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A bíró szemével
Pártfogói „eljárásmenet”

A hivatásos pártfogók a pártfogó felügyelet végrehajtásával kap
csolatos teendőiket a módosított Bv. tvr. VII. címben felsorolt 
92-101. §-aiból ismerhetik meg. E paragrafusok sűrítetten foglal
ják össze a hivatásos pártfogó feladatát, egyúttal eljárási szabályo
kat is tartalmaznak. Ettől kezdve a hivatásos pártfogó önállóan lát
ja  el feladatát, nincs számára külön „eljárási szabály”, munkájának 
menetét maga határozza meg.

Munkám során volt olyan időszak, ami
kor az ország területén működő hivatásos 
pártfogók aktáit vizsgáltam. Meglepődve 
tapasztaltam, hogy sok esetben az akták 
tartalma nem tükrözte azt a nehéz és áldo
zatos munkát, amit a pártfogó végzett egy- 
egy ügy intézésekor. Legtöbbször idézé
sek, tértivevények, lakcímfigyelő, nyílt 
rendőri információk kérése és más hasonló 
hivatalos megkeresések, valamint az arra 
adott szűkszavú válaszok voltak az iratok 
között. Hogy ki a pártfogolt és milyen a 
személyisége, legtöbbször csak a büntetés
végrehajtási intézet előterjesztéséből derít
hető ki. Nehéz helyzetbe kerül ilyenkor az 
a bíró, aki más ügyben eljárást folytat az el
ítélt ellen, és bekéri a pártfogótól a pártfo
gó felügyelettel kapcsolatos végrehajtási 
aktát. A rendelkezésre álló iratokból nem
igen tudja megállapítani, hogy a pártfogolt 
milyen magatartást tanúsított, csak követ
keztet rá, így kénytelen a pártfogót a tár
gyalásra behívni és tanúként meghallgatni.

Rövid dolgozatomban szeretnék meg
oldást kínálni a hivatásos pártfogóknak a 
végrehajtás „eljárásmenetére”.

A hivatásos pártfogó elsődleges fela
data a pártfogó felügyelet megszervezése. 
Elsősorban előzetes kapcsolatfelvétel a 
pártfogolttal. Ez történhet úgy, hogy az el
ítéltet szabadulása előtt felkeresi a bünte
tés-végrehajtási intézetben. Érdeklődik 
körülményeiről, felkészíti a szabadulásra, 
beszerzi a szükséges iratait, felkeresi a 
családját, szükség esetén segítséget kér az 
illetékes családsegítő szolgálattól. Ha a 
büntetés-végrehajtási intézet nem a párt
fogó illetékességi területén van (pl. a párt
fogolt a szegedi fegyházból szabadul és az 
állandó lakása Budapesten van, oda tér 
vissza), akkor a büntetés-végrehajtási ira
tokban szereplő adatokból, tényekből, 
amelyek a pártfogó felügyelet elrendelé
sére irányuló kezdeményezést megala
pozzák, szerez tudomást a pártfogolt sze
mélyiségéről. A büntetés-végrehajtási 
iratokhoz mellékelve van az ítélet, amely-t 
nek indoklási része tartalmazza az elítélt 
személyi körülményeit, előző bűncselek
ményeit és a tényállást arról, milyen kö
rülmények között követte el bűncselek
ményét.
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Ezen adatok birtokában készít egy ún. 
nevelési tervet, amelyben kidolgozza, mi
lyen ellenőrzéssel, irányítással segíti elő an
nak megakadályozását, hogy a pártfogolt is
mételten bűncselekményt kövessen el.

A következő lépés a bíróságon történő 
első találkozás. Fontos, hogy az első jelent
kezéskor a pártfogó kioktassa a pártfogol
tál a pártfogó felügyelet szabályaira, az ál
talános és külön magatartási szabályokra 
is. Meg kell még beszélni, rögzíteni, hogy 
milyen időközökben van jelentkezési köte
lezettsége, és hogy ezt köteles betartani. 
Nem helyes gyakorlat, ha a pártfogó az el
ső találkozáskor úgy oktatja ki a pártfogol
tál, hogy „akkor jelentkezzen, ha valami 
változás történik a körülményeiben vagy 
valami gondja van”. A pártfogolt ezt félre
értheti, ha ugyanis nincs változás a tartóz
kodási és munkahelyével kapcsolatban, és 
nincsenek „gondjai”, amelyeket elképzelé
sei szerint a pártfogó meg tudna oldani, 
nem jelentkezik többé.

A pártfogó felügyelet csak akkor lehet 
eredményes, ha a pártfogó munkáját a párt
fogolt is segíti. E téren a legfontosabb kö
vetelmény az, hogy a pártfogolt a pártfogó
val rendszeres kapcsolatot tartson. Feltétel 
tehát, hogy a pártfogó és a pártfogolt között 
kialakuljon egyfajta jó kapcsolat. A ráter
m e ttjó  pártfogó meg tudja teremteni ezt a 
légkört, és vigyáz arra, hogy ne haverkodás 
legyen belőle. A találkozások legyenek ne
velő jellegűek, a beszélgetéseken értékel
jék az elkövetett cselekmény súlyát, az el
követési körülményeket, és vegyék szám-
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ba azokat az eszközöket, amelyekkel ezek 
befolyásolhatók. Ezek a cselekményköz
pontú beszélgetések a pártfogókban a ma
gatartás megváltozásának tényleges bekö
vetkezéséhez vezet(het)nek. E beszélgeté
seket, történéseket, változásokat a jelent

kezések alkalmával célszerű röviden írás
ban rögzíteni. A felügyelet tartama alatt be
következett pozitív és negatív változásokat 
is. (Nem tartom helyesnek az ilyen feljegy
zéseket: „Megjelent 1996. január 5-én, 
problémamentes”... vagy „Igazolta új beje
lentett lakását, sokat beszélgettünk”.

Akkor sikeres a pártfogó felügyelet, ha 
a rögzített feljegyzésekből kitűnik a pártfo
golt esetleges fejlődése. A feljegyzések ne 
legyenek terjengősek, a lényeget tükröz
zék, de ne legyenek túl szűkszavúak sem.

Nem sorolható helyes feljegyzések kö
zé K. I. egyéves időtartamú pártfogó fel
ügyelet alá helyezett ügye, a hetvenes évek 
derekáról. Január 5.: Jelentkezett. A párt
fogó felügyelet szabályaira kioktattam. Is
mét jelentkezik február 5-én, amikor mun
kahelyet igazol. Van hol laknia. Február
5.: Jelentkezett. Munkahelyet igazolt, a 
Bosnyák téri piacon dolgozik, zöldséges. 
Lakása változatlan. Június5.: Lakás, mun
kahely változatlan. Szeptember 5.: Lakás, 
munkahely változatlan. A következő év ja 
nuár 4-én: Lakás, munkahely változatlan. 
A pártfogó felügyelet letelt.

Egyszerű, sematikus ellenőrzés, kitű
nik, hogy nincs segítségnyújtás, nevelő je l
legű beszélgetések sem történtek. Nem ez a 
pártfogó felügyelet célja. Az akta egy évi 
munkát tartalmaz.

A pártfogó felügyelet végrehajtási 
rendjének egyik legfontosabb eleme a párt
fogókat kötelező magatartási szabályok 
betartása és betartatása. Helyesnek tartom, 
ha a pártfogó -  szükség esetén -  külön ma
gatartási szabály megállapítását javasolja a 
bv. bírónak. Ezt azért tartom helyesnek, 
mert menet közben a pártfogó ismeri leg
jobban pártfogoltját, ő tudja, mi veszélyes 
számára, melyik az a magatartási szabály, 
amelynek alkalmazása során megóvja,
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megfosztja őt attól a lehetőségtől, hogy 
újabb bűncselekményt kövessen el. Szük
ség esetén a pártfogó felügyelet végrehaj
tási rendjének fontos biztosítéka még meg
felelő szankció alkalmazása. A pártfogolt- 
tal szemben a következő szankciók alkal
mazhatók: a magatartási szabályok szigo
rítása, a pártfogó felügyelet tartamának 
meghosszabbítása, (pl. próbára bocsátás
nál), a próbaidőre felfüggesztett szabad
ságvesztés végrehajtásának elrendelése, a 
feltételes szabadság megszüntetése, sza
bálysértés esetén történő felelősségre vo
nás. A szankciók közül egyet szeretnék ki
ragadni, a „legtöbbször előfordulót”, a fel
tételes szabadság megszüntetését. Ez olyan 
eljárást von maga után, amely szinte érvé
nyes a többi, illetve az előbb felsorolt 
szankciókra is. A feltételes szabadság meg
szüntetésére akkor kerül sor, ha a pártfogolt 
súlyosan megsérti a pártfogó felügyelet 
szabályait. De hogy mikor sérti meg „sú
lyosan” , ezt jogszabály nem rögzíti. A mi
niszteri indoklás (és a kialakult gyakorlat) 
szerint akkor súlyos a szabályszegő maga
tartás, ha a pártfogolt kivonja magát a vég
rehajtás alól, rendszeresen és kirívóan 
megsérti a külön magatartási szabályt, csa
vargó, italozó életmódot folytat, rendsze
res, állandó szembeszegülést tanúsít a párt
fogó felügyelet szabályaival szemben.

A mai gazdasági körülmények között 
nem súlyos magatartásszegés, hanem vég
ez állandó munkát, a pártfogónak az alkal
mi munkavégzést is el kell fogadnia, bár ez 
kissé megnehezíti az ellenőrzést.

A feltételes szabadság megszüntetésére 
a hivatásos pártfogó az illetékes ügyész
ségnek ún. javaslatot készít, tehát nem in
dítványoz, hanem javaslatot tesz, hogy az 
ügyész indítványozza a feltételes szabad
ság megszüntetését. A javaslatnak feltétle

nül tartalmaznia kell, hogy a pártfogókat 
melyik bíróság, milyen számon ítélte el, mi 
miatt, és melyik bíróság, mikor helyezte 
szabadlábra és rendelte el a pártfogó fel
ügyeletét.

Ezután következik a tényállás. Itt rövi
den rögzíteni kell, hogy az illető milyen ma
gatartást tanúsított a pártfogó felügyelet 
alatt, m ikor és hogyan sértette meg súlyosan 
a pártfogó felügyelet szabályait. Különös 
gondot kell fordítani a pártfogolt magatartá
sának átfogó és objektív értékelésére. Az ér
tékelés akkor átfogó, ha az elítélt vala
mennyi megnyilvánulását (melyekkel meg
sértette a szabályokat) figyelembe veszi, ak
kor objektív, ha a pártfogolt magatartását a 
valóságnak megfelelően tükrözi, bizonyíté
kokat tud megjelölni.

A tényállásnak tartalmaznia kell min
dazokat az adatokat és következtetéseket, 
amelyek alapján az ügyész megteszi indít
ványát, és amelyek alapján a büntetés-vég
rehajtási bíró dönthet a pártfogolt feltételes 
szabadsága tárgyában.

Nem szerencsés, ha a javaslat túlságo
san terjengős, csupán a lényeges cselekmé
nyeket rögzítse, főleg azt, amelyből követ
keztethetünk arra, hogy a pártfogolt meg
sértette a felügyelet szabályait.

E rövid írásból is kitűnik, hogy a hiva
tásos pártfogónak igen sokoldalú ismere
tekkel kell rendelkeznie, tisztában kell len
nie szakmai, etikai és erkölcsi kérdésekkel. 
Elmélyült ismeretekkel kell rendelkeznie a 
bírósági munkáról. Ismernie kell az eltérő 
intézményi keretek között folyó munkát, az 
átmeneti szállás, a börtön, a foglalkoztató 
központ, a szakképzőhelyek világát. Nem 
utolsósorban ismeretekkel kell rendelkez
nie a büntető és polgári ügyekben szüksé
ges környezettanulmányok előkészítéséről 
és megírásáról. Adódik, persze, jó  néhány



UTÓGONDOZÁS

helyzet, amelyben a hivatásos pártfogó 
nem tud segítséget nyújtani. Nem tudja pél
dául megoldani a pártfogolt valamennyi 
szociális szükségletét, mert nincsenek esz
közei, bizonyos ellátások pedig nem tartoz
nak a feladatkörébe (pl. segélyezés). Nem 
tud lakást adni, képtelen a rászoruló rossz 
anyagi helyzetén változtatni, nem tudja 
vállalni egyes szakellátási rendszerek sze

repét, akkor sem tud segíteni pártfogoltján, 
ha hiányoznak a megfelelő ellátó szakin
tézmények, ahová a pártfogókat irányíthat
ná. Néha ezek a „nem tudom” körülmények 
alakítják a pártfogó felügyeletről kialakuló 
képet, holott ezért a helyzetért legkevésbé 
a hivatásos pártfogók felelősek.

Takács Jolán


