
SZAKMAI KONFERENCIA

Lukács Tibor emlékülés 
a Rendőrtiszti Főiskolán

Az 1988 őszére tervezett szakmai konferenciára — melynek alapjául Lukács 
Tibor A büntetésvégrehajtási jog helye, szerepe jogrendszerünkben — tovább
fejlesztésének irányai c. tanulmánya szolgált — jó évnyi késéssel került sor a 
szerző munkássága iránti tisztelgés jegyében. A rendezvénynek otthont nyújtó 
Rendőrtiszti Főiskola parancsnokhelyettese, dr. Tóth Tihamér személyes em
lékeit is felidézve kívánt eredményes munkát a résztvevőknek, majd dr. Kun 
László bv. vezérőrnagy méltatta meleg szavakkal régi munkatársának emberi, 
szakmai erényeit és a bv-jog terén kiemelkedő munkásságát. A szimpozion 
dr. Lőrincz József, dr. Moldoványi György és Nagy Ferenc referátumával foly
tatódott. (Ezeket teljes téijedelmükben mellékeljük. A szerk.)

Az előadásokat követő vitában a tanulmány főbb kérdéseit sorra véve 
elsőként Vigh József fejtette ki nézeteit. A tettarányos, illetőleg az elkövető 
személyiségére alapozott, differenciált büntetési és végrehajtási rendszer közül 
az utóbbi mellett foglalt állást. Sok esetben már a bíróság is prognózist ad, 
a hatályos törvénykönyv is feltevésre épít. A büntetés mértékének meghatá
rozásán túl ennek tipikus esete a próbára bocsátás, a büntetés végrehajtásá
nak felfüggesztése, a feltételes szabadság. Az ELÍE professzora azt a fokoza
tosságot tartja helyesnek, amely lehetővé teszi, hogy az elítélt viselkedésétől 
függően átkerülhessen az egyik fokozatból a másikba, s ez a lehetőség a fogva- 
tartottak számára egységes rendszert átkössön. Felveti -  egyetértve Lukács 
Tiborral —, hogy amennyiben az elítélt elfogadja azokat a normákat, amelyeket 
a büntetésvégrehajtás elvár tőle, akkor büntetésének nagyobb hányadát kellene 
elengedni. Aki a feltételeket teljesíti, az ne adható kedvezményben részesül
jön, hanem szerezzen rá jogosultságot.

Nagy Ferenc határozott tartamú büntetés mellett foglalt állást, amelynek 
dciszdbásánál a tett lehet a legdöntőbb fényező, hiszen a személyiség megismeré
séhez a tett nyújtja a legmegbízhatóbb támpontot. Nyilvánvalóan az elkövető 
személyes tulajdonságait is figyelembe kell venni a tett mellett, ám a törvényes
ségi, garanciális szempontoknak a tett-büntetőjog és a határozott tartamú 
szankciók előtérbe állítása inkább megfelel. A határozatlan tartamú szank
ciók visszaszorulása mellett világviszonylatban ez a tendencia érvényesül. 
A feltételes szabadság elrendelésével kapcsolatban a József Attila Tudomány- 
egyetem docense azt állítja, másutt liberálisabb és nagyvonalúbb megoldásokkal 
élnek, mint mi. Emellett világszerte nem kedvezmény, hanem megszerezhető 
jogosultság az elítélt számára a feltételes szabadság.

A továbbiakban egyetértett Lukács Tibor és Vigh József megállapításával, 
akik kulcskérdésnek tekintették az ember személyiségi jogainak messzemenő 
figyelembevételét, ide értve a jogvédelem erősítését, a bírói felülvizsgálat lehe
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A konferencia elnöksége

tővé tételét. Megemlítette a külvilággal való kapcsolat kibővítésének fontossá
gát, és személyes tapasztalata alapján követendő példával is szolgált, az NSZK- 
ban az elítélteket alanyi jogon megilleti a szabad telefonhasználat. Az elítéltek 
foglalkoztatásával kapcsolatban leszögezi, hogy a nyugati országok, akárcsak 
mi, az elítéltek munkavégzését a kötelezettségek közé sorolják, de jogként nem 
ismerik el. A díjazás tekintetében talán meglepő, hogy elítéltjeink kedvezőbb 
helyzetben vannak, mint a nálunk gazdagabb országok fogvatartottjai. Egy 
NSZK-beli elítélt az átlagjövedelem mintegy 5%-ára tarthat igényt, igaz, ebből 
nem kell megtérítenie tartása költségeit, tehát az említett összeget zsebpénz- 
nck is tekintheti.

Vókó György alapvető kérdésként vetette fel a törvényesség követelmé
nyét a bűnüldözésben, az igazságszolgáltatásban és a büntetésvégrehajtásban 
közreműködő szerveknél egyaránt. Érthetetlen, mondotta, hogy miért nem 
tették még nálunk közzé az Európa Tanács által kiadott minimális borton- 
szabályokat. Ezeket ugyan a tagországok részére ajánlotta a Tanács de hat 
már megfigyelői státuszban mi is ott vagyunk, sőt bejelentettük csatlakozasi 
szándékunkat. Adósságunk az ENSZ 1955-ben elfogadott irányelveinek -  
talán itt is a minimális szabályok elnevezés a leghelyesebb — a szelesebb nyil
vánosság előtt történő ismertetése is. A legfőbb ügyészségi ügyész támogatta 
Lukács Tibor egy további jogorvoslati fórum bevezetésére tett javaslatai. Mivel 
a fegyelmi büntetéseknek komoly következményei vannak, biztosítani kellene 
bírói ielülvizsgálatuk lehetőségét. Ez azonban kellő előkészítést igényel, mert
a bírák munkaterheire figyelemmel kell lenni ,

Kun László a büntetésvégrehajtási munka gyakorlati oldaláról hívta tel a 
figyelmet a jogi szabályozás ellentmondásaira. Alapvető fogalmakat, kérdése
két nem tisztáztak annak idején az 1979. évi 11. sz. tvr. megalkotásakor.
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A legnagyobb elismeréssel kezeli e jogi szabályozást, amely kiemelkedő jelen
tőségű a magyar büntetésvégrehajtási rendszer fejlődésében, noha az nem ha
tározza meg a büntetésvégrehajtás célját, és keveri a jogok és a kötelezettségek 
fogalmát. Mindez az elméleti munka hiányosságaira utal, következményeit te
kintve pedig jelentősen rontja a büntetésvégrehajtási tevékenység hatékonysá
gát. A bv. országos parancsnoka példaértékűnek tekinti, ahogyan a polgári de
mokráciákban megvalósítják a büntetésvégrehajtás társadalmi ellenőrzését. 
Meggyőződése, hogy enélkül a külső, elfogulatlan kontroll nélkül egy korszerű 
büntetésvégrehajtás elképzelhetetlen, ezért -  Lőrincz József előterjesztése 
alapján -  a közelmúltban javasolta Kulcsár Kálmán igazságügyi miniszternek, 
hogy vezessük be hazánkban is a büntetésvégrehajtás társadalmi ellenőrzését.

Cséka Ervin, a JATE professzora követendő példaként emlegette Lukács 
Tibor alaposságát, az általa vizsgált témák sokoldalú megközelítését, s abbéli 
törekvését, hogy magukat az alapkérdéseket tisztázza. A bv-jog normáival kap
csolatban szólt a nyilvánosság, a hozzáférhetőség kérdéseiről. Elítélte azt az 
időszakot, amikor á jogszabályok egy részét még az ítélkező bírák elől is el
zárták, akik így meg sem ismerhették a velük szemben támasztott követel
ményeket.

Sárkány István úgy véli, hosszú távon visszaesésre, illetve bűnözésre in
dukáló tényező, ha egy törvényben olyannyira központi helyen áll a szabad
ságvesztés-büntetés, mint a hatályos magyar Btk-ban. Néhány évvel ezelőtt fel
mérte az összes olyan magatartást, amiért egyáltalán pénzbüntetést ki lehet 
szabni. Azóta az akkor még elenyésző szám megnőtt, főleg úgy, hogy vagyla
gossá vált, de a gyakorlatban még ma is szinte jelképes értelmű. A Rendőr- 
tiszti Főiskola tudományos kutatócsoportjának vezetője szerint meggondo
landó, hogy a kiszabott szabadságvesztés-büntetésből milyen a letöltendő, 
illetőleg a letölthető, de nem feltétlenül letöltendő hányad aránya. Ezt a kér
dést már sokan és sokszor felvetették, mégsem történik semmi változás, pedig 
így kikapcsoljuk az elítéltek természetes reakcióját, éppen azt, amely nem ad
minisztratív eszközökkel ösztönözné őket a társadalom elvárásainak teljesí
tésére.

Lőrincz József híven Lukács Tibor gondolatiságához történeti vissza
tekintéssel kívánta bemutatni a magyar börtönügyi gondolkodás sajátosságait. 
Azzal kezdte, hogy a reformkorban elemi erővel tört fel az az igény, hogy a 
rabokat ki kell hozni a kazamatákból, és tisztességes körülményeket kell a szá
mukra biztosítani. Ez a politikai szükség kényszerítette nagyjainkat, hogy a 
büntető anyagi és eljárási joggal együtt a büntetésvégrehajtási jogot is kodifikál
ják, és megteremtsék a börtönügyi törvényi garanciáit. E nagy fellángolásnak 
már nyomást sem találjuk a következő évtizedekben. A magyar börtönügy 
alapzatát Horváth Boldizsár igazságügy-miniszter teremtette meg, aki igyeke
zett a létező börtönrendszerek közül a legmegfelelőbbet kiválasztani. Az már 
nem az ő hibája, hogy • szép elképzeléseit rövidtávon nem sikerült megvaló
sítani.

Csemegi Károlyék a század végéig létrehozták a kor legjobbnak ítélt bör
tönrendszerének intézményi alapfeltételeit, de nem sikerült megvalósítaniuk, 
meghonosítaniuk a korszerű, progresszív rendszereket. Néhány börtönügyi 
szakember lelkesedése kevés a kodifikáció eléréséhez. A Rendőrtiszti Főiskola 
tanszékvezető docense szemléletes példát hoz a nemes és jó elképzelések sor
sára. Az 1908. évi I. Büntetőnovella bevezette a fiatalkorúak fogházbüntetését, 
amely csúfosan megbukott a gyakorlatban, mert hiányzott az a büntetésvég
rehajtás, amely képes lett volna megvalósítani. A fiatalkorúakat poros, vidéki
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törvényszéki fogházakra bízzák, ahol korábban felnőttkorú rabokkal foglal
koztak, és csak a kemény regula módszerét ismerték.

A két világháború között egy sajnálatos elszürkülést tapasztalunk, amely
nek oka egyszerű: a trianoni békekötés után leszerelt katonatisztek veszik át a 
büntetésvégrehajtás gyakorlatának az irányítását. A kor szellemi életére jellem
ző, hogy mindössze Finkeytől és Szőllősitől jelenik meg egy-egy monográfia. 
Érdemes elgondolkodni azon, vajon hol tartanánk, ha a múlt század végén nem 
speciális kollégiumot indítanak a pesti egyetemen, hanem -  mint Rómában -  
rendes tantárgyként felveszik a büntetésvégrehajtási jogot?

De talán 30 vagy 50 év múlva sem tartanánk ott, ahol tartani fogunk, 
ha ma nem csupán speciális kollégium lenne a bv-jog a jogi karon. Szükség van 
egy olyan tudományos felkészültségű elméleti apparátusra, amely képes éber 
figyelemmel kísérni a világban és a hazai tudományban bekövetkező jelensé
geket, képes arra, hogy átültesse őket a büntetésvégrehajtás egyelőre még sivár 
talajára. A nyolcvanas években fejlődésnek indult a büntetésvégrehajtás, remél
hetően e tendencia folytatódik.

A vita résztvevői sok mindenben nem értettek egyet. Véleményük néha 
csupán egy árnyalattal, néha komolyabban eltért. Két kérdéssel, melyek csak 
érintőlegesen merültek fel eddig, szinte valamennyien foglalkoztak: így az el
ítéltek nevelésével, és annak kötelező jellegével, valamint a büntetésvégrehajtási 
jog önállóságával. Vigh professzor helyeselte, hogy Lukács Tibor helyet biz
tosított a nevelés eszméjének a bv-jogban, mivel a büntetés célja a prevenció. 
A jelenlegi nevelési programokat szerinte felül kell vizsgálni, mert a modern 
követelményeknek sem a munkáltatás, sem a többi szabadidő-program nem iga
zán felel meg. Törekedni kell többféle program kidolgozására, felajánlására,
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de a választást azután kötelezővé kell tenni. Egy közösségi rendszer csak úgy 
alakítható ki, ha attól egyetlen fogvatartott se marad távol.

Cséka professzor a bv-jog önállóságát illetően hangsúlyozta annak viszony
lagos voltát. Relatíve önállónak tekinthető olyannyira, mint pl. a közlekedési 
büntetőjog, a gazdasági büntetőjog. De a történeti fejlődés során bármely jogág 
eljuthat oda, hogy specializálódó ága relatíve önállóvá válik. Véleménye szerint 
ma ez még nem központi kérdés, természetesen a bv-jogot azért művelni, a 
büntetésvégrehajtás minőségét pedig javítani kell. Megkérdőjelezte hozzászólá
sában a felnőttek nevelhetőségét, és azt, hogy egyáltalán van-e jogunk őket ne
velni. Egy szerényebb, kevésbé hangzatos kifejezést jobbnak tartana, hisz alap
jában véve inkább szoktatásról, mintsem nevelésről van szó.

Csetneky László értelmezésében a nevelés kifejezés felölel minden, az el
ítélt személyiségét figyelembe vevő, az ő érdekében eltervezett és végrehajtott 
programot. Tulajdonképpen a kötelezés szó jó ideje nem érvényesül, hiszen az 
elítélt ki tudja magát vonni pl. az oktatásból. A foglalkozásokon természetesen 
részt vesz, de ha úgy akarja, egyszerűen kibukik. E megoldást más nevelési 
programok esetében is választhatja. Fontos kérdésnek tekinti a terápiás meg
közelítést. Azt ugyanis már elértük börtöneinkben, hogy az embereket szemé
lyiségüknek megfelelő — adekvátnak hitt vagy képzelt — intézeti programban 
részesítsük. A jogi nyelvezet e tevékenységet egyéniesítésnek nevezi.

A főiskola docense kétségbe vonja, hogy az elítéltek többsége már a be
fogadásakor át tudja érezni nevelésének jelentőségét, azt, hogy számára az elő
nyös. Miért baj, ha javukat szolgáló aktusban részvételre kötelezzük a fogva- 
tartottakat? Végül a treatment-ideológia csődjét többen hangoztatták napjaink
ban. A kifejezés helyes értelmezésben nem kezelést, hanem személyre szabott 
intézeti kezelési programot jelent. Ez pedig mindent átfog, ami a börtönben 
egy emberrel történik. A treatment-ideológia csődjét ebben a felfogásban még 
senki nem bizonyította be, legfeljebb keresik az utakat, hogy mi lehetne jobb. 
A magyar büntetésvégrehajtásnak végig kell járnia a saját útját, különben sem 
sikerről, sem kudarcról nem beszélhetünk megalapozottan.

Vigh József szerint újra vizsgálat tárgyává kell tenni, hogy nevelhető-e 
valóban minden elítélt, különösen a visszaesők. Tervez egy ilyen irányú kuta
tást, ehhez azonban még nem kapott anyagi támogatást, csak ígéretet. A Btk 
és a Be. kidolgozásával kapcsolatban szögezte le, hogy ezzel párhuzamosan, 
ezzel egyidőben kell elvégezni a bv-jog területén előttünk álló feladatokat. 
A három jogág együttes harmóniájában kell megteremteni a büntető igazság
szolgáltatás azon feltételeit, amelyek hatékonyabb büntetésvégrehajtást ered
ményezhetnek a jövőben.

A vitát Földvári József professzor összegezte. Ragaszkodik húsz évvel 
ezelőtt kialakított véleményéhez. A büntetésvégrehajtási jog önállóságának 
kérdését nem érti, hiszen a század eleje óta mindenki úgy foglalt állást, hogy 
a büntetőjog három fő részre tagolódik: anyagi, eljárási és végrehajtási jogra. 
Ebben tulajdonképpen a jogágak relativitása is benne van. A három terület 
szorosan összefügg, szinte azonos jelentőségű, legfeljebb azt lehet kissé szo
morúan megállapítani, hogy míg egyes részei fejlettebbek, mások elhanyagol- 
tabbak. A büntetésvégrehajtási jog ez utóbbi körébe tartozik. Éppen ezért 
fontos az elméleti igényű tudományos feldolgozása a szóba jöhető jogszabá
lyoknak, meg a tényleges végrehajtási folyamatoknak.

Véleménye szerint az emberek szabadságtól való megfosztásának lényegi 
kérdéseiben a bíróságnak kell döntenie. Ennek fényében ítéli meg a feltételes 
szabadság kedvezményéről szóló vitákat is. Kiáll a határozott időtartamú bün
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tetés mellett, nem vitatja, hogy a törvényi rendelkezésekben a tettarányosság 
szerepe joggal hegemén. A törvényi tényállások megfogalmazásánál, a szank
ciók kilátásba helyezésénél a cselekmény súlyának megfelelően jár el a tör
vényhozó, a büntetés kiszabásánál -  a tettarányosság keretében -  figyelmet 
érdemel az elkövető személyisége is. E koncepciótól eltérve nézete szerint igen 
ingoványos talajra léphetünk. Lehet, hogy majd elérkezik az az idő, amikor a 
személyiségvizsgálatok biztosabb támpontot nyújtanak, de ez az idő még nincs 
itt. A büntetésvégrehajtásnál más a helyzet, ott előtérbe kerülnek a személyi
ség problémái.

A jogosultságokat illetően Földvári professzor maradéktalanul egyetértett 
azzal a felfogással, hogy ezeket fegyelmi büntetéssel sem lehet megvonni. 
A büntetésvégrehajtási fokozatosság problémájához olyan értelemben szólt 
hozzá, hogy helyesnek tartja azt az eszmét, amely bizonyos mértékig az elítélt
től tenné függővé helyzete javítását. Csodálkozással állapította meg, hogy még 
vannak olyanok, akik a visszaesés alakulását a büntetésvégrehajtás miftősítésére 
használják fel, holott közismert: sokkal inkább más tényezők függvénye e 
jelenség.

A vita összegzése után dr. Kun László vezérőrnagy megállapította, hogy 
a konferencia elérte az előkészítésekor kitűzött kettős célt. Egyfelől méltó
képpen tisztelgett Lukács Tibor munkássága előtt, másfelől lehetőséget adott 
gondolatainak továbbfejlesztésére. Zárszavában Lukácsot idézte: a börtön el
rontott világ, ne keressük ki rontotta el, mitől romlott el, de arra figyeljünk 
oda, hogy egyedül ez az elrontott világ tartalmazza saját meghaladásának fel
tételeit és realitásait.

Dr. Cser Gyula
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