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Gondolatok 
az előzetesről

Hónapok helyett napok?
Napjainkban, amikor oly nagy jelentőséget tulajdonítunk a szabadság
nak, az emberi jogok maradéktalan érvényesülésének, különös gon
dossággal, körültekintéssel kell éljárnunk a személyi szabadság elvoná
sakor. Különösen így van ez az előzetes letartóztatás esetén, hiszen a 
büntetőeljárás eredményes lefolyása a bűncselekmény elkövetésével 
alaposan gyanúsítható személy fogva tartását kívánja meg akkor, ami
kor a terhelt bűnösségét még jogerős ítélet nem állapította meg.

Az előzetes letartóztatás elrendelésé
nél négy kérdéskör kiemelése fontos: az 
általános feltételek között megfogalma
zott szabadságvesztéssel fenyegetettség
nél a szabadságvesztés-büntetés alterna
tív büntetési nemként szerepeltetését; az 
elrendelés különös feltételeinek megfo
galmazását, az elrendelésre vonatkozó 
törvényhely értelmezését, és végül itt 
említem a hatályos eljárási szabályozás 
egyik hiányosságát: a tartam tekintetében 
egy áthághatatlan időbeli határ felállításá
nak szükségességét.

Az elrendelés általános feltételei között 
találjuk a szabadságvesztéssel fenyegetett 
bűncselekmény elkövetését és az erre vo
natkozó alapos gyanú közlését a gyanúsí
tottal. Azáltal, hogy a szabadságvesztéssel 
fenyegetettség törvényi kritériumánál a 
szabadságvesztés nem kizárólagos, hanem 
alternatív büntetési nemként is szerepel, az 
előzetes letartóztatás alkalmazásának lehe

tősége sajnálatosan megemelkedik. A ha
tályos Btk.-ban a kényszerintézkedés el- 
rendelhetősége -  a kizárólagosan szabad
ságvesztéssel fenyegetett deliktumokon 
kívül -  közel 100 (pontosan 98) bűncselek
ményre vonatkozik (pl. könnyű testi sértés 
vétsége, foglalkozás körében elkövetett 
veszélyeztetés vétsége, segítségnyújtás el
mulasztásának vétsége, jogosulatlan adat
kezelés vétsége stb.), ennyi bűncselek
mény büntetési tételében szerepel a sza
badságvesztés mellett vagylagosan a köz
érdekű munka és a pénzbüntetés. Ha tehát 
alapos a gyanú arra, hogy a terhelt olyan 
bűncselekményt követett el, amelyért köz
érdekű munkán és pénzbüntetésen kívül a
szabadságvesztés-büntetés is alkalmazha
tó, a bíróság az előzetes letartóztatás elren
delése mellett dönthet. Kívánatos volna 
ezért olyan törvényi szabályozás, amely
ben e legsúlyosabb kényszerintézkedés al
kalmazása valóban csak a kizárólagosan
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szabadságvesztéssel fenyegetett deliktu- 
mok elkövetésével gyanúsítottakra vonat
kozna, ezzel is szűkítve az elrendelhetőség 
körét.

Feltételezések
Az elrendelés különös feltételeinek 

megfogalmazása sem problémamentes. A 
szökésen, a hatóság előli elrejtőzésen és az
eljárás alatti szabadságvesztéssel bünte
tendő újabb bűncselekmény elkövetésén 
kívül ugyanis a feltételezésen alapuló szö
vegrészek dominálnak: ..... szökésétől
vagy az elrejtőzésétől lehet tartani, alapo- 
sanfeltehető..., meghiúsítaná vagy megne
hezítené, illetőleg veszélyeztetné..., vég- 
hezvinné, követne el". Mi alapozhatja így 
meg például a szökés veszélye alapján tör
ténő elrendelést? 1989 előtt a támpontot a 
két évi szabadságvesztéssel fenyegető 
büntetési tétel jelentette, ahogy a vissza
esői, különös visszaesői minőség is szinte 
automatikusan maga után vonta a kény
szerintézkedés elrendelését. Mindazon 
esetekben tehát, amikor 2 évi szabadság
vesztés-büntetés kiszabása volt várható, 
feltételezték, hogy a szökés veszélye is 
fennáll, és elrendelték az előzetes letartóz
tatást. Nem vizsgálták tehát a gyanúsított 
személyi körülményeit, családi hátterét, 
hogy rendelkezik-e például munkavi
szonnyal vagy sem.

Önmagában a várható büntetési tétel 
nem adhat megfelelő eligazítást. Az előze
tes letartóztatás elrendelésénél ezért a 
konkrét eset összes körülményét behatóan 
kell tanulmányozni és figyelembe venni. 
Ahhoz tehát, hogy minél alaposabb, meg
nyugtatóbb érv szóljon a különös ok fenn
állása mellett, szem előtt kell tartani többek 
között a bűncselekmény súlyát, jellegét, a

terhelt magaviseletét, életmódját, szemé
lyi, szociális hátterét és a várható büntetési 
tételt is. Ezen tényezők együttes vizsgálata 
alapján lehet csak megnyugtatóan állást 
foglalni az előzetes letartóztatás elrendelé
sének szükségességéről.

A Be. 92. §-a vizsgálatának azért tulaj
donítok jelentőséget, mert szerintem a 
kényszerintézkedés elrendelésére jogosult 
bíróságokat nem köti olyan törvényi szabá
lyozás, amely az előzetes letartóztatás al
kalmazását feltétlenül kötelezővé tenné, 
ugyanakkor ezzel ellentétes álláspontot 
képviselt a Legfelsőbb Bíróság a Bf. 1. 
407/1996. számú ítéletében (BH 
1996/578.). Azt a kérdést kell tehát tisztáz
ni, hogy a bíróság mérlegelheti-e az előze
tes letartóztatás alkalmazását, vagy számá
ra a kényszerintézkedés elrendelése kötele
ző.

A többször módosított Be. törvény 
alapján az általános feltételek (nyomozás 
elrendelése, a szabadságvesztéssel fenye
getett bűncselekmény elkövetésére vonat
kozó alapos gyanú közlése a gyanúsítottal, 
és negatív feltételként valamely kizáró ok 
hiánya) együttes, konjuktív megléte mel
lett egy különös ok fennállása (a szökés, el
rejtőzés veszélye, az eljárás meghiúsításá
nak, megnehezítésének veszélye, a bűnis
métlés veszélye) is szükséges ahhoz, hogy 
az előzetes letartóztatás elrendelhető le
gyen. A Legfelsőbb Bíróság döntése értel
mében, amennyiben fennállnak az előze
tes letartóztatás törvényi feltételei, a bíró
ságnak a kényszerintézkedést el kell ren
delnie. Az ítélet szerint a törvényhely he
lyes értelmezése arra utal, hogy csak a Be. 
92. §-ának (1) bekezdésében felsorolt ese
tekben merülhet fel az előzetes letartózta
tás kérdése, a bíróság mérlegelési jogköre 
pedig csupán arra korlátozódhat, hogy a
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kényszerintézkedés elrendelésének törvé
nyi feltételei fennállnak vagy sem. A bíró
ság tehát bármely elrendelési ok előfordu
lását állapítja is meg, sohasem választhat 
az előzetes letartóztatás alkalmazása és 
mellőzése között.

Tremmel Flórián' megfogalmazása
szerint ugyanakkor.....az ún. előzetes le-
tartóztatási okok kapcsán nemcsak lehet
séges, hanem mindig szükséges is az eljá
ró hatóság mérlegelése. Éppen ezért -  jó l
lehet az általános feltételek és a kizáró 
okok kógens jellegűek -  az előzetes letar
tóztatás elrendelése sohasem kötelező, ha
nem csupán törvény adta lehetőség.” A 
kényszerintézkedések általános kérdéseit 
vizsgálva ugyanezt hangsúlyozza Hof- 
szang József is: „A magyar büntetőeljárá
si törvény, szemben egyes külföldi törvé
nyekkel, a kényszerintézkedések alkalma
zását a feltételeik fennállása esetén sem te
szi kötelezővé, hanem csak annak lehetősé
gét szabályozza.”

A törvény megfogalmazásából („Sza
badságvesztéssel büntetendő bűncselek
mény miatt a terhelt előzetes letartóztatá
sának akkor lehet helye, ha...") tehát kitű
nik, hogy az előzetes letartóztatás elrende
lése csak törvény adta lehetőség, de nem 
kötelező. A szóhasználat mellett pedig a 
Legfelsőbb Bíróság döntésének helytelen 
voltát támasztja alá az a körülmény is, hogy 
a büntetőeljárási törvényünkben szabályo
zott kényszerintézkedések egyik közös is
mérve -  a lefoglalást kivéve -  éppen az, 
hogy az alkalmazásuk nem kötelező.

A kötelező elrendelés hiánya ellenére a 
fogvatartottak összlétszámán belül a sza
badságvesztés-büntetésüket töltő elítéltek 
mellett a legnagyobb arányt az előzetes le
tartóztatásban lévők képviselik. 1996 vé
gén büntetés-végrehajtási intézeteinkben

például 12 763 fogvatartottból 3455 volt 
előzetes letartóztatásban, akik a fogvatar- 
totti összlétszám 26,96%-t alkották'. [30 
európai állam 1995 szeptemberi, illetve ké
sőbbi adatai alapján4 (1. táblázat) hazánk az 
előzetesek arányával átlagos helyet foglal 
el a mezőnyben, mert a legtöbb országban 
a fogvatartottak összlétszámán belül közel 
50%-ot tesz ki az előzetes letartóztatottak 
száma, így például Boszniában 53,1 %-ot; a 
Cseh Köztársaságban 41 %-ot; Máltában 
48,5%-ot; Olaszországban 46,1 %-ot; vagy 
Törökországban 50,0%-ot, de ezzel ellen
tétes tendenciák is kimutathatók így 
például Izlandon, Írországban ugyanezen 
réteg kevesebb mint 1/10-et képvisel.] E 
látszólag paradox jelenség (a kötelező el
rendelés hiánya ellenére magas előzetesi 
arány) azzal magyarázható, hogy e jogin
tézmény célja, a büntetőeljárás eredmé
nyes lefolytatása gyakorta megköveteli bí
róságainktól e kényszerintézkedés alkal
mazását. A hazai gyakorlati tapasztalatok 
pedig azt mutatják, hogy leggyakrabban a 
szökésre, az elrejtőzés veszélyére hivat
kozva születik döntés az előzetes letartóz
tatás foganatosításakor.

Áthághatatlan
időhatár?

A kényszerintézkedés tartamát illetően 
Be. törvényünk a hatóságok számára köve
telményként fekteti le az előzetes letartóz
tatás időtartamának minimalizálását, te
kintettel az Európa Tanács Miniszteri Bi
zottságának 11. számú Határozatára és 
Ajánlására. A hivatkozott dokumentumok 
ugyanis leszögezik, hogy törekedni kell 
egyrészről az előzetes letartóztatás alkal
mazási körének, másrészről pedig időtarta
mának csökkentésére. Hatályos szabályo-
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zásunk ugyanakkor lehetőséget ad az ügy
ben eljáró bíróságok számára, hogy az elő
zetes letartóztatás időtartamát időről időre 
kitolják, amivel a Legfelsőbb Bíróság az el
rendeléstől számított 1 évet követően is él
het, végső határról pedig a törvény nem 
szól. Azzal tehát, hogy hatályos szabályo
zásunk az előzetes letartóztatás tekinteté
ben nem határozza meg a büntetőeljárás le
folytatásához szükséges idő maximumát és 
gyakorta a soronkívüliség követelménye 
sem érvényesül töretlenül, előfordulhat, 
hogy a fogvatartott akár több évet is vár a 
jogerős ítélet megszületésére, sőt az is, 
hogy a szabadságvesztés-büntetését teljes 
egészében előzetes letartóztatásban tölti, 
mégpedig az elítélteknél több tekintetben 
rosszabb körülmények között. Az elmúlt 5 
év adatainak ismeretében (1992-ben 
2,44%, 1993-ban 2,95% 1994-ben 3,685, 
1995-ben 1,68%, 1996 első félévében 
0,49%) örvendetes, hogy legkisebb szám
ban az 1 évet meghaladó tartamú előzetes 
letartóztatás fordult elő, de az Európa Ta
nács már hivatkozott határozatának és
ajánlásának követéseként a megoldást az 
jelenthetné, ha hazánkban is meghatároz
nának egy áthághatatlan időbeli határt az 
előzetes letartóztatás alkalmazására.

Első Be. kódexünk, az 1896: XXXIII. t. 
ez. rendelkezése alapján (147. §) az előze
tes letartóztatás a nyomozás befejezéséig 
és legfeljebb 15 napig tarthatott, és a vádta
nácsnak csak indokolt esetben nyílt lehető
sége arra, hogy további 15 nappal meg
hosszabbítsa. Napjainkban ilyen tartamú

I
 előzetes letartóztatás megkövetelése ható
ságainktól illuzórikus lenne, annál is in
kább, mivel 22 ország adatai alapján5 (2. 
táblázat) egyedül Írország büszkélkedhet 
azzal, hogy a terhelt fogva tartása átlagosan 
8-11 napot vesz igénybe. Á legrosszabb a

helyzet a volt jugoszláv tagköztársaság
ban, Macedóniában, ahol ugyanezen tar
tam 2 évre tehető. Hazánk az előzetes letar
tóztatás átlagos 9-12 hónap között mozgó 
tartamával Macedónia után a legkedvezőt
lenebb képet mutatja, olyannyira, hogy 
még Albánia és Törökország is megelőz 
bennünket 6-6 hónapos előzetes letartózta- 
tási idejével. Összességében ugyanakkor 
kimutatható, hogy néhány szomszédos or
szág, így például a Cseh Köztársaság, Len
gyelország vagy Románia szabályozását 
vizsgálva” sem tekinthető rendhagyónak az 
1 évet meghaladó tartamú előzetes letar
tóztatás. így például a Cseh Köztársaság
ban a törvényi szabályozás szerint a kény
szerintézkedés időtartama 2 hónap, de a 
gyakorlatban ez 1, sőt 2 évet is meghalad
hat. A legsúlyosabb esetekben pedig a tör
vényi rendelkezés alapján a fogva tartás 
maximálisan 4 évet vehet igénybe. A gya
korlatban az előzetes letartóztatottak több 
mint fele (57%) max. 6 hónapot, további 
1/4-e max. 1 évet, 15%-a 1 és 2 év közötti 
időtartamot, 1%-a pedig több mint 2 évet 
töltött letartóztatásban 1994-ben.

Lengyelországban az ügyész 3 hónapig 
terjedő időtartamban hagyhatja jóvá az elő
zetes letartóztatás fenntartását. Eztkövetően 
a bíróság hosszabbíthatja meg a kényszerin
tézkedés tartamát 1 évig, ezen túlmenő 
hosszabbításra csak a legfelsőbb bíróság en
gedélyével kerülhet sor. 1994 februárjában 
Varsóban a fogvatartottak 1/4-e 1 évet meg
haladó időt töltött előzetes letartóztatásban, 
2%-a (20 személy) pedig 3 évnél is többet.

Romániában a nyomozás céljából max. 
36 napig terjedően rendelheti el az ügyész 
az előzetes letartóztatást. A bíró ezt a tarta
mot 30 nappal, illetve maximálisan az elkö
vetett bűncselekményért kiszabható bünte
tés felével hosszabbíthatja meg.
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Szerintem a büntetőeljárás eredményes 
lefolytatásához szükséges tartam felső ha
táraként leginkább az 1 évet meg nem hala
dó előzetes letartóztatásban töltött idő fe
lelne meg, és csak kivételesen, ha a bünte
tőeljárás azt nyomatékosan indokolná, len
ne 1 évnél hosszabb, de maximálisan más
fél év a kényszerintézkedés áthághatatlan 
felső határa.

Cséka Ervin véleménye szerint7 a kény
szerintézkedés tartamát -  jelentőségénél 
fogva -  az alkotmány rögzíthetné „a min
denkori alkotmányi szabályozás nem hagy
hatja fittyeimen kívül a büntető igazság
szolgáltatás indokolt gyakorlati igényeit, 
tehát ezekre is tekintettel kell megalkotni a 
büntetőeljárásban a kötelező alkotmányos 
normákat a kényszerintézkedések alkalma
zásifeltételeivel kapcsolatban”. Cséka Er
vin az előzetes letartóztatás végső határide
jeként az 1 évet vagy 1 1/2 évet, esetlegesen 
a 2 évet tartja megfontolásra érdemesnek.

Róth Erika* számos ország, többek kö
zött Finnország, Ausztria, Olaszország 
szabályozását vizsgálva arra a következte
tésre jutott, hogy az időbeli korlát a legcél
szerűbben úgy állítható fel, ha büntetőeljá
rási törvényünk letartóztatási okonként és 
bűncselekmény-csoportonként eltérően 
határozná meg a kényszerintézkedés felső 
határát. Az időlimit véleménye szerint az 
eljárás egyes szakaszaira vonatkoztatva 
kerülhetne meghatározásra, a bűncselek
mény súlyának és az ennek megfelelő bün
tetési tételnek a figyelembevételével.

Tremmel Flórián e jogintézmény alap
vető hiányosságának tekinti’, hogy hatá
lyos szabályozásunk az előzetes letartózta
tás tartamát a külföldön leggyakrabban al
kalmazott napokban történő számolás he
lyett hónapokban adja meg. Véleménye 
szerint de lege ferenda feltétlenül szüksé

ges volna a napokban és hetekben számo
lás meghonosítása, ezzel is közelítve az 
ENSZ Polgári és Politikai Jogok Egyezség- 
okmánya (9. cikk 3. és 4. pont) által lefek
tetett „ésszerű határidő” követelményéhez.

Elodázhatatlan
reform

Egy jogállam még a személyi szabadsá
guktól megfosztottaknak is megadja az 
őket megillető emberi és állampolgári jo
gokat, és ezek gyakorlását csak annyiban 
korlátozza, amilyen mértékben az a végre
hajtás céljának eléréséhez szükséges. Az 
1989-ben elkezdődő rendszerváltás óta ha
zánkban is elodázhatatlanná vált az átfogó 
büntetőpolitikai reform. Fontos lépést je
lentett az 1993. évi XXXII. törvény elfo
gadása. A büntetések és intézkedések vég
rehajtásáról szóló 1979. évi 11. tvr.-t mó
dosító törvényre várt ugyanis a feladat, 
hogy igazodjék a büntetési rendszer válto
zásához és megfeleljen a nemzetközi köve
telményrendszer elveinek. A törvény töb
bek között ebben a szellemben szabályoz
za újra, foglalja össze és bővíti az elítélte
ket megillető jogokat. így például a munka
végzésre irányuló jogosultság mellett 
hangsúlyozza a munkavédelem fontossá
gát. Külön kiemeli a nők és a fiatalkorúak 
sajátos védelmének szükségességét. A tvr. 
keretei közé beiktatta a vallási és lelkiisme
reti meggyőződés szabad megválasztásá
nak, kinyilvánításának, gyakorlásának jo
gát, a karitatív szervezetek megbízottjával 
és a pártfogóval való érintkezés jogosultsá
gát.

Ha nem olyan széles körben is, de a mó
dosítás nyomán már bizonyos, az előzetes 
letartóztatottak számára kedvező változá
sok is megfigyelhetők. így például az 1993.
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évi XXXII. törvény hatálybalépését meg
előzően az előzetes letartóztatásban lévő -  
amennyiben azt a büntetőeljárás eredmé
nyessége indokolta -  eltiltható volt látoga
tója fogadásától. Az európai normákhoz 
való közeledés jegyében történt meg ez 
utóbbi rendelkezés hatályon kívül helye
zése is. A jelenlegi szabályozás legalább 
egyszeri alkalmat nyújt a személyes kap
csolattartásra, azaz látogató fogadására ha
vonta akár többször is lehetősége van a le
tartóztatottnak. Jutalom formájában soron 
kívül is fogadhat látogatót.

További pozitív változás, hogy meg
szűnt az a rendelkezés, amely lehetővé tet
te, hogy a bíróság nem jogerős ítéletének 
meghozatala után az előzetesen letartózta
tott kötelezhető legyen a termelőmunkában 
való részvételre. Az 1993-as módosítástól 
egységes szabályozás érvényesül: amíg 
korábban csak a nem jogerős ítélet megho
zatala előtt dönthetett az előzetes letartóz
tatott, hogy részt vesz-e a termelőmunká
ban, addig jelenleg ez irányú kérelmét a 
nem jogerős ítélet meghozatala után is elő
terjesztheti. Mindez összhangban van a 
Miniszteri Bizottság R/87/3. számú ajánlá
sának 96. pontjában megfogalmazottakkal: 
tehát ha erre lehetőség van, a munkát fel 
kell ajánlani, de az előzetestől megkövetel
ni a munkavégzést nem szabad. Ha az elő
zetes letartóztatásban lévő mégis előter
jeszti ez irányú kérelmét, ez még foglalkoz
tatási lehetőségek esetén sem feltétlenül je
lenti majd foglalkoztatását. A bv. intézet 
ugyanis a büntetőeljárás eredményes le
folytatását szem előtt tartva nem engedé
lyezi a munkavégzést, ha akár a munka 
vagy a munkavégzés helye az előzetes le
tartóztatás céljával ellentétes.

A tvr. leszögezi, hogy az előzetes letar
tóztatásban lévőknek is lehetőségük van ar

ra, hogy vallási, lelkiismereti meggyőző
désüket szabadon megválasszák, kinyilvá
níthassák, illetve gyakorolhassák.

Az elítéltekhez hasonlóan az előzetest 
is megilleti a pihenéshez való jog, és a rend
szeresen végzett munka után jogosulttá vá
lik fizetett szabadságra. A fizetett szabad
ság mértéke megegyezik a jogerősen elítél
tekével, így a szabályozás az alapszabad
ság munkajogban meghatározott mértékét 
20 napban határozza meg, amelynek letöl
tésére az úgynevezett szabadságos zárká
ban kerülhet sor, azaz ekkor sem hagyható 
el a büntetés-végrehajtási intézet.

A módosítás nyomán az előzeteseknek 
is lehetőségük van arra, hogy súlyosan be
teg hozzátartozójukat meglátogassák, illet
ve részt vehessenek annak temetésén, ha 
azt az ügyész, a vádirat benyújtása után pe
dig a bíróság számukra engedélyezi.

Az 1993. évi módosítást megelőzően a 
magánelzárást kimondó határozat elleni 
fellebbezés lehetősége csak a jogerősen el
ítéltekre vonatkozott. A jelenlegi szabályo
zás ezt kiterjeszti az előzetes letartóztatás
ban lévőkre is, akik a fenyítést kimondó ha
tározat ellen -  az elítéltekhez hasonlóan -  
fellebbezéssel élhetnek a büntetés-végre
hajtási bíróhoz.

Az előzetes letartóztatásban lévőket 
érintő kedvező változások mellett néhány 
negatívumra is szükséges felhívni a figyel
met.

Ismeretesen a szabadságvesztés-bünte
tés mint anyagi jogi, és az előzetes letartóz
tatás mint eljárásjogi intézmény tartalmi 
hasonlósága a személyi szabadságtól való 
megfosztásban rejlik. Sem a szabadságel
vonás, sem más jogkorlátozás azonban -  az 
előzetes letartóztatás célja és feladata alap
ján -  nem lehet azonos mérvű azzal a jog
korlátozással, amely a szabadságvesztés
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büntetést jellemzi. Ennek ellenére több te
kintetben azonos, sőt gyakorta kedvezőtle
nebb helyzetben van az, aki előzetes letar
tóztatását tölti.

Jogi helyzetét tekintve, mint különle
ges fogvatartotti kategória, egyrészről a 
büntetőeljárás terheltje, másrészről pedig 
vagy a büntetés-végrehajtási intézet, vagy 
a rendőrségi fogda, vagy az erre kijelölt ka
tonai fogda fogvatartottja a helyhez igazo
dó jogokkal és kötelezettségekkel, har
madsorban pedig állampolgár, akinek jo 
gait és kötelezettségeit a fogva tartás is 
érinti bizonyos fokban. Az egyik oldalról 
ártatlannak kell tekintetni a bűnösségét ki
mondó jogerős ítélet megszületéséig, és 
ennek megfelelően élvezhet bizonyos spe
ciális jogokat (például saját ruha viselésé
nek joga, választójog gyakorlása a bv. inté
zetben, ha nincs eltiltva közügyektől), a 
másik oldalról azonban a büntetőeljárás 
megvalósítása egyes jogainak korlátozásá
val jár. így például az előzetes letartózta
tásban lévőt megilleti a levelezési, a látoga
tófogadási, a csomagküldeményhez való 
jog, amelyek azonban a büntetőeljárás 
eredményes lefolytatása érdekében korlá
tozás alá esnek úgy a gyakoriság, a látoga
tók köre, mint a csomag tartalma tekinteté
ben. Ezzel szemben a szabadságvesztésre 
ítélteket úgyszintén megilleti például a le
velezési jog, de a levelek gyakorisága és 
terjedelme esetükben nem korlátozható, 
legfeljebb tartalmuk ellenőrizhető szúró
próbaszerűen.

Az ügyész, illetve a bíróság engedélye
zésétől függ emellett a súlyosan beteg hoz
zátartozó meglátogatásának, a temetésen 
való részvételnek a joga, amelyre a szüksé
ges engedély megadása esetén is csak fel
ügyelet mellett kerülhet sor. Az elítélti ka
tegóriánál ugyanakkor a Bv. tvr. már vagy

lagosan fogalmaz: a büntetés-végrehajtási 
intézet joga eldönteni, hogy a látogatás fel
ügyelettel vagy anélkül történjen-e. Az en
gedély megtagadására pedig csak abban a 
kivételes helyzetben kerülhet sor, ha az el
ítélt szökésének, közveszélyes magatartá
sának veszélye bilincs alkalmazása esetén 
sem volna elkerülhető.

A bv. intézeten belül az előzetesek csak 
felügyelet mellett járhatnak, ami folyama
tos figyelemmel kísérésüket jelenti. A 
mozgási szabadság ilyen korlátozottsága 
ugyanakkor az elítélti kategóriánál csak a 
fegyház végrehajtási fokozatban szabad
ságvesztés-büntetésüket töltőknél érvé
nyesül. Ezen elítélti réteg állandó irányítás 
és ellenőrzés alatt áll, de a Bv. tvr. 1993. évi 
módosítása már megteremtette annak a le
hetőségét, hogy 1 évi szabadságvesztés ki
töltése után -  ha ezt az elítélt magatartása is 
alátám asztja- a bv. intézeten belül ellenőr
zés mellett ugyan, de felügyelet nélkül mo
zoghatnak.

Az előzetes letartóztatásban lévők 
nagyfokú elszigeteltségét példázza az is, 
hogy -  a beteg hozzátartozó meglátogatá
sát, a temetésen való részvételt kivéve -  
korlátozott és rövid időre sincs lehetőségük 
a bv. intézet elhagyására. Ezzel szemben 
megfelelő jogszabályi feltételek fennállása 
esetén a szabadságvesztés-büntetést töltő 
elítéltek például a rövid tartamú eltávozás, 
kimaradás jutalmakban részesíthetők, 
amelyek természetszerűleg szolgálják a 
külvilággal való kapcsolattartást.

A felgyorsult törvénykezési folyamat
nak, a Bv. tvr. „toldozgatásainak-foltozga- 
tásainak” tudható be az a sajátos helyzet, 
amely a Bv. kódex hatályos szövege és a 
gyakorlat közötti ellentmondásban rejlik. 
Az 1993. évi módosítást megelőzően az el
ítéltek és az előzetesen letartóztatottak vo-
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natkozásában azonos kötelezettségként 
szerepelt a tartásra fordított összegnek a 
munkadíjból történő megfizetése. A tvr. 
1993. évi módosítása e szabály merevségé
re és gyakorlatban való alkalmazhatatlan- 
ságára hivatkozva megváltoztatta ezen ren
delkezést, és a szükséges változtatást az el
ítélteknél a Bv. kódexben valóban átvezet
ték, addig következetlenül, változtatás nél
kül fenntartották az előzetesen letartózta
tottak tekintetében. A tvr. tehát továbbra is 
a „megfizetni köteles” szóhasználattal él, a 
gyakorlatban azonban -  az elítéltekhez ha
sonlóan -  az előzetes letartóztatás végre
hajtásának szabályairól rendelkező 
6/1996. (VII. 12.) IM-rendelet 253. §-a -  
már helyesen -  csak a hozzájárulást kíván
ja meg, amikor kimondja, hogy a dolgozó 
előzetes szükségleti cikkeket a tartására 
fordított költségekhez való hozzájárulás 
összegével csökkentett munkadíja 80%- 
ának megfelelő összeg erejéig vásárolhat.

A Bv. kódex alapján az elítélt és az elő
zetesen letartóztatott példamutató maga
tartása, megfelelő munkavégzése, tanul
mányokban tanúsított szorgalma, a többi 
elítélt nevelésében való hatékony közre
működése, élet vagy jelentős anyagi érdek 
megmentése, vagy súlyos veszély elhárí
tása esetén egyaránt jutalmazást érdemel. 
A jutalmak száma azonban az előzetesek
nél már kevesebb, mint elítélttársaiknál. 
Esetükben ugyanis nem alkalmazható a 
végrehajtott fenyítés nyilvántartásának 
törlése, a rövid tartamú eltávozás, és ki
maradásra sincs lehetőségük, illetve a tör
vényhozó nem teszi lehetővé esetükben a 
látogatási idő meghosszabbítását sem, no
ha ez utóbbi jutalmak éppen a családi kö
telékek fenntartását, erősödését szolgál
hatnák. Nehezen érthető, hogy miért nincs 
lehetőségük az előzeteseknek (maximum

1 órával) hosszabb időt tölteni családjuk
kal, ismerőseikkel, ha magatartásuk alap
ján erre érdemessé váltak. Ha az ügyész, 
illetve a bíróság engedélyezte számukra a 
látogató fogadását, akkor véleményem 
szerint a látogatási idő meghosszabbítása 
olyan jutalmazási forma, amely őket is 
megilletné. Mivel a látogató fogadását a 
büntetés-végrehajtási intézet az intézeti 
rend védelme érdekében biztonsági szem
pontból ellenőrzi, az ellenőrzés további 
fenntartásával a látogatási idő meg
hosszabbítása véleményem szerint nem 
veszélyeztetné a büntetőeljárás eredmé
nyes lefolytatását.

J oggy akor lásuk
A büntetés-végrehajtási szervezetről 

szóló tö rvény-aB v. tvr. módosítását ered
ményezve -  változást hozott az előzetesen 
letartóztatottak joggyakorlását illetően is. 
A rendelkezés értelmében a büntetés-vég
rehajtási intézet rendjét, a fogva tartás biz
tonságát (az intézetben tartózkodó szemé
lyek életét, testi épségét, személyes bizton
ságát, az anyagi javak sértetlenségét, a bv. 
feladatok zavartalan ellátását) közvetlenül 
és súlyosan sértő vagy veszélyeztető ese
mények felszámolásának idejére a bv. inté
zet parancsnoka az előzetesen letartózta
tottak meghatározott csoportjánál egyes jo 
gok gyakorlását felfüggesztheti. így telje
sen vagy részlegesen korlátozhatják a leve
lezési, a látogatófogadási, a csomagkülde
ményhez való jogot, s az előzetesen letar
tóztatott nem gyakorolhatja művelődés
hez, sportoláshoz való jogát, ahogy a sú
lyosan beteg hozzátartozó meglátogatásá
nak, temetésén való részvételének joga is 
felfüggeszthető. A joggyakorlás ilyenfajta 
korlátozása maximálisan öt napig tarthat,
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de az országos parancsnoknak jogában áll 
az időtartamot további öt nappal meg
hosszabbítani. A szabályozás az ügyész ke
zébe teszi az intézkedés felülvizsgálatát, 
aki egyrészről megváltoztathatja az alkal
mazott intézkedés tartalmát, másrészről 
pedig meg is szüntetheti azt.

Alkotmányunk a 8. § (2)-ben leszögezi, 
hogy alapvető jog lényeges tartalmát még 
törvény sem korlátozhatja, illetve az alap
vetőjogok bizonyos törvény által felsorolt 
eseteit kivéve, csak rendkívüli állapot, 
szükségállapot vagy veszélyhelyzet idején 
függeszthetik fel az alapvető jogokat. Ilyen 
alkotmányban rögzített alapvető jog az elő
zetes letartóztatottakat is megillető műve
lődéshez való jog, amelynek gyakorlása te
hát csak rendkívüli állapot, szükségállapot, 
veszélyhelyzet idején függeszthető fel, il
letve korlátozható.

Rendkívüli állapot kihirdetéséről az 
Országgyűlés akkor dönt, ha hadiállapot 
vagy idegen hatalom fegyveres támadásá
nak közvetlen veszélye fenyeget. Belső fe
nyegetettség esetén (például az alkotmá
nyos rend megdöntésére irányuló fegyve
res cselekmények, elemi csapás stb.) szük
ségállapot kihirdetésére, míg az állampol
gárok nagyobb tömegének életét és va
gyonbiztonságát érintő elemi csapás esetén 
veszélyhelyzet kihirdetésére kerülhet sor. 
Egy természeti katasztrófa így nemcsak a 
fogva tartás biztonságát sértheti vagy ve
szélyeztetheti közvetlenül. Mi a helyzet 
ugyanakkor például az előzetes szökésé
vel, az őrség jogszerű eljárásával szembeni 
csoportos ellenszegüléssel? Ha ugyanis a 
fogvatartottak ilyen cselekménye csak a 
fogva tartás biztonságát sérti vagy veszély
ezteti közvetlenül, azaz rendkívüli állapot
nak, szükségállapotnak, veszélyhelyzet
nek nem minősíthető, akkor az előzetes le

tartóztatott művelődéshez való alapvető al
kotmányos jogát a törvény sem korlátoz
hatja, és még kevésbé teheti ezt meg a 
büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka.

Az előzetes letartóztatotti problémakör 
megoldása többet kíván az elmélet mellett 
a gyakorlat oldaláról is. így például az Eu
rópa Tanács (ET) R/87/3. számú ajánlása 
az előzetes letartóztatásban lévő egyedüli, 
külön szobában való elhelyezését tartja kí
vánatosnak (kivéve például ha a fogvatar- 
tott öngyilkosságától kell tartani). Ennek a 
megvalósítása azonban a hazai viszonyok 
között még mindig illuzórikus. (Roy 
Walmsley Prison systems in Central and 
Eastern Europe című munkája külön ki
emeli, hogy hazánkban 1993-ig egyetlen 
esetben kerülhetett sor egyedüli elhely
ezésre, fenyítésként, azaz magánelzárás al
kalmazásával.) Köztudomású, hogy a leg
több büntetés-végrehajtási intézet elhely
ezési gondokkal küzd, ami abból is adódik, 
hogy 1990 májusától hazánk is csatlakozott 
az ET azon börtönügyi ajánlásához, amely 
négyzetméterben szabja meg a fogvatartot
tak számára elengedhetetlenül szükséges 
minimális életteret. A légköbméterről 
négyzetméterre történő átállás pedig nem 
ment zökkenőmentesen, hiszen a büntetés
végrehajtás régi épületei már nem kedvez
tek az új normának (4 m2 előzetesek esetén, 
3 m2 jogerősen elítélt férfiak, 3,5 m2 nők, il
letve fiatalkorúak tekintetében), ezért 
szükségessé vált ahazai intézmények bőví
tése, átalakítása.

A végrehajtási intézmények befogadó- 
képessége mellett vissza-visszatérő gondot 
okozabv. személyi állományának csökke
nő száma is, de nehezíti a helyzetet az elő
zetesen letartóztatottak állandó felügyele
tének, őrzésének feladata is. Az egyre in
kább rosszabbodó gazdasági háttér sem
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kedvez a végrehajtási teendők megoldásá
nak, hiszen jelentősen behatárolja a végre
hajtás lehetőségeit. így kedvezőtlenül hat 
többek között a fogvatartottak ellátására, 
képzésére, foglalkoztatátására is.

Összességében tehát az esetek egy ré
szében nemcsak a jogi szabályozással van 
gond, hanem a megfelelő feltételrendszer

(1. táblázat)

hiányában a gyakorlati megvalósítással is. 
Az elmélet és a gyakorlat oldaláról együt
tesen kell ezért megteremteni azt a hátteret, 
amely képes lehet megfelelni e személyi 
szabadságot legsúlyosabban korlátozó jog- 
intézményünkkel szembeni követelmé
nyeknek.

Visnyeiné Juhász Zsuzsanna

Az előzetes letartóztatotti „börtönnépesség’
Az 1995. szeptemberi, illetve esetenként későbbi adatok

Az előzetes
letartóztatottak
száma

A fogvatartottak 
összlétszámán 
belüli arányuk %-ban

Időpont

Ausztria 1665 24,6 1995. XI. 30.
Belgium 1825 24,7
Bosznia-Hercegovina 361 53,1
Ciprus 32 15,8
Cseh Köztársaság 8000 41,0
Dánia 841 24,6
Egyesült Királyság 11 308 22,1
Észtország 1411 35,8
Finnország 318 10,5
Franciaország 20 708 38,6
Görögország 1992 33,8
Hollandia 3416 33,7
Izland 6 5,3 .
Írország 181 8,9
Lengyelország 17 891 27,2
Lettország 2479 25,8
Litvánia 93 23,1
Magyarország 3183 25,6
Málta 95 48,5
Németország 19 749 28,9 1995. VIII. 31.
Norvégia 514 21,4
Olaszország 21 811 46,1 1995. VIII. 31.
Oroszország 295 054 29,0 1996.1. 1.
Portugália 4629 38,1 1995. XII. 31.
Románia 16962 37,4 1995. XII. 31.
Spanyolország 9930 24,7
Svédország 1023 17,0
Szlovákia 2022 25,3
Szlovénia 184 29,2
Törökország 24 951 50,0
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(2. táblázat)

Az előzetes letartóztatás átlagos tartama az egyes országokban (1996)

Albánia 6 hónap
Ausztria 10 hét
Belgium 68 nap
Bosznia-Hercegovina 2 hónap
Cseh Köztársaság 30 hét
Dánia 7 hónap
Finnország 2,7 hónap
Franciaország 4,1 hónap
Görögország 10 hónap
Hollandia 3 hónap
Izland 5 1/2 hét
Írország 8-11 nap
Litvánia 15 hét
Macedónia 2 év
Magyarország 9-12 hónap
Németország 2-3 hónap
Norvégia 2 hónap
Olaszország 3^1 hét
Oroszország 9-10 hónap
Svédország 4 hét
Szlovénia 82 nap
Törökország 6 hónap
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