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Az előadás a „Szövetség a Biztonságért' című konferencián hangzott cl, me
lyet 2002. október 10-11-e között, a második alkalommal rendeztek meg az O r
szágos Széchenyi Könyvtárban és a M agyar Nemzeti Galériában. A konferencia 
aktualitását az adta, hogy az utóbbi években világszerte felerősödtek a különbö
ző színezetű és szándékú terrorista  merény letek, melyek potenciális veszélyt je 
lentenek a dem okratikus berendezkedésű államokra és ezek lakosságára.

E lőrem utató szándéka pedig az volt, hogy a jelenre és a jövőre nézve ele
mezze a bűnözéssel szemben a hatékony bűnmegelőzést és bűnüldözést, a te r
rorizm us lényegét és választ adjon a terrorizm us elleni kihívásokra.

A szerkesztő

Tisztelt Tanácskozás!
M indenekelőtt dr. B árándy Péter 

m in isz ter úr nevében köszöntőm  a 
konferencia m inden résztvevőjét.

Ma rendkívül divatos kifejezés a 
„kihívás" . Szinte m indennel kapcsolat
ban használjuk, pl. környezetvédelem 
mel, az állam ok biztonságával, a bűnö
zéssel, a közbiztonsággal.

Témánk szem pontjából az utóbbi
nak van jelentősége. Valószínű, hogy e 
kihívásra az eddigieknél sokkal diffe
renciáltabb választ kell adni, ha másért 
nem, a bűnözés szerkezetében és dina
m ikájában bekövetkezett ism ert, ked
vezőtlen változások m iatt. A bűnüldö
zés és a büntető igazságszolgáltatás 
hatékonyságának növelése m ellett az 
eddiginél nagyobb hangsúlyt kell he
lyezni a bűnm egelőzésre (nem csak a 
retorika szintjén), a bíróságok teher
m entesítésére, a börtönnépesség és a 
büntetés-végrehajtási költségek csök

kentésére, a bűncselekm ények sértett
je inek  kártalanítására.

Közismert, hogy a bűnözésre adott 
válaszok alapvetően két jó l elkülönít
hető felfogás köré csoportosíthatók.

a.) Zéró tolerancia szerinti m egol
dás, amelynek lényege a büntetőjogi 
fenyegetettség kiterjesztése a büntető
jog i represszió szigorának fokozása. 
Ebben látják a bűnözéssel szembeni 
hatékony fellépés biztosítékát. E tö 
rekvés indokaként általában a szerve
zett bűnözés növekvő térhódítására, a 
közbiztonságot súlyosan veszélyeztető 
bűncselekm ények elszaporodására hi
vatkoznak.

A büntetések m echanikus szigorítá
sának eredménye: a túlzsúfolt börtö
nök és a további növekvő bűnözés.

M agyarországon négy év alatt 15 
ezerről 18 ezerre em elkedett a fogva- 
tartottak száma. A zéró tolerancia al
kalm azására klasszikus példa az USA,



ahol százezer lakosra, közel 800 be
börtönzött ju t. Közel nyolcadszoros, 
mint az EU tagállam aiban.

A zéró tolerancia szerinti felfogás 
persze hat Európára is. H ollandiában 
pl. duplájára nőtt a börtönnépesség, de 
még így is a fele, mint nálunk.

b.) A m ásik irányzatnál a tényleges 
(végrehajtandó) szabadságvesztés va
lóban ultima ratioként kerül alkalm a
zásra. A bíróságok szankcióalkalm azá
si gyakorlatában elsősorban a pénz- 
büntetés, a feltételes jellegű szankci
ók, a szabadságvesztés nélküli m unka
büntetések dominálnak.

Ennek az irányzatnak az alapja a 
növekvő bűnözés elleni küzdelem ben a 
szabadságvesztés kedvezőtlen u tóhatá
sának felism erése és a sértett érdeké
nek fokozott figyelem be vételére irá
nyuló törekvés.

Erre figyelemmel a fejlett európai 
államok az ún. kettős nyom távú bünte
tőpolitika jegyében, m egkülönböztetik 
a kisebb súlyú és a súlyos veszélyt j e 
lentő bűncselekm ényeket elkövetőkkel 
szemben alkalm azott igazságszolgálta
tási reakciókat. Ennek m egfelelően 
rendkívül differenciált intézm ényháló
zattal rendelkeznek.

M agyarországon ma még az 1978. 
évi IV. törvénnyel kihirdetett Btk. van 
hatályban.

Nyilvánvaló, hogy szükséges egy 
belső egyensúlyt -  a szankciórendszer 
harm óniáját tükröző -  a közösségi jog i 
norm ákat tartalm azó új, m odern és 
egységes büntető törvénykönyv kidol
gozása.

23 év telt el a Btk. hatályba lépése 
óta, am elyet a mai napig 3 tvr. és 49. 
törvény m ódosított. Tíz alkotm ánybí

rósági határozat sem m isített meg al
ko tm ányellenesnek  ítélt büntető jogi 
rendelkezéseket.

Az eredetileg 367 §-ból álló tö r
vényt összesen mintegy 900 helyen 
érintették változások. Ezek közül 544 
m ódosító és 146 hatályon kívül helye
ző rendelkezés m ellett, 218 a törvény
be felvett új rendelkezések száma.

N yilvánvaló, hogy a rendszerválto
zás, valam int a büntető jogpolitikában 
bekövetkezett jelentős m ódosulások is 
napirendre tűzték az anyagi büntető 
jogszabályokat átfogó reform ot. Az IM 
ezt a m unkát szeretné felgyorsítani. E 
m unka keretében nem a szigorításon és 
nem az enyhítésen gondolkodunk, ha
nem azon, hogy az intézkedések elér
jék  a kívánatos társadalm i hatást.

Az Igazságügyi M inisztérium  na
gyon fontosnak tartja a b ün te tő jogsza
bályok stabilitását és arra törekszik, 
hogy csak akkor terjesszen elő m ódo
sító törvényjavaslatot, ha az elenged
hetetlenül szükséges és a tervezett vál
toztatásokat még a büntetőjog átfogó 
reform ját megelőzően végbe kell vin
ni, továbbá akkor, ha nem zetközi szer
ződéstől folyó jogharm onizációs köte
lezettség ezt halaszthatatlanná teszi.

Je len leg  is szükség van néhány 
ilyen m ódosításra, amelynek célja a 
büntetések törvényi m eghatározása és 
a bírósági m érlegelés szabadsága közti 
helyes arány biztosítása, továbbá a 
szabadságelvonással nem járó  bünteté
sek hatékonyabb alkalm azása, am elyet 
a pártfogói felügyelet jelenlegi rend
szerének előkészítés alatt álló reform 
ja  is segíthet.

A különös részt érintő m ódosító ja 
vaslatokból -  mai tém ám ra figyelem 



mel -  csak egyet, a terrorcselekm é
nyekkel kapcsolatos új szabályozás in
dokait emelem ki.

A terrorista je llegű  cselekm ények 
az utóbbi években alapvetően más for
m át öltöttek, m int korábban. Az ilyen 
cselekm ények célja kizárólag a pusztí
tás, a rom bolás lett, elkövetői nem kö
vetelnek sem m ilyen ellenszolgáltatást. 
Egyre kím életlenebbek és egyre brutá- 
lisabbak.

Az utóbbi években több nem zetkö
zi egyezm ény foglalkozott te rro riz 
mussal.

Az Európai Unió Tanács 2002. jan. 
13-án kerethatározatot fogadott el a 
terrorizm us elleni küzdelem ről. A je 
lenlegi Btk. sem ennek, sem a koráb
ban elfogadott két ENSZ egyezm ény
nek (a robbantásos terrorizm us vissza
szorításáról az 1997. dec. 15. 52. ülés, 
valam int a terrorizm us finanszírozásá
nak visszaszorításáról az 1999. dec. 9. 
54. ülés) nem felel meg.

A jelenlegi javaslat célja az, hogy a 
legújabb nem zetközi rendelkezésekkel 
összhangban kerüljön sor a terrorcse
lekm ények m eghatározására, m ásrészt, 
hogy e korábbi ENSZ egyezmények, 
valam int a Btk. érintett rendelkezései 
közötti összhangot m egterem tsük.

Hölgyeim és Uraim!
Ú gy vélem , egyetértünk  abban, 

hogy a lakosság biztonságérzetének 
növelése nem csak bűnüldözési fel
adat, hanem összefogást igénylő társa
dalmi cél, ezért is indokolt egy általá
nos bűnm egelőzési törvény kidolgozá
sa. M éghozzá olyan törvény kell, 
amely hatékonyan gondoskodik az ál
dozatvédelem ről is.

A bűnm egelőzés sikere sok-sok 
szervezet együttes és egységes kon
cepciója m ellett -  a hatékony bűnüldö
zésen, a gyorsabb eljáráson és egy jól 
működő pártfogói rendszeren is múlik.

M agyarországon közel 100 éves 
m últtal rendelkezik a pártfogói háló
zat, amire a törvényalkotó egyre több 
feladatot ró(tt). Ugyanakkor a végre
hajtáshoz szükséges intézményi háttér, 
a szakm ai és szem élyi, valamint anya
gi feltételek m egterem tése elmaradt.

A túlterheltség és az eszközök hiá
nya m iatt különösen a felnőttkorúak 
pártfogó szolgálata képtelen feladatai 
ellátására.

M int em lítettem , készül a pártfogói 
szolgálat átfogó reform ja. A tervek 
szerint a jövőben a büntető igazság
szolgáltatás vádem elési - és ítélkezési 
szakában is szerepet kapnának a párt
fogók.

A kisebb súlyú bűncselekmények, 
ill. a büntetőeljárás alá vont fiatalko
rúak esetében a kötelezően elkészíten
dő pártfogó-felügyeleti vélemény és 
javasla t segítené az ügyészség és a bí
róság m érlegelését. A vádemelés elha
lasztásánál vagy az alternatív szankció 
kiszabásánál a párfogó felügyelő szi
gorú szakmai kritérium ok alapján ké
szített vélem énye és javaslata ismere
tében dönthetnének, amely m egalapoz
hatja  a szankciók végrehajthatóságát, a 
sérte tt k árta lan ítását, az elkövető 
együttm űködési készségét, a bűnis
m étlés elkerülését.

A pártfogó-felügyeleti rendszeren 
belül kell megoldani a közérdekű mun
ka büntetés-végrehajtását is.

Az elítélteknek, olyan ingyenes és 
hasznos m unkát kell végezni, ami



csökkenti a bűncselekm énnyel okozott 
kárt. Hosszabb távon a pártfogó fel
ügyelő feladata a sértettekkel és a sér
tettekért végzett munka.

Az em lített szankciók alkalm azásá
nak költségei 15-20%-a a szabadság- 
vesztéssel já ró  büntetés kiadásainak, 
továbbá nincsenek kitéve az ún. bör
tönártalm aknak sem, ezért csökken a 
bűnism étlés veszélye is.

Fejleszteni kell az infrastruktúrát 
is, amely szükség esetén lehetővé teszi 
a büntetőjogi kontroll alatt álló szemé
lyek átm eneti elhelyezését és a ,.fo g 
lalkoztató” program jaiban részvételt, 
amit bíróság, vagy ügyészség rendel
het el kötelező m agatartási szabály
ként.

A pártfogó felügyelő tevékenységé
nek speciális terepe a súlyos és az erő
szakos bűncselekm ények m iatt elítélt 
és a majd szabadultak utógondozása, 
ellenőrzése annak érdekében, hogy a 
szabadult kisebb veszélyt jelentsen. Ez 
m indannyiunk közös érdeke.

Az Igazságügyi M inisztérium  ezért 
kezdem ényezi, hogy a kormány állítsa 
fel az egységes szakmai követelm é
nyek alapján működő Pártfogó Fel
ügyelői S zo lgála to t, m elynek tevé
kenységét az IM irányítaná. M eggyő
ződésem , hogy egy ilyen szervezet 
eredm ényesen szolgálná a bűnm egelő
zést.

Végül a bűnm egelőzésről gondol
kodva végiglapoztam , hogy mi történt 
a téren az elm últ három  évtizedben.

M egosztom  Önökkel a gondolatai
mat:

M ár a hetvenes években intenzív 
kutatás tárgya volt a bűnmegelőzés, 
közel kétszáz ilyen tém ájú kutatás 
folyt.

1975-ben az OKRI akkori főigaz
gatója bűnm egelőzési törvény m egal
kotását javaso lja . Valószínű, hogy a 
Btk. kod ifikációs m unkái szorítják  
háttérbe a javaslato t, de a bűnm egelő
zés, m int kutatói főirány kerül a palet
tára. N em sokára beindul a Társadalmi 
Beilleszkedési Zavarok intenzív kuta
tása.

1990-ben az ORFK-n születik egy 
bűnm egelőzési koncepció, amely m eg
ér egy K rim inológia Társasági vitát.

1995-ben O rszágos Bűnmegelőzési 
Tanács alakul, nagy dirrel-dúrral, ma 
konferenciákon találkozom  a nevük
kel, m int védnökökkel.

Csak rem énykedni tudok, hogy ha 
tíz év m úlva egy hasonló tanácskozá
son ülünk, valam elyik előadó nem úgy 
fejezi be m ondandóját, hogy 2002-ben 
is volt egy kísérlet.

Köszönöm figyelm üket.

(Dr. Tari Terenc


