
A bv-jog fejlődésének
főbb vonásai -  1945-től napjainkig

Bár a demokratikus magyar állam létrejöttének első hónapjaiban már jelentős 
jogalkotási folyamat indult meg, nem lehetett reális cél a jogrendszer teljes 
megújítása. Nem került nyomban napirendre a büntetőjog és a büntetőeljárási 
jog gyökeres megváltoztatása, éppígy a büntetésvégrehajtás területén is fenn
maradt lényegében a korábbi szabályozás. Egy erősen konzervatív vonásokat 
mutató büntetésvégrehajtási rendszert vett át tehát a magyar demokrácia.

Az 1945 februárjában megalkotott törvény a népbíróságokről nemcsak a 
büntetőjog és a büntetőeljárásit jog területén hozott alapvetően új szabályo
zást, de a kényszermunka büntetések közé iktatásával közvetlenül is érintette 
a büntetésvégrehajtást. E büntetés végrehajtási szabályait a 78 000/1946 
IM-rendelet állapította meg. Új törekvés volt az elítéltek demokratikus szel
lemű nevelése és alkalmassá tétele a társadalomba való beilleszkedésre.

Egyébként a szabadságelvonásból álló büntetések — a fegyház, a börtön, 
a fogház, a szigorított dologház és a dologház — végrehajtása a korábbi elvek 
— vagyis az ún. fokozatos rendszer — szerint történt; áz egy évet meghaladó 
büntetések végrehajtása magánzárkával kezdődött, ezt követte azután a közös 
munkáltatás. Az utóbbi vonatkozásában a 320/1946 ME rendelet érdemel fi
gyelmet, mely lehetővé tette az újjáépítés érdekében a fogvatartott igénybevé
telét bármely közmunkára.

Ezen időszak büntetésvégrehajtást érintő jogalkotása — átfogó módosítás 
nélkül — elsősorban az addigi rendszer antidemokratikus, antihumánus jogsza
bályait iktatta ki. így az 1946. évi XIV. törvény megszüntette az államfogház 
jogintézményét, a fenyítési eszközök közül eltörölték a lábbilincset, szűkítet
ték a kurtavas-fenyítés alkalmazásának körét. 1947-ben IM rendelet mondta ki, 
hogy tilos a letartóztatottakat bántalmazni, tilos testi fenyítést használni.

Jelentősek voltak a büntetésvégrehajtás irányítását szolgáló szervezeti in
tézkedések: az Igazságügyi Minisztériumban a Börtönügyi Osztály, majd 1948- 
ban a Gazdasági Igazgatóság felállítása. Ez utóbbi vezérelte a büntetésvégre
hajtási intézetek mellett működő IM Ipari Vállalatot és IM Mezőgazdasági Vál
lalatot, melyek összefogták és koordinálták az említett termelő üzemeket.

A büntetőjog fejlődésének kiemelkedő lépése volt az 1951. január 1-jén 
hatályba lépett Büntető Törvénykönyv Általános Részéről szóló 1950. évi 
II. törvény, az ún. Btá. E törvény egységes szabadságvesztést ismert, és ezt 
börtönnek nevezte. (A kihágásoknál megmaradt az elzárás-büntetés!). A Btá. 
50. §-a így határozta meg a büntetés célját: „A büntetést a dolgozó nép védel
me érdekében, az elkövető megjavítása és nevelése, továbbá általában a társa
dalom tagjainak a bűnözéstől való visszatartása végett kell alkalmazni.” Az egy
séges szabadságvesztés rendszere a büntetésvégrehajtás korszerű szabályozását 
igényelte volna. A Btá. miniszteri indoklása utalt arra, hogy a büntetésvégrehaj
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tás differenciálását — a különböző súlyú büntetések, különböző időtartamban 
kiszabott végrehajtását — a megalkotandó bv-törvényben kell szabályozni. 
Erre azonban nem került sor.

Néhány büntetésvégrehajtási rendelkezést viszont tartalmazott a Btá. 
hatályba lépéséről szóló 1950. évi 39. törvényerejű rendelet, az ún. Btáé. 
Kimondta, hogy például magánelzárás csak fegyelmi büntetésként alkalmaz
ható, hogy pl. a büntetés felének letöltése után az elítéltet — különösen annak 
kimagasló munkateljesítménye esetén — feltételes szabadságra lehet bocsátani. 
A Btáé. azt is rögzítette, hogy a fogvatartott megjavítását és nevelését állandó 
és rendszeres munkáltatással kell előmozdítani, az elítélt köteles a számára ki
jelölt munkát mindig elvégezni.

1952. március 1-jén, a Btá. hatályba lépését követően a büntetésvégrehaj
tás felügyelete az igazságügy-miniszter hatásköréből a belügyminiszter hatás
körébe került. A büntetésvégrehajtás központi irányítására létrejött a Bünte
tésvégrehajtás Országos Parancsnoksága, míg a vállalati termelés irányítására 
létrehozták a Közérdekű Munkák Igazgatóságát.

Ezek az évek nem kedveztek a korszerű büntetésvégrehajtási rendszer 
megteremtésének. 1953 nyarától viszont a törvényesség helyreállítására és meg
szilárdítására irányuló törekvések közvetlenül érintették a büntetésvégrehajtást. 
Az ügyészségről szóló 1953. évi 13. törvényerejű rendelet az ügyészi tevékeny
ség egyik területeként definiálta a büntetésvégrehajtás törvényességének fel
ügyeletét. Ügyészi feladattá vált annak ellenőrzése, hogy a börtönökben 
törvényes határozat nélkül senkit se tartsanak fogva, hogy a letartóztatást el
rendelő hatóság által megállapított időn túl senki se maradjon elzárva, végeze
tül ügyészi teendő lett az elítéltekkel való bánásmód törvényességének felügye
lete is.

Noha nem került sor a bv-törvény megalkotására, minisztertanácsi szintű 
jogszabály jelent meg a büntetésvégrehajtás alapvető kérdéseinek rendezésére: 
nevezetesen a Büntetésvégrehajtási Szabályzat kiadásáról szóló 1 105/1954. 
(XII. 17.) Mt. határozat. Ebből az alábbiak emelendők ki: a szabadságvesztést 
börtönben és e célra szervezett munkahelyeken kell végrehajtani, bár a Btá. 
a szabadságvesztést egységesen börtönnek nevezte. Az előzetesen letartózta
tottak a határozat szerint nem vonhatók egyenlő elbírálás alá a jogerős elítél
tekkel. A letartóztatottakat csak az első fokú ítélet után lehet munkába' kül
deni. A termelési versenyt és az újító mozgalmat tovább kell fejleszteni. Aki 
12 hónapon át folyamatosan sztahanovista munkateljesítményt ért el, az éven
te hé^ nap pihenőidőt kaphatott. De egyéni elbírálás alapján a belügyminiszter 
14 nap fizetett szabadságot is engedélyezhetett évente egy ilyen fogvatartott- 
nak. Az említett Mt. határozat szerint a fegyelmező börtönbe utalás -  maxi
mum egyéves időtartamra — volt a legsúlyosabb büntetés. A munkateljesít
mény fontosságára utalt, hogy az az elítélt került fegyelmező börtönbe, aki 
feladatait késedelmesen és hanyagul végezte, aki 80%-on aluli munkateljesít
ményt ért. el. A fiatalkorúak legsúlyosabb büntetése a hét napig tartó magán
elzárás volt.

Az Mt. határozat a belügyminisztert jogosította fel a Büntetésvégrehajtási 
Szabályzat kiadására. 1955. június 29-én közzé is tették a Büntetésvégrehajtási 
Szabályzatot, de nem mint a Magyar Közlöny nyilvános jogszabályát, hanem 
mint (az igazságügy-miniszterrel, a honvédelmi miniszterrel és a legfőbb ügyész
szel egyetértésben kiadott) belügyminiszteri utasítást.

A Büntetésvégrehajtási Szabályzat szerint a szabadságvesztést börtönben 
vagy bv-munkahelyen kell végrehajtani. A bv-munkahely nem jelentett eny
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hébb végrehajtási fokozatot, csupán olyan végrehajtási helyet, amelyet nem ne
veztek börtönnek, ahol az elítélteket üzemi termelőmunkával foglalkoztatták. 
Kétségtelen különbség volt az is, hogy az elítélteket nem zárkában, hanem kö
zös szobákban helyezték el.

A Büntetésvégrehajtási Szabályzat a törvényesség megszilárdítását, a kor
szerű büntetésvégrehajtási rendszer kialakítását szolgálta. Nagy súlyt helyezett 
az elítélt — a Szabályzat szóhasználatával élve: a letartóztatott — nevelésére. 
Jelzi ezt az is, hogy a szabadságvesztés végrehajtásával kapcsolatos nevelési fela
datokat önálló rész szabályozta. A 244. § pl. arról szólt, hogy „a letartóztatot
takkal való bánásmód mindig határozott, de emberséges és igazságos legyen”. 
A munkáltatást a nevelési feladatokra vonatkozó részen belül elhelyezett feje
zet szabályozta — egyértelműen kifejezve a nevelés elsődlegességét.

Más rendelkezésekből viszont az elítélt munkateljesítményének fontossága 
derült ki. Hiszen a fogvatartott levelezésének, csomagküldeményének, látogatá
sának gyakoriságát egyrészt a büntetés (1 éven aluli, 1-5 év közötti, 5 évet 
meghaladó) mértéke, másrészt háromhavi (80— 100%-os, 101—120%-os, 120% 
feletti) munkateljesítménye határozta meg. A feltételes szabadságra bocsátás 
szempontjából is komolyan figyelembe vették az elítélt teljesítményét. Havi át
lagban a 100%-ot meghaladó teljesítmény után 5%-onként egy napot, bánya
iparban foglalkoztatottaknál pedig 2%-onként egy napot lehetett elengedni a 
büntetésből.

Az állam belső és külső biztonsága ellen vétő elítéltek, valamint a háborús 
és népellenes bűncselekmény miatt fogvatartottak csak egyénenkénti elbírálás 
alapján részesülhettek a levelezés, a csomagküldemény, a látogatás kedvezmé
nyében. Az állam belső és külső biztonsága elleni bűncselekmények közé nem
csak a súlyos államellenes bűncselekmények tartoztak, hanem pl. az izgatást 
és a tiltott határátlépés kísérletét is ide sorolták. Nem érvényesültek kellően a 
letartóztatott eljárási jogai sem, a nem jogerősen elítélt csak a parancsnok en
gedélyével levelezhetett a védőjével.

Az 1956-ot követő időszak büntetésvégrehajtási jogszabályait vizsgálva a 
103/1958. BM—IM—Legf. Ü. közös utasítást kell megemlíteni, melyben az osz
tályhelyzet, az előélet, a bűncselekmény jellege es súlya volt a kategorizálás 
legfőbb elve. E szempontok alapján más-más intézetbe került az „ellenforra
dalmár” és osztályidegen elítélt, a dolgozó osztályhelyzetű politikai elítélt, a 
szokásos bűnöző, a súlyos visszaeső, továbbá a dolgozó osztályhelyzetű, kisebb 
köztörvényes bűncselekményt elkövető fogvatartott.

A büntetésvégrehajtás szabályozása terén 1959-ben történt újabb fontos 
lépés. A 8/1959. BM utasítás a büntetésvégrehajtás két fő feladataként határoz
ta meg az elítéltek őrzését és nevelését; minden egyéb funkciót ennek kellett 
alávetni. A szabadságvesztés-büntetés végrehajtásának fokozatosságát is ez az 
utasítás vezette be. E differenciálás első fázisa a kötelező zárka volt, ez azt je
lentette, hogy az elítélt a büntetés meghatározott részét cellában töltötte, és 
ez alatt az idő alatt nem dolgozhatott. A kötelező zárka leghosszabb tartama 
— az osztályidegen elítélteknél — két év, a súlyos visszaesőknél és a szokásos 
bűnözőknél legfeljebb egy év volt. A kötelező zárkát munkáltatás követte.

A fokozatosság abban is megnyilvánult, hogy a levelezés és a látogatás le
hetősége a büntetés hátralevő részének csökkenésével emelkedett; hisz célul 
tűzték ki a fogvatartott felkészítését a szabadulásra. A feltételes szabadságra 
bocsátás már nem függött az elítélt munkateljesítményétől, és a súlyos állam
ellenes bűncselekmény elkövetőit, az osztályidegeneket és a többszörös vissza
esőket ez az utasítás kizárta a kedvezményből.
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Az 1961-ben megalkotott Büntető Törvénykönyv büntetési rendszere a 
szabadságvesztést mint egységes büntetést szabályozta, melyet börtönben vagy 
büntetésvégrehajtási munkahelyen kell végrehajtani. A Btk 38. §-a a követke
zőképp definiálta a szabadságvesztés végrehajtásának alapvető szabályait. 
Először az elítélt köteles a kijelölt munkát elvégezni, és ezért őt díjazás illeti 
meg; másodszor a börtön rendje szigorúbb a büntetésvégrehajtási munkahely 
rendjénél. A szabadságvesztés végrehajtási módozatainak megállapítását a Btk 
átengedte a büntetésvégrehajtási szabályoknak.

Kétségtelen előrelépés volt, hogy a Btk a bíróság hatáskörébe utalta a fel
tételes szabadságra bocsátást és megszabta annak feltételeit. A Btk-val egy- 
időben hatályba lépett új büntetőeljárási törvény pedig előírta a feltételes sza
badságra bocsátással kapcsolatos eljárást, és azt a megyei bíróság elnöke által 
kijelölt bíró feladatává tette.

Az 1963. évi 20. törvényerejű rendelet olyan szervezeti változást hozott, 
amely igencsak kihatott a büntetésvégrehajtás további fejlődésére. Az igazság
ügy-miniszter feladata lett a büntetésvégrehajtás felügyelete és irányítása. 
Röviddel ezután megindult az a büntetésvégrehajtási kodifikáció, amely a jog
terület magas szintű szabályozását eredményezte. A jogszabály-előkészítés 
azzal kezdődött, hogy korszerűsíteni kell a Büntetésvégrehajtási Szabályza
tot, majd azzal az állásfoglalással végződött, hogy törvényi szintű szabályozásra 
van szükség.

Ez idő tájt alakult az Igazságügyi Minisztériumban az ún. kodifikációs 
bizottság, melyet a Törvényelőkészítő Főosztály akkori vezetője irányított. 
A büntetőjog tudományának neves képviselői és a büntetésvégrehajtás kiváló 
gyakorlati szakemberei egyaránt részt vettek benne. A büntetésvégrehajtás 
alapkérdéseiről, így a rezsimekről, az elítéltek kötelességeiről és jogairól, a 
nevelésről, a munkáltatásról, a társadalom bekapcsolásának lehetőségeiről, a 
fiatalkorú elítéltekről stb. tanulmányok sora készült el; s ezeket mind meg
tárgyalta a kodifikációs bizottság. Ugyanekkor számos külföldi — szovjet, 
amerikai, angol, lengyel — szerző cikkét, könyvét fordította le és adta közre 
háttéranyagként a minisztérium.

Ezután került sor az ún. politikai döntésre. Az Igazságügyi Minisztérium 
előterjesztést készített a büntetésvégrehajtás helyzetéről, melyben javaslatot 
tett az új szabályozás legfontosabb kérdéseire a Koordinációs Bizottságnak. 
Ennek alapján hozott határozatot az MSZMP Politikai Bizottsága 1965. no
vember 9-én, ennek alapján döntött úgy, hogy a büntetésvégrehajtás alapvető 
kérdéseit törvényerejű rendeletben kell szabályozni.

A konkrét kodifikációs munka ezt követően kezdődött el, és vezetett 
1966. augusztusában két törvényerejű rendelet megalkotásához. Az 1966. évi 
20. törvényerejű rendelet módosította a Btk-t. A felnőttkorú elítéltek szabad
ságvesztésének végrehajtására négy fokozatot hozott létre: a szigorított börtönt, 
a börtönt, a szigorított büntetésvégrehajtási munkahelyet és a büntetésvégre
hajtási munkahelyet. A fiatalkorúaknál két végrehajtási fokozat létesült: a fia
talkorúak börtöne és a fiatalkorúak büntetésvégrehajtási munkahelye. Ez a jog
szabály azt is meghatározta, hogy az egyes végrehajtási fokozatokban milyen 
büntetéseket kell foganatosítani. Az elítéltek kriminológiai szempontok sze
rinti csoportosítását, az átnevelhetőséget tartotta szem előtt.

A másik jogszabály, a szabadságvesztés-büntetés végrehajtásáról és az elő
zetes letartóztatás foganatosításáról szóló 1966. évi 21. törvényerejű rendelet 
elejtette a kötelező zárka intézményét, és célul tűzte ki a fokozatosság elvének

24



érvényesítését pl. a szabadulás előkészítésénél is. A szabadságvesztés-büntetés 
végrehajtásának rendjét illetően az említett tvr. egyrészt meghatározta a vala
mennyi végrehajtási fokozatra érvényes követelményeket, másrészt az egyes 
fokozatok eltérő tartalmi jellemzőit.

Az elítélt átnevelését szolgálta, hogy azonos végrehajtási fokozaton belül 
további csoportosítást lehetett bevezetni. Az elítélt jogi helyzetét illetően az 
alapvető rendelkezés az volt, hogy kötelességei és jogai csak annyiban módosul
nak, amennyiben erről ítélet vagy jogszabály szól, vagy azok gyakorlását gátol
ja a szabadságvesztés-büntetés végrehajtása. Ki kell emelni, hogy a törvényerejű 
rendelet nem kedvezményként szabályozta az elítélt — személyesen vagy leve
lezés útján való — érintkezését jogi képviselőjével és az általa megjelölt szemé
lyekkel, nem kedvezményként szabályozta keresményének felhasználását, ha
nem kimondta, hogy ezekre — az egyes fokozatokra vonatkozó részletes szabá
lyoknak megfelelően — az elítélt jogosult.

Leszögezte a tvr. azt is, hogy a munkáltatást alá kell rendelni a bünte
tésvégrehajtás céljának, hogy nagyüzemi ipari vagy mezőgazdasági termelő- 
munkával kell foglalkoztatni az elítélteket. A fenyítések közül most elmaradt 
a fegyelmező börtön, a jutalmak körébe pedig bekerült a rövid tartamú eltávo
zás, de ezt csak büntetésvégrehajtási munkahelyen — vagyis a legenyhébb foko
zatban -  lehetett engedélyezni.

A fiatalkorúakra vonatkozó külön rendelkezések figyelembe vették a fia
talkorúak életkori sajátosságait, fokozott jelentőséget tulajdonítottak iskolai 
oktatásuknak és szakmai képzésüknek. Sájátos fenyítési nemként vezette be a 
tvr. a tisztségviselési megbízatás visszavonását, és közben megszüntette a sötét- 
zárka-fenyítést. Kimondta, hogy különös gondot kell fordítani a szabadságvesz
tésből szabadult fiatalkorúak utógondozására.

Bár az előzetes letartóztatás nem büntetés, hanem büntetőeljárási kény
szerintézkedés, a tvr. megszabta az előzetes letartóztatás foganatosításának 
alapvető szabályait is. Rendelkezett a végrehajtás helyéről, az előzetesen le
tartóztatott jogi helyzetéről. Előírta a saját ruha viselésének jogát, a munka
végzés önkéntességét, a védővel való ellenőrzés nélküli érintkezést. Az előze
tesen letartóztatottal szemben alkalmazható fegyelmi fenyítések a kényszer- 
intézkedések jellegéhez igazodtak. A tvr-ben megfogalmazódott felhatalmazás 
alapján került sor .a szabadságvesztés és az előzetes letartóztatás végrehajtási 
szabályainak megállapítására. Ennek részletes leírása a 110/1967. IM utasítás
sal kibocsátott Büntetésvégrehajtási Szabályzatban található.

Az 1961. évi Btk-t az 1971. évi 28. törvényerejű rendelet módosította. 
Egyes rendelkezései kihatottak a büntetésvégrehajtásra is. Megmaradt a szabad
ságvesztés négyfokozatú rendszere, de a fokozatok elnevezése — fegyházra, 
szigorított börtönre, börtönre és fogházra változott. Az elítéltek csoportosí
tásánál a tvr. határozottan elkülönítette a szándékos és gondatlan bűncselekmé
nyek elkövetőit. Bővült a fegyházban végrehajtandó büntetések köre. Megszigo
rította a tvr. a feltételes szabadságra bocsátás feltételeit, kizárta belőle a visz- 
szaesőket.

A Btk módosítása szükségessé tette az alacsonyabb szintű büntetésvégre
hajtási szabályozás felülvizsgálatát is. Ennek eredményeként született meg az 
új Büntetésvégrehajtási Szabályzat, melyet a 107/1974/IM utasítás melléklete
ként bocsátottak ki. Ez részletesen taglalta a bv-intézet által foganatosított 
szabadságvesztés, őrizet és előzetes letartóztatás szabályait. Növelte a végre
hajtás szigorúbb és enyhébb fokozatai közötti eltérést az elítélt jogaival, a neve
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lés módszereivel kapcsolatban, de módosította az őrzés és felügyelet, az elítél
tek ruházati ellátása rendszerét is. Megemlítendő, hogy az 1974. évi 9. 10. tvr- 
rel, a szigorított őrizetnek és az alkoholisták kötelező intézeti gyógykezelésé
nek bevezetésével a büntetésvégrehajtás új feladatokat kapott.

A hatályos — 1978. évi — Büntető Törvénykönyv előkészítésének fontos 
eleme volt a korszerű büntetési rendszer kialakítása. A kodifikáció egyértel
műen a szabadságvesztés mint egységes büntetési nem fenntartása mellett 
foglalt állást, amelynek végrehajtási fokozatait a Btk határozta meg. Az 1966- 
ban kialakított négy végrehajtási fokozat helyett három fokozat létrehozása 
látszott indokoltnak, mert a büntetésvégrehajtás gyakorlati tapasztalatai azt 
mutatták, hogy a fegyház és a börtön között elhelyezkedő szigorított börtön 
fokozat jellegzetességei nem dolgozhatók ki. A fiatalkorúaknál célszerűnek lát
szott a két végrehajtási fokozat fenntartása.

A Btk büntetésvégrehajtási rendelkezései közül ki kell emelni, hogy a 
feltételes szabadságra bocsátás lehetőségének időpontja a végrehajtási fokozat
hoz igazodik. Fegyház esetén a büntetés legalább négyötöd, börtön esetén a 
büntetés legalább háromnegyed,, fogház esetén a büntetés legalább kétharmad 
részének kitöltése után lehet szó feltételes szabadságra bocsátásról. A Btk 
büntetési rendszerét illetően az is figyelmet érdemel, hogy a szigorított őri
zetet beiktatta az intézkedések közé.

A Btk előkészítésével párhuzamosan folyt az új büntetésvégrehajtási 
kódex előkészítése. Gondos, igényes munkát végeztek a Büntetésvégrehajtás 
Országos Parancsnokságának munkatársai. A szakirodalom megállapításainak 
felhasználásával, a gyakorlat tanulságainak levonásával dolgozták ki a bün
tetésvégrehajtás különböző területeire vonatkozó javaslataikat. A konkrét 
kodifikációs munkát az Igazságügyi Minisztérium által létrehozott bizottság 
csinálta.

A létrejött jogszabály — a büntetések és intézkedések végrehajtásáról 
szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet — eddig előzmény nélküli kódex a 
magyar jogalkotásban, hiszen valamennyi büntetés és büntetésjogi intézkedés 
végrehajtását, valamint az előzetes letartóztatás és az elzárás foganatosítását 
magas szintű jogszabály keretében, egységes szempontok szerint szabályozza. 
Minden büntetésre és intézkedésre nézve meghatározza a végrehajtás rendjét, 
módszereit, a végrehajtásban közreműködő személyek és szervek jogi hely
zetét.

A Bv. tvr. részletes ismertetése meghaladná ennek az írásnak a kereteit. 
Az általános rendelkezések közül kiemelném, hogy kimondja: az elítélt köte
les alávetni magát a végrehajtásnak, de bármikor élhet panaszjogával. A bün
tetések és intézkedések végrehajtásával kapcsolatos bírósági feladatokat önálló 
fejezet szabályozza. Az itt emlegetett eljárásokat a Bv. tvr. a megyei, illetve a 
fővárosi bíróságon tevékenykedő bv-bíró hatáskörébe utalja.

A szabadságvesztés végrehajtási rendjét illetően a Bv. tvr. új intézménye 
az átmeneti csoportba helyezés. Ide akkor kerülhet a fogvatartóit, ha már 
legalább öt évet töltött fegyházban vagy börtönben. Az elítéltet várható szaba
dulása előtt legfeljebb két évvel lehet, hat hónappal viszont kötelező átmeneti 
csoportba helyezni. E megoldás lényege, hogy az elítélt végrehajtási fokoza
tának szabályai itt — a büntetésvégrehajtás által indokolt mértékben és módon 
— enyhíthetők.

Az elítélt kötelezettségeivel és jogaival kapcsolatban a Bv. tvr. kiemeli, 
hogy a fogvatartott korlátozás nélkül levelezhet hozzátartozóival, továbbá



másokkal is, ha ezt a büntetésvégrehajtás jóváhagyja. A jutalmak közül a rövid 
tartamú eltávozás fogházban és átmeneti csoportban jutalomként, börtönben 
kivételes jutalomként adható, fegyházban pedig egyáltalán nem lehet enge
délyezni. A fegyelmi fenyítések közül a Bv. tvr. elhagyta a szigorított magán
elzárást és a sötétzárka-fenyítést. A legsúlyosabb hatályban levő fenyítés 
— három hónapig terjedő időre, fegyház- és börtönfokozatban — a fegyelmező 
részlegbe utalás.

A Bv. tvr. újszerű rendelkezése a pártfogó-felügyeletre vonatkozóan az, 
hogy kivételesen a bv-bíró is elrendelheti annak az elítéltnek a pártfogó-felügye
let alá helyezését, aki letöltötte szabadságvesztés-büntetését, illetve, akit végle
gesen elbocsátottak a szigorított őrizetből. Az előzetes letartóztatás végre
hajtási szabályai közül csupán azok a rendelkezések érdemelnek figyelmet, 
amelyek az elítélt termelőmunkában való részvételére vonatkoznak. A nem 
jogerős ítélet meghozatala után az előzetesen letartóztatott köteles a bíróság 
intézkedésére a számára kijelölt munkát elvégezni. A nem jogerős ítélet meg
hozatala előtt viszont az előzetesen letartóztatott csak saját kérelmére vehet 
részt termelőmunkában.

A Bv. tvr. felhatalmazása alapján az egyes büntetések és intézkedések vég
rehajtásának részletes szabályait miniszteri szintű jogszabályok állapították 
meg. A szabadságvesztés és az előzetes letartóztatás vonatkozásában két szin
ten — a Büntetésvégrehajtási Szabályzat 8/1979. (VI. 30.) IM rendelet és a 
Büntetésvégrehajtási Szabályzat végrehajtására kiadott 101/1981. (IK. 2.) IM 
utasítás szintjén — történt meg a végrehajtás szabályozása.

A büntetésvégrehajtási jog fejlődése nem zárult le az 1979. évi jogalkotás
sal. Több ízben került sor mind a Bv. tvr, mind a Büntetésvégrehajtási Szabály
zat szűkebb körű módosítására, főleg az új jogintézmények bevezetése kap
csán. Jelentősen megnőtt a büntetésvégrehajtás feladata a szigorított javító
nevelő munka 1984. évi bevezetésével. Ennek végrehajtását a Bv. tvr-be ikta
tott IV/A. fejezet és a 3/1985. (III. 7.) IM rendelet szabályozza. Űjabb módo
sítás: a szigorított őrizetet a törvényhozás kiiktatta büntetési rendszerünkből.

Dr. Moldoványi György
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