorolja. A 

bűnüldözés kizárólagos, egyben a büntető igény érvényesítéséről való gondoskodás 

kötelezettségét jelenti, a büntető felelősségre vonás egyben az állam alkotmányos 

kötelessége is. A büntető hatalom gyakorlása szükségképpen érinti az egyének 

alkotmányos alapjogait. Az államnak az Alkotmányból levezethető kötelezettsége 

indokolja, hogy az állami büntető hatalmat gyakorló szerveknek feladataik teljesítéséhez 

hatékony eszközeik legyenek, még ha ezek az eszközök lényegüket tekintve súlyosan 

jogkorlátozóak is.”
17

 „A jogfosztás, illetve jogkorlátozás mértékét az adott szankció 

tartalma adja. Mivel az alapvető jogok korlátozásáról van szó – még ha az állam 

                                                                                                                                               
Magyarország ítéletben (15707/2010. kérelem), Hagyó kontra Magyarország ítéletben (52624/2010. 

kérelem) Fehér kontra Magyarország ítéletben (69095/10. sz. kérelem). 
17 

 13/2001. (V.14.) AB határozat 
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részéről és a törvény alapján is – messzemenő védelmet kell nyújtani az esetleges joggal 

való visszaélés megelőzésére, kiküszöbölésére.”
18

 

Ennek a feladatnak a megoldására az ügyészség tökéletesen megfelel és ennek 

nemcsak a hazai, töretlennek egyáltalán nem nevezhető fejlődés a magyarázata. Az 

Európa Tanács Miniszteri Bizottsága 2000. október 6-án fogadta el Az ügyészség 

szerepe a büntető igazságszolgáltatás rendszerében Rec (2000) 19. számú Ajánlását. 

Ennek bevezetőjében rögzítette, hogy: „Az ügyészség hatóság, amely a társadalom 

nevében és a közérdek védelmében biztosítja a törvény alkalmazását mindazokban az 

esetekben, amikor a törvénybe ütköző magatartás büntető szankcióval fenyegetett, szem 

előtt tartva mind az egyén jogait, mind a büntető igazságszolgáltatási rendszer 

szükséges hatékonyságát.” E feladatai ellátása során az ügyészség – egyes büntető 

igazságszolgáltatási rendszerekben – felügyeli a bírósági határozatok végrehajtását.  

Ebbe a sorba illeszkedik a Miniszteri Bizottság Rec (2006) 2. ajánlása a tagállamok 

számára az „Európai büntetés-végrehajtási szabályokról”, melyet „Európai 

Börtönszabályok” néven ismerünk és használunk. A Börtönszabályokban is 

megfogalmazást nyert a végrehajtás feletti kontroll alapelve. „Minden büntetés-

végrehajtási intézetben rendszeres kormányzati vizsgálatot kell tartani, valamint 

független hatóság általi ellenőrzést kell biztosítani.” 
19

 A vizsgálatra és ellenőrzésre 

vonatkozó rendelkezéseket a Börtönszabályok a későbbiekben tartalommal is kitöltik. A 

kormányzati szervek számára a büntetés-végrehajtási intézetek rendszeres vizsgálatát 

írják elő annak érdekében, hogy ellenőrizzék, hogy a nemzeti és nemzetközi jogi 

normáknak és a jelen szabályok rendelkezéseinek megfelelően működtetik-e azokat. Az 

Európai Börtönszabályokban szereplő „független ellenőrző szerv” feladatait hazánkban 

– részben – az ügyészség látja el. Ez pedig nem csupán megfelelő, hanem mintaszerű 

megoldás az európai elvárások tükrében. 

A jelenlegi szabályozás alapján elmondható, hogy az ügyészég jogosítványait 

tekintve teljeskörű ellenőrzésre jogosult és széleskörű intézkedési jogosultsággal 

rendelkezik. Ennek jelentőségére utalt Vókó György, amikor kifejtette, hogy „a 

törvénysértések a büntetőbírósági határozatok végrehajtásának késedelmét 

eredményezhetik, az állam büntető igényének érvényesülését akadályozhatják, 

ugyanakkor a büntetés célján túlmenő hátrányokat okozhatnak a végrehajtás hatálya 

alatt álló személy számára. A személyes szabadsággal összefüggő törvénysértések, 

mulasztások megszüntetése pedig konkrét esetekben egy jogállamban azonnali 

intézkedést igényel. A törvényességi felügyelet hatékonyságát a vizsgálati és intézkedési 

jogkör biztosítja. Éppen ezen okok miatt alakult ki már a régmúlt történelem folyamán e 

területen a világ nagy részén évszázados klasszikus értékekkel is rendelkező sajátos 

ügyészi törvényességi felügyelet.”
20

 

                                                 
18

 Vókó György 2001. 96. o. 
19

 A Miniszteri Bizottság Rec (2006) 2. ajánlása a tagállamok számára az „Európai büntetés-végrehajtási 

szabályokról I. rész 9. Szabály  
20

 Vókó 2010.  
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A törvényességi felügyelet tehát szükségszerűen magába foglalja a jogvédelmet is. 

Ha ugyanis a végrehajtás menete nem törvényes, a jogok súlyosan sérülnek, csorbát 

szenvednek, és az ügyészség rendelkezik azokkal az eszközökkel, amelyekkel a 

törvényes végrehajtás és ezzel a jogvédelem megteremthető.  
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*** 

 

THE TASKS OF THE PROSECUTOR IN LAW ENFORCEMENT, JUDICIAL 

OVERSIGHT OR/AND LEGAL PROTECTION 

 

In my study, I intend to provide an overview of the legal protection of detainees and the 

prosecutor’s office acting in the interest of their legal protection, meanwhile I try to 

answer the question whether the prosecutor’s involvement is necessary in the field of 

the legal protection of detainees. Could judicial oversight exist without legal protection? 

The legal bases of the involvement of the prosecutor’s office in law enforcement were 

established by Act XXXIII of 1871 on the Royal Prosecutor’s Office. It was a long and 

http://mek.oszk.hu/14900/14908
http://mek.oszk.hu/06300/06367/doc/kolcsey1.doc
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not at all straightforward way to that by now, in terms of the rights of the prosecutor’s 

office, it is entitled to complete inspection and has a wide range of rights to take 

measures. The elimination of breaches of law and omissions related to personal freedom 

– in specific cases – requires immediate action under the rule of law. The effectiveness 

of judicial oversight is ensured by the right to inspection and taking measures of the 

prosecutor who is executing the judicial oversight. Judicial oversight inevitably includes 

legal protection as well. Since if the process of the law enforcement is not lawful, then 

the rights will be infringed, impaired severely, and it is the prosecutor’s office which 

has the instruments through which lawful law enforcement and thereby the legal 

protection may be established.  

 

 

 


