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Az ügyész szerepe a büntetés-végrehajtásban 

ÍRTA: Magyar Zsófia, IV. Évfolyam 

KONZULENS: Dr. Lajtár István tanszékvezető 

„Bűn és bűnhődés - két együtt járó fogalom. Az előbbiről gyakran esik szó, hiszen alig múlik 

el nap, hogy a lapok nem adnának hírt egy-egy bűncselekmény elkövetéséről. A büntetés, a 

bűnhődés viszont legfeljebb már csak az ítélet tényéig ismert a nyilvánosság előtt.” 

(Szabó László) 

„Büntetőjogunk a bűnfelelősség elvén működik. Egy embert a bűnössége szerint büntetünk, 

azt kérdezzük, milyen mértékben tehetjük felelőssé a cselekedeteiért. Ez bonyolult. A 

középkorban egyszerűbb volt, csak a tett szerint büntettek: a tolvajnak levágták a kezét. 

Mégpedig minden esetben. Mindegy volt, hogy pénzsóvárságból lopott-e, vagy mert különben 

éhen halt volna. A büntetés akkoriban nem matematikázás volt, minden egyes 

bűncselekménynek előre pontosan meg volt szabva a büntetési tétele. Mai büntetőjogunk 

bölcsebb, jobban igazodik az élethez, de közben nehezebb feladatot is ad.” 

(Ferdinand von Schirach) 

Azért választottam ezt a témát, mert amióta léteznek emberek, létezik a bűn is, és amióta a 

bűn, azóta a büntetés, a büntetés pedig létrehozta a büntetés-végrehajtás intézményét. A 

büntetés-végrehajtás magával vonta annak törvényességi felügyeletét, melyet a XIV. 

századtól az ügyészek látnak el, erről írásos feljegyzések is tanúskodnak. Azonban nem 

szabad elfelejtenünk, hogy nem csak egyféle bűn létezik, József Attila szavaival 

„Mert kétféle bűn van. Az egyik fajta bűn csak azért bűn, mert büntetés jár érte az uralkodó 

földi hatalmak különös gondoskodása folytán. (…) A másik fajta az a bűn, melyet akaratlanul 

elkövet az ember, és akkor is megbán elkövetője, ha nem büntetik érte. Ez az eredendő bűn. 

Bűn az ellen, akit szeretünk.” 

S bár akármennyire is súlyosnak ítéljük meg mi vagy a szeretteink az „eredendő bűnt”, amint 

ezt a költő is súlyosabbnak ítéli, ez mégis az, amivel nem a jogászok tiszte foglalkozni, hanem 

a magánembereké. A jogászoknak marad a József Attila által említett bűn, melyet az uralkodó 

földi hatalmak hivatottak büntetni. Ám a büntetés önmagában nem elegendő. Szükség van a 

törvényekre, azok betartására és azok betartásának ellenőrzésére.  

 

I. Történeti áttekintés  

Ügyészi szerepek a büntetés-végrehajtásban 

 

A XIV. századtól írásos feljegyzések vannak arról, hogy a büntetés-végrehajtás felügyeletét 

ügyészek látják el.  



 2 

Hazánkban a királyi ügyigazgatóság ügyészeinek fontos feladata volt a nyomozás és a 

vádképviselet mellett, hogy felügyeltek az államfoglyokra és ellenőrizték a kincstári 

követelések szabályszerű behajtását is. Már ekkor találkozhatunk a büntetés-végrehajtási 

felügyelet néhány hagyományos eszközével, mint például a látogatások és a beszélő 

engedélyezésével, valamint az államfoglyok fogva tartásának időszakonkénti ellenőrzésével 

is. 

 

A XVII. század végén megszervezték a tiszti ügyészi hivatalokat, amelyek lényegében 

lefedték a mai büntetés végrehajtási ügyészi feladatokat. Így például rendszeresen ellenőrizték 

a tömlöcöket és ellenőrizték a fogva tartottakat.
1
 

 

Jelentős fejlődést jelentett az 1869. évi IV. törvény, amely az igazságszolgáltatást 

elkülönítette a közigazgatástól és megszüntette a törvényhatóságok bírói hatalmát. 

 

Az 1871. évi XXXIII. tc. elfogadását követően 1872-ben Dr. Pauler Tivadar által írt 

„Büntetőjogtan” első kötetében szerepel, hogy „Jelenleg a királyi törvényszékek szervezése 

óta a királyi ügyészek köréhez tartozik a foglyokkal való bánásmód, azok őrizete, élelmezése, 

ruházása, a fogházak tisztántartása, és egyáltalában, hogy a fogházi rend és figyelem iránt 

fennálló törvényes rendeletek pontosan végrehajtassanak és a végett a fogházakat havonként 

leginkább egyszer megvizsgálni köteles.” (1871. évi XXXIII. tc. 25.§)
2
 

Ez a törvénycikk megteremtette hazánkban az egységes ügyészi szervezetet és a bíróságoktól 

függetlenül működő királyi ügyészek alá rendelte a bírósági fogházakat.  

 

Innen lehet számítani a hazai önállóan működő büntetés- végrehajtási rendszer kialakulását. 

Az ügyészek fogházakra vonatkozó felügyeleti joga az imént említett törvénycikk – 1871. évi 

XXXIII. tc. 25. § - alapján igen széleskörű volt. A tapasztalatokról a főügyésznek évente 

jelentést kellett tennie.  

 

Az ügyész a börtönügy hatósági munkája mellett átfogó jellegű felügyeleti tevékenységet is 

végzett. Az ügyész havonta kötelező látogatásokat tett, vagy alkalmi, illetve időszakos 

vizsgálatokat folytatott, mikor nemcsak a fogházrend betartását, hanem a bánásmódot és a 

fegyelem szabályainak betartását is vizsgálta. Az ügyész utasíthatta a fogházi alkalmazottakat 

a szabálytalanságok megszüntetésére, az észlelt hiányok pótlására. Ugyanígy havonta 

ellenőrizte az országos fegyintézetek működését, valamint a fogva tartottak ügyében az 

igazságügyi miniszter javaslattevő testületének, a felügyelő bizottságnak is tagja volt. 
3
 

 

                                                 
1
 VÓKÓ György: A büntetés-végrehajtás törvényességi felügyeletének fontossága, módszerei és eszközei. 

Ügyészségi Értesítő 
 
2
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3
 LAJTÁR István: Jogállami biztosítékok a hazai büntetés-végrehajtásban, a garancia- és kontrollrendszer 

komplexitása és fejlesztésének lehetséges irányai 

2008.  
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Az ügyész korabeli felügyeleti funkciói között számos olyan további feladat is megtalálható, 

amelyek változó formában, de hasonló tartalommal a mai napig továbbélnek.
4
 

 

A kiegyezést követő jogszabályok kijelölték közel háromnegyed évszázadra az ügyészek 

feladatkörét, amely az 1949. évi Alkotmányig változatlan formában működött.  

 

A Népköztársaság Alkotmánya csak általánosságban szólt az ügyészi feladatokról. 1949-től 

1959-ig szünetelt, illetve háttérbe szorult a büntetés-végrehajtás ügyészi felügyelete.  

 

A személyi kultusz ideje alatt egy 1950-ben hozott rendelkezéssel a nyomozást végző szervek 

kezelésébe adtak több büntetés-végrehajtási intézetet, a szabadságvesztés végrehajtását és 

annak felügyeletét kivették az igazságügy-miniszter hatásköréből és a belügyminiszter 

felügyelete alá helyezték. A belügyminiszter engedélyezte és szüntette meg a feltételes 

szabadságot is.
5
 

 

Az 1953. évi 13. számú törvényerejű rendelet a büntetés-végrehajtási felügyeleti ügyészek 

által korábban ellátott feladatokat szétosztotta az ügyészség más felügyeleti tevékenységet 

végző szakágai között. 

 

Alapvető változást az 1959. évi 9. számú törvényerejű rendelet, valamint az ennek alapján 

kiadott 5/1959. Legf. Ü. számú utasítás hozott, amely már a büntetés-végrehajtás 

törvényessége feletti ügyészi felügyelettel foglalkozott és meghatározta annak szervezetét, 

alapvető feladatait, tárgyát, valamint a felügyelet gyakorlását is. Ez volt az 1945 utáni első 

ilyen utasítás, amely ezzel foglalkozott.  

 

Az új jogszabályoknak köszönhetően azonban egyre jobban beszűkült a törvényességi 

felügyelet tárgya. 

 

Az újabb jogi szabályozásnak köszönhetően viszont gyökereiben megváltozott a helyzet. 

Mivel a Bv. tvr. keretrendelkezéseket tartalmazott. Ezáltal a parancsok és utasítások már csak 

magyarázatul szolgálhattak, és már nem volt szükség arra, hogy az ügyész az utasítások és 

parancsok rendelkezéseinek végrehajtását is vizsgálja.  

 

                                                 
4
 „A fogházakban előfordult szökésekről az ügyészségek és járásbíróságok vezetőinek haladéktalanul jelentést 

kellett tenniük az illetékes főügyészhez, a főügyész a hatósága területén lévő fogházakban előfordult szökésekről 

havonta, fontosabb ügyekben esetenként tüzetes jelentést tett az igazságügyi minisztériumnak. Ha az észlelt 

szabálytalanságokat a járásbíróság vezetője önként nem szüntette meg, vagy ha azok fegyelmi vagy büntető 

felelősségre vonást igényeltek, az ügyészség vezetője a törvényszék vagy az ítélőtábla elnökéhez, esetleg az 
igazságügyi minisztériumhoz volt köteles fordulni. A terheltet a királyi ügyész utasítására a fogházvezetőnek 

azonnal szabadlábra kellett helyeznie [a Bűnvádi Perrendtartásról szóló 1896. évi XXXIII. törvénycikk 147. §, 

158. §, 159. §, 537. §]. Az előzetes letartóztatás foganatosítását, a letartóztatottak levelezését, látogatását a 

királyi ügyész, illetve a járásbíróság elnöke ellenőrizte. Az elítélésről kiállított büntetőlapot a királyi 

ügyészségek és a járásbíróságok küldték meg az országos bűnügyi nyilvántartó hivatalnak. Az előzetes 

letartóztatás tartamát a királyi ügyészség vezetője volt köteles nyilvántartani és a szükséges indítványokat 

megtenni avégett, hogy a törvényes időtartamon túl senki se maradjon előzetes letartóztatásban.” 
5
 LAJTÁR István: A büntetés-végrehajtási felügyeleti ügyészi munka helyzete és fejlődésének főbb irányai 
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A törvényességi felügyelet ellátása során az ügyésznek a Bv. tvr. és a végrehajtási 

rendeleteket kellett figyelembe vennie. Egyre nagyobb jelentőséggel bírt az utasítások és a 

parancsok törvényességének felügyelete.  

 

Az 1972. évi V. törvény rögzítette a büntetés-végrehajtás feletti kontroll tartalmát.  

11. § Az ügyész a büntetésvégrehajtás törvényességének felügyelete során 

a) bármely időpontban ellenőrizheti a büntetésvégrehajtási intézetekben az előzetes 

letartóztatás és a szabadságvesztés foganatosításának, a fogvatartás körülményeinek 

törvényességét, megtekintheti a fogvatartási iratokat; 

b) ellenőrizheti az illetékes szerveknél a büntetések és az intézkedések végrehajtására 

vonatkozó jogszabályok megtartását, így különösen 

a javító-nevelő munka, 

a pénzbüntetés, 

a mellékbüntetések, 

a kényszergyógykezelés és kényszerelvonó-kezelés végrehajtását, továbbá 

a feltételes szabadságra bocsátás és az utógondozás, valamint 

a bűnügyi nyilvántartás 

törvényességét; 

c) meghallgathatja az elítélteket és letartóztatottakat, illetve felülvizsgálhatja a büntető 

ügyben hozott határozatok végrehajtásával kapcsolatos panaszokat. 

 

A rengeteg szabályoz meghozása ellenére még mindig maradtak ügyészi felügyelet nélkül 

hagyott területek. A teljesség igénye nélkül néhány példa: nevelési eljárások, alkalmazott 

pedagógiai módszerek.  

 

A rendszerváltásig folyamatosan nőtt az ügyészi törvényességi felügyelet súlya, hatásköre 

pedig folyamatosan bővült. Az 1989. évi XXXI. törvény 31.§-át 1989. október 23-án az 

Alkotmány rendelkezései közé iktatták. Ez mérföldkőnek számított, hiszen ez által az 

ügyészség felügyeletet gyakorol a büntetés-végrehajtás törvényessége felett. Részletei az 

1989. évi XLVI. törvénnyel módosított 1972. évi V. törvény tartalmazza.  

 

Az ügyészi felügyelet fejlődése nem volt töretlennek mondható, valamint nem volt könnyen 

szabályozható terület sem. Mivel gyakran politikai okokból vagy szakmai hozzá nem 

értésből háttérbe szorították.  

 

Az 1989-es év hatáskörbővülést hozott magával. Például ebben az esztendőben tették a 

büntetés-végrehajtási felügyeleti ügyész feladatává a rendőrségi fogdákban foganatosított 

előzetes letartóztatás végrehajtását.  

 

Az 1993. évi XXXII. törvény meghatározó jelentőségű, mivel több rendelkezése a büntetés-

végrehajtási bíró előtti ügyészi tevékenységet érintette. 

 

Az 1995-ben eme szakági tevékenység sokrétűvé vált.  
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Az 1997. évi LXX. törvénnyel módosították az 1972. évi V. törvényt, melynek értelmében 

megszületett az idegenrendészeti őrizet végrehajtása feletti ügyészi törvényességi felügyelet 

jogszabályi alapja.  

 

1998-ban meghozták a 2/ 1998. (ÜK. 5.) LÜ utasítás, amely a fogvatartottak halálának 

kivizsgálásával foglalkozik, valamint kiegészítette a fogvatartottakkal szembeni 

lőfegyverhasználatot követő eljárás szabályiról is rendelkezik.  

Az 5/ 1998. (III. 6.) IM rendelet 34. §-ának (2)-(3) bekezdése a fogvatartottak egészségügyi 

ellátásáról szól.  

34. § (1) Ha az orvos a halottvizsgálat során rendkívüli halálesetet észlel, arról a bv. intézet 

parancsnokát haladéktalanul értesíti. 

(2) A bv. intézet parancsnoka a rendkívüli halálesetről haladéktalanul tájékoztatja a 

területileg illetékes rendőrkapitányságot, a bv. intézet törvényességi felügyeletét ellátó 

ügyészt, intézkedik, hogy a holttest és a helyszín a rendőrségi halottszemléig érintetlenül 

maradjon. 

(3) A halottvizsgálat elvégzése után a holttest elszállításáról és a hatósági boncolás 

elrendeléséről a rendőrség intézkedik. A holttestet csak az ügyész nyilatkozata, valamint a 

hatósági boncolás után szabad eltemetni. 

 

2000. március 1. napjától a büntetés-végrehajtási felügyeleti ügyészek feladatává vált a 

szabálysértési elzárás törvényességi felügyelete is.
6
 

 

II. Az ügyészi kontroll lényege és célja  

 

Az ügyészség büntető igazságszolgáltatásában betöltött jogállami szerepének, a bűnözés 

elleni küzdelemben kifejtett alkotmányos feladatának meghatározó és folyamatosan növekvő 

jelentőségű részét képezi az a felügyeleti és jogvédelmi tevékenység, amelyet a büntetés-

végrehajtás törvényessége felett ellát.
7
 

 

A büntetés-végrehajtásnál a törvényesség tartalmilag magában foglalja, hogy a büntetés-

végrehajtási szervek rendeltetésüknek megfelelően működnek, mindent megtesznek a 

büntetés és a büntetőjogi intézkedés, a büntetőeljárási kényszerintézkedés céljának 

megvalósítása érdekében. A törvények prioritása az egyik alapvető tartópillére a jogállamnak. 

A törvénysértések a büntetőbírósági határozatok végrehajtásának késedelmét 

eredményezhetik, az állam büntető igényének érvényesülését akadályozhatják, ugyanakkor a 

büntetés célján túlmenő hátrányokat okozhatnak a végrehajtás hatálya alatt állónak.
8
 

 

Vókó György szerint a büntetés-végrehajtás törvényességi felügyelete két oldalról 

megközelíthető. Az egyik oldal, miszerint érvényt kell szerezni a fogvatartottak jogainak és 

                                                 
6
 LAJTÁR István : Törvényességi felügyelet és jogvédelem. Börtönügyi Szemle, 2001. évi 4. szám, 62-63. oldal. 

7
LAJTÁR István: Jogállami biztosítékok a hazai büntetés-végrehajtásban, a garancia és kontrollrendszer 

komplexitása és fejlesztésének lehetséges irányai 2008. Bp. 
8
VÓKÓ György: Garanciák. A büntetés-végrehajtást övező biztosítékok. Börtönügyi Szemle, 1998. évi 3. szám, 

8. oldal. 
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nem szabad hagyni, hogy érdekes helyzetükben, melybe kerültek több hátrány érje őket, mint 

amennyit a törvény előír. A másik oldal a társadalom védelméről gondoskodik. Fontos, hogy 

akiket elítéltek, azokon valóban hajtsák végre az ítéletet. Az ügyészi törvényességi felügyelet 

az állam büntetőhatalmi igényének alkotmányos, törvényes keretek között tartását segíti elő.
9
 

 

A büntetés-végrehajtási törvényessége feletti ügyészi felügyeleti tevékenysége az elmúlt 

tizenöt évben jelentős változásokon ment át. Ezen feladatok egyre nagyobb sajtó és szakmai 

nyilvánosságot kapott. A büntetés-végrehajtás feletti törvényességi felügyelet mára sokkal 

szélesebb területeket ölel fel, mint büntetőjogi szankciók, a büntető eljárásjogi 

kényszerintézkedések végrehajtásának körét. Emellett az ügyészi szerepkör mellett egyre 

inkább felerősödött az emberi jogvédelmi szerepkör.  

 

III. Az ügyészi felügyelet jogszabályi háttere 

 

A Magyar Köztársaság Alkotmánya 51. §-ának (2) bekezdése a rendszerváltozás óta 

tartalmazza, hogy az ügyészség felügyeletet gyakorol a büntetés-végrehajtás törvényessége 

felett.
10

 Ennek részleteit a többször módosított
11

 1972. évi V. törvény (Ütv.) IV. fejezete „A 

büntetések, intézkedések, a személyes szabadságot korlátozó kényszerintézkedések 

végrehajtása törvényességének felügyelete, és a büntetés-végrehajtással kapcsolatos bírósági 

eljárásban való ügyészi közreműködés” cím alatt tartalmazza. Az ügyészek e feladat 

ellátásával kapcsolatos kötelességét pedig a szintén többször módosított 1/1990. Legf. Ü. 

számú utasítás (Alaputasítás) írja elő.
12

                       

 A gyermek- és ifjúságvédelmi ügyészek által ellátandó büntetés-végrehajtási törvényességi 

felügyeleti és jogvédelmi feladatokról a többször módosított 14/2003. (ÜK. 7.) LÜ utasítás 

negyedik része rendelkezik.
13

 

 

A Büntetés-végrehajtási Szervezeti törvény 2.§-ának (3) bekezdése kimondja, hogy a 

büntetések és az intézkedések  végrehajtása felett az ügyészség gyakorol felügyeletet.  

A 19/ 1995. (XII. 13.) BM rendelet, azaz a fogdarendelet alapján általános fogdaellenőrzésre 

jogosult a büntetés-végrehajtási ügyész.  

 

Több jogszabályban is megtalálhatóak az ügyészi felügyeletre vonatkozó rendelkezések. A 

teljesség igénye nélkül néhány jogszabály, amely az ügyészi feladatról rendelkezik.  

Az 1979. évi 11. törvényerejű rendelet (Bv. tvr.) 37/A §-ának (2) bekezdése kimondja, hogy: 

37/A. § (1) A büntetés-végrehajtási intézet rendjét, a fogvatartás biztonságát közvetlenül és 

súlyosan sértő vagy veszélyeztető események felszámolásának az idejére - legfeljebb öt 

                                                 
9
 VÓKÓ György: Magyar büntetés-végrehajtási jog. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2004. 412. oldal. 

10 
A rendelkezést az 1989.évi XXXI. törvény 31. §-a iktatta az alaptörvénybe. 

11
Az 1972. évi V. törvény IV. fejezetét módosította: az 1989. évi XLVI. törvény; a 2001. évi XXXI. törvény; a 

2002. évi I. törvény, valamint a 2004. évi XXIX. törvény. 
12

Az 1/1990. Legf. Ü. számú utasítást módosító legfőbb ügyészi utasítások: 16/1990.; 11/1993. Legf. Ü. utasítás; 

6/1995. (ÜK. 5.); 2/1998. (ÜK. 5.); 1/2000. (ÜK. 2.); 9/2001. (ÜK.7.); 17/2001. (ÜK. 12.); 10/2003. (ÜK. 7.); 

4/2004. (ÜK. 3.); 16/2006. (ÜK. 8.) LÜ utasítás. 
13

 LAJTÁR István: Jogállami biztosítékok a hazai büntetés-végrehajtásban, a garancia és kontrollrendszer 

komplexitása és fejlesztésének lehetséges irányai 2008. Bp. 



 7 

napig - a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka az elítéltek meghatározott csoportjára 

nézve elrendelheti a 36. § (1) bekezdésének b), c), d), k), m), n) és o) pontjaiban, a (3) 

bekezdésben, továbbá az (5) bekezdés e) pontjában foglalt jogok gyakorlásának teljes vagy 

részleges felfüggesztését. Az országos parancsnok az intézkedés időtartamát további öt 

nappal meghosszabbíthatja. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedés elrendeléséről vagy meghosszabbításáról az ügyészt 

haladéktalanul értesíteni kell. Az ügyész az intézkedés indokoltságát haladéktalanul 

megvizsgálja, annak tartalmát megváltoztathatja, a jogok gyakorlásának a felfüggesztését 

megszüntetheti. 

(3) Az (1) bekezdés szerinti intézkedést kiváltó ok előidézésében vétlen elítélt részére az 

elmaradt jogainak gyakorlását utólag lehetővé kell tenni. 

Ezzel összefüggő rendelkezéseket tartalmaz a 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet  [Bv. 

Szabályzat] 53. §-ának (1) bekezdése is.  

53. § (1) Ha a Bv. tvr. 37/A. §-ában foglalt feltételek alapján az elítélteket megillető egyes 

jogok gyakorlásának a felfüggesztését rendelik el, a parancsnok haladéktalanul tájékoztatja 

a törvényességi felügyeletet ellátó ügyészt, és jelentést tesz az országos parancsnoknak. 

 

A 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet [Bv. Szabályzat] 7. §-ának a) pontja kimondja, hogy a 

fogvatartott a fogva tartásával kapcsolatos ügyében közvetlenül fordulhat a büntetés-

végrehajtás törvényességi felügyeletét ellátó ügyészhez, valamint kérheti az ügyész általi 

meghallgatást. 
14

 

Azonos rendelet található a 19/1995. (XII. 13.) BM rendelet, azaz a Fogdarendelet 4/A §-

ában. 

4/A. §
 
A fogvatartott a fogvatartásával kapcsolatos ügyében - a 4. §-ban foglalt jogorvoslati 

lehetőségek mellett - közvetlenül fordulhat a büntetés-végrehajtási felügyeleti ügyészhez, 

kérheti az ügyész általi meghallgatását. 

 

Az 5/ 1998. (III. 6.) IM rendelet [ A fogva tartottak egészségügyi ellátásáról] 33. §-ának (4) 

bekezdése értelmében a büntetés-végrehajtási intézetben bekövetkezett halálesetről az intézet 

parancsnoka értesíteni köteles az intézet törvényességi felügyeletét ellátó ügyészt.  

33.§ (4) A halálesetet haladéktalanul jelenteni kell a bv. intézet parancsnokának és az 

Országos Parancsnokságnak. A bv. intézet parancsnoka értesíti a bv. intézet törvényességi 

felügyeletét ellátó ügyészt, továbbá a rendőrséget a hatósági boncolás elvégzése iránt. 

A holttestet mindaddig nem szállíthatják el az intézetből, ameddig azt az intézet törvényességi 

felügyeletét ellátó ügyész jóvá nem hagyja.  

34.§ (3) A halottvizsgálat elvégzése után a holttest elszállításáról és a hatósági boncolás 

elrendeléséről a rendőrség intézkedik. A holttestet csak az ügyész nyilatkozata, valamint a 

hatósági boncolás után szabad eltemetni. 

                                                 
14

 7. § A fogvatartott a fogvatartásával kapcsolatos ügyében - a 6. §-ban foglalt jogorvoslati lehetőségek 

mellett - közvetlenül fordulhat 

a) a büntetés-végrehajtás törvényességi felügyeletét ellátó ügyészhez, kérheti az ügyész általi 

meghallgatását;. 
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A 19/1995. (XII. 13.) BM rendelet, azaz a Fogdarendelet 21.§-ának (1) bekezdése, kimondja, 

hogy a fogdai rendkívüli eseményt a fogvatartásért felelős köteles kivizsgáltatni, és 

haladéktalanul jelentenie kell a büntetés-végrehajtási felügyeleti ügyésznek.  

21. § (1) A fogdai rendkívüli eseményt a fogvatartásért felelős köteles kivizsgáltatni, és 

haladéktalanul jelenteni a büntetés-végrehajtási felügyeleti ügyésznek. 

 

A 30/1997.(X. 11.) NM rendelet, azaz a Javítóintézeti Rendtartás 9/A §-ának (1) bekezdése 

előírja, hogy a javítóintézeti nevelés és az előzetes letartóztatás végrehajtása során 

bekövetkezett rendkívüli eseményről haladéktalanul értesíteni kell a büntetés-végrehajtás 

törvényességi felügyeletét ellátó illetékes gyermek- és ifjúságvédelmi ügyészt. 

9/A. § (1) A javítóintézeti nevelés és az előzetes letartóztatás végrehajtása során bekövetkezett 

rendkívüli eseményről haladéktalanul értesíteni kell az Egészségügyi, Szociális és Családügyi 

Minisztériumot, valamint a büntetés-végrehajtás törvényességi felügyeletét ellátó illetékes 

gyermek- és ifjúságvédelmi ügyészt. 

 

A büntetés-végrehajtási szervek területére történő be- és kilépés, valamint a büntetés-

végrehajtási szervek területén tartózkodás részletes szabályairól szóló 44/2007. (IX. 19.) 

IRM rendelet 5. §-ának (3) és (5) bekezdése rögzíti, hogy a büntetés-végrehajtás felügyeletét 

ellátó ügyész a büntetés-végrehajtási szerv bármely területén tartózkodhat, tőle a büntetés-

végrehajtási szerv területére történő belépéses előtt a be nem vihető tárgyak tekintetében 

csak szóbeli nyilatkozat kérhető. 

5. § (3)  A hivatalos vagy szolgálati ügyben eljáró személy a bv. szerv azon területén 

tartózkodhat, ahol a feladata ellátásához jelenléte szükséges. A büntetés-végrehajtás 

felügyeletét ellátó ügyész a bv. szerv bármely területén tartózkodhat. 

(4) A 4. § l) pontjában megjelölt személy csak a bv. szerv vezetőjével előzetesen egyeztetett 

időpontban, a bíróság, illetve az ügyész szakértőként való bevonásáról szóló határozatának a 

bemutatása mellett léphet a bv. szerv területére. 

(5) A büntetés-végrehajtási bírótól és a büntetés-végrehajtás felügyeletét ellátó ügyésztől a 

bv. szerv területére történő belépése előtt a be nem vihető tárgyak tekintetében szóbeli 

nyilatkozat kérhető. 

A bűnügyi nyilvántartásról és a hatósági erkölcsi bizonyítványról szóló 1999. évi LXXXV. 

törvény 6. §-a kimondja, hogy a bűnügyi nyilvántartás törvényességi felügyeletét a Legfőbb 

Ügyészség látja el.
15

 

6. § A 2. §-ban meghatározott nyilvántartás törvényességi felügyeletét a Legfőbb Ügyészség 

látja el. 

2. § E törvény alkalmazásában bűnügyi nyilvántartás 

a) a bűntettesek, 

b) a kényszerintézkedés alatt állók, 

c) a büntetőeljárás alatt állók, 

d) az ujj- és tenyérnyomatok, a fényképek (a továbbiakban: daktiloszkópiai és fénykép 

nyilvántartás), valamint 

                                                 
15

 LAJTÁR István: Jogállami biztosítékok a hazai büntetés-végrehajtásban, a garancia és kontrollrendszer 

komplexitása és fejlesztésének lehetséges irányai 2008. Bp. 
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e) a DNS-profilok 

nyilvántartása. 

A Büntetés-végrehajtási törvényerejű rendelet II. és V. fejezete részletezi a büntetés- 

végrehajtással kapcsolatos bírósági eljárásban való ügyészi közreműködést.  

 

IV. Az ügyészi felügyelet ellátásának szervezeti keretei 

 

Az ügyészségeken a szakterületi feladatok két szinten szerveződtek, első szint a területi 

szint, területi szinten a büntetés-végrehajtási törvényességi felügyeleti és jogvédelmi 

ügyészek a megyei főügyészségek hatáskörébe tartoznak. Ezek az ügyészek egyénileg 

vagy csoportosan láthatják el feladataikat, a büntető szakági főügyész-helyettes irányítása 

alatt. Ez az ügyész a legfőbb ügyész utasítása alapján láthatja el a feladatát az ország egész 

terültén.  

 

A büntetés-végrehajtási törvényességi felügyeleti és jogvédelmi ügyészi tevékenység 

országos szakmai irányítását a Legfőbb Ügyészségen belül a Büntetés-végrehajtási 

Törvényességi Felügyeleti és Jogvédelmi Önálló Osztály látja el.  

 

Az ügyészi feladatok terjedelmét az 1972. évi V. törvény a következőképpen írta le és 

foglalta magában.  

11. § Az ügyész a büntetésvégrehajtás törvényességének felügyelete során 

a) bármely időpontban ellenőrizheti a büntetésvégrehajtási intézetekben az előzetes 

letartóztatás és a szabadságvesztés foganatosításának, a fogvatartás körülményeinek 

törvényességét, megtekintheti a fogvatartási iratokat; 

b) ellenőrizheti az illetékes szerveknél a büntetések és az intézkedések végrehajtására 

vonatkozó jogszabályok megtartását, így különösen 

a javító-nevelő munka, 

a pénzbüntetés, 

a mellékbüntetések, 

a kényszergyógykezelés és kényszerelvonó-kezelés végrehajtását, továbbá 

a feltételes szabadságra bocsátás és az utógondozás, valamint 

a bűnügyi nyilvántartás 

törvényességét; 

c) meghallgathatja az elítélteket és letartóztatottakat, illetve felülvizsgálhatja a büntető 

ügyben hozott határozatok végrehajtásával kapcsolatos panaszokat. 

12. § (1) A büntető ügyben hozott határozatok végrehajtására illetékes szervek vezetői 

kötelesek az ügyésznek a törvények megtartására és az előzetes letartóztatottak 

fogvatartásának körülményeire vonatkozó rendelkezéseit teljesíteni. E szervek vezetői az 

ügyész utasításai ellen felettes szerveik útján előterjesztést tehetnek a felettes ügyészhez. Az 

előterjesztésnek nincs halasztó hatálya. 

(2) Az ügyész köteles nyomban szabadlábra helyezni azokat, akiket törvényes határozat 

nélkül, vagy a határozatban megjelölt időponton túl tartanak fogva. 

Míg a jelenleg hatályos 2011. évi CLXIII. törvény a következőképpen rendelkezik.  

22. § (1) Az ügyész az e címben foglalt felügyeleti tevékenysége során bármely időpontban 
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és helyen ellenőrizheti a törvényekben meghatározott joghátrányok és jogkorlátozások 

végrehajtásának, a fogvatartottakkal való bánásmódnak a törvényességét, a végrehajtás 

alatt állók jogvédelmére vonatkozó rendelkezések érvényesülését. E rendelkezés megfelelő 

alkalmazásával jár el az utógondozás és a bűnügyi nyilvántartás vonatkozásában is. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzéssel érintett - személyi szabadságot kizáró vagy 

korlátozó, illetve más jogot korlátozó joghátrányokat végrehajtó - szerv vezetője köteles az 

ügyésznek a törvények megtartására és a fogva tartás körülményeire vonatkozó 

rendelkezését teljesíteni. E szerv vezetője az ügyészi rendelkezésben foglalt utasítás ellen 

felettes szerve útján - 15 napon belül - előterjesztést tehet a felettes ügyészhez, amelynek 

nincs halasztó hatálya. 

(3) Az ügyész köteles haladéktalanul szabadlábra helyezni azt, akit törvényes határozat 

nélkül vagy a határozatban megjelölt időponton túl tartanak fogva. 

(4) Az ügyész törvénysértő gyakorlat vagy mulasztásban megnyilvánuló törvénysértés 

megszüntetése érdekében felhívással fordul az illetékes vezetőhöz, aki ez alapján intézkedni 

köteles. Az illetékes vezető az ügyészi felhívás ellen 15 napon belül - felettes szerve útján - 

előterjesztést tehet a felettes ügyészhez, amelynek az ügyészi felhívásban foglaltak 

végrehajtására halasztó hatálya van. 

23. § (1) Az ügyész a büntetés-végrehajtáshoz kapcsolódó bírósági eljárásban részt vehet, 

indítványt tehet, illetve jogorvoslattal élhet. 

(2) Ha az ügyész a bíróság büntetés-végrehajtási igazgatási tevékenységével 

összefüggésben intézkedésre okot adó körülményt észlel, a jogszabályi rendelkezés 

érvényesülésének biztosítása érdekében az illetékes bíróság elnökének intézkedését 

kezdeményezi. 

24. § (1) Felügyeleti jogkörében az ügyész 

a) meghallgathatja a fogvatartottakat, illetve megvizsgálhatja a büntető ügyben hozott 

határozatok végrehajtásával kapcsolatos panaszokat, 

b) megtekintheti a fogvatartás körülményeit és rendjét szabályozó utasításokat, a 

fogvatartási iratokat, 

c) a végrehajtás bármely kérdésében vizsgálatot tarthat, illetve az ellenőrzött szervet 

vizsgálat tartására kérheti fel, 

d) a végrehajtásra illetékes szervek vezetőitől iratok és adatok rendelkezésre bocsátását, 

illetve megküldését, továbbá felvilágosítás adását kérheti, 

e) a végrehajtási szerveknél általános érvényű rendelkezés (intézkedés, utasítás stb.) 

kiadását, módosítását vagy hatályon kívül helyezését kezdeményezheti. 

(2) Az illetékes szerv vezetője az (1) bekezdés c) és d) pontjában megjelölt ügyészi 

felkérésnek köteles haladéktalanul eleget tenni. Amennyiben az illetékes szerv vezetője az 

(1) bekezdés e) pontjában foglalt kezdeményezéssel nem ért egyet, a 22. § (4) bekezdésben 

meghatározott módon előterjesztésnek van helye. 

De a fent említett jogszabályhelyeken kívül az Alaputasítás is foglalkozik vele.  

 

A gyermek és ifjúságvédelmi ügyészek látják el a javítóintézetek törvényességi felügyeletét, 

valamint az ott végrehajtott előzetes letartóztatás törvényességét is.  
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Az ügyészek közreműködnek a büntetés-végrehajtással kapcsolatos bírósági eljárásokban is 

a felügyeleti tevékenység részeként. A fiatalkorúakkal kapcsolatban lezajló eljárásokon, 

valamint a büntetés kiszabás törvényességi felügyelete fölött viszont a fiatalkorúak ügyésze 

jár el.  

 

V. A büntetés-végrehajtási felügyeleti és jogvédelmi tevékenységek 

 

1. Közreműködés a büntetés-végrehajtással kapcsolatos bírósági eljárásban 

 

Az ügyész a büntetés-végrehajtáshoz kapcsolódó bírósági eljárásban részt vehet, indítványt 

tehet, illetve jogorvoslattal élhet. Ha az ügyész a bíróság büntetés-végrehajtási igazgatási 

tevékenységével összefüggésben intézkedésre okot adó körülményt észlel, a jogszabályi 

rendelkezés érvényesülésének biztosítása érdekében az illetékes bíróság elnökének 

intézkedését kezdeményezi.
16

 

Az ügyészeknek azonban kiterjedt feladatai vannak a feltétele szabadságon lévő elítéltek 

ellenőrzésével kapcsolatban is.  

Ennek során megtekintheti a feltételes szabadság nyilvántartásával kapcsolatos iratokat, 

meghallgathatja a feltételes szabadságon lévő elítéltet, akinek magatartásáról, munkájáról, 

személyi körülményeiről tájékoztatást kérhet az ellenőrzésére jogosult szervtől.
17

 

 

2. A szabadságvesztés végrehajtásának törvényességi felügyelete 

 

Az ügyész felügyeli a fogvatartott befogadását, azaz a befogadási eljárást, a fogvatartást, a 

szabadítást, a szabadságvesztés végrehajtásának rendjét, a fogvatartott kötelezettségeit és 

jogait, az egészségügyi ellátást, az anyagi ellátást, a jutalmazást és a fegyelmezést, valamint 

a munkáltatásra vonatkozó szabályok megtartását.  

Rendszeresen, azaz havonta legalább kétszer tájékozódik a bánásmódról, és a 

körülményekről. Évente pedig arról, hogy a félbeszakítás, a kimaradás, a rövid tartamú 

eltávozás, az enyhébb végrehajtási szabályok, valamint az átmeneti csoport szabályainak 

alkalmazása során engedélyezett intézet elhagyásának lejárta után foganatba veszik-e a 

szabadságvesztés büntetés hátralévő részét. Ugyanígy évente egyszer megvizsgálja, hogy a 

feltételes szabadság megszüntetését követően foganatba vették-e a szabadságvesztés 

büntetést. Továbbá a feltételes szabadságon lévő elítéltek ellenőrzésének törvényességét is 

felügyeli. 
18

 

 

3. A személyes szabadságot korlátozó kényszerintézkedések, az idegenrendészeti eljárásban 

elrendelt őrizet és a közösségi szállásokon kijelölt kötelező tartózkodás, a szabálysértési 

                                                 
16

 2011. évi CLXIII. törvény 23.§ 
17
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elzárás, valamint az előállító helyiségekben foganatosított személyes szabadságkorlátozás 

végrehajtásának törvényességi felügyelete is a feladatai közé tartozik.  

 

A személyi szabadságkorlátozások végrehajtásának törvényességi felügyelete az egyik 

legfontosabb kérdés. Az ügyészek feladatköre ezzel a kérdéskörrel kapcsolatban egyre 

növekszik például a szervezett bűnözés vagy a büntetés-végrehajtási intézetek telítettsége 

miatt. 

Az Ütv. alapján az ügyész havonta legalább kétszer, de szükség szerint gyakrabban is 

ellenőrzi az őrizet és az előzetes letartóztatás, az idegenrendészeti eljárásban elrendelt őrizet 

és a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal közösségi szálláshelyein kijelölt kötelező 

tartózkodás, a szabálysértési és a pénzbírságot helyettesítő elzárás, valamint a nyomozó 

hatóságok előállítói helyiségeiben foganatosított személyes szabadságkorlátozás 

végrehajtásának törvényességét. Megvizsgálja az alapul szolgáló iratokat. Minden ellenőrzés 

és vizsgálat alkalmával tájékozódnia kell a bánásmódról, ellátásról, tisztálkodásról stb.  

Az ügyész a fogva tartokkal négyszemközt beszélhet, őket meghallgathatja.  Az  iratokból 

tájékozódhat.  

 

4. A személyi szabadságelvonást foganatosító végrehajtó helyeken bekövetkezett rendkívüli 

eseményekkel kapcsolatos feladatok 

Rendkívüli esemény alatt általában azokat az eseményeket, történéseket és cselekményeket 

értjük, amelyek veszélyeztetni képesek a fogva tartás rendjét és biztonságát, a fogva tartottak, 

valamint a fogva tartó személyzet életét és/ vagy testi épségét sérteni vagy veszélyeztetni 

képes.  

A 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet 36. § (1) bekezdése alapján a fogva tartás biztonsága alatt a 

következőt értjük.  

„A fogva tartás biztonsága olyan állapot fenntartását jelenti, amelynél az intézetben, illetve büntetés-

végrehajtási feladat teljesítése miatt az intézet területén kívül tartózkodó személyek élete, testi 

épsége, szabadsága, a büntetés-végrehajtás anyagi javainak sértetlensége, valamint a büntetés-

végrehajtási feladatok zavartalan ellátása a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően biztosított.” 

 

Az ügyész a fogva tartott súlyos balesete vagy halála esetén, továbbá a fogva tartottal 

szemben alkalmazott lőfegyverhasználat, valamint az elítéltek egyes jogainak felfüggesztésére 

vonatkozó intézkedés elrendelése esetén köteles intézkedni, illetve az intézkedésre jogosult 

eljárását kontrollálni.
19

 

 

A fogva tartott súlyos balesete esetén az ügyész a lehető legrövidebb időn belül köteles 

megvizsgálni a baleset bekövetkezésének okait és értékelni a fogva tartó szerv vizsgálatainak 

megállapításait. Ha a balesettel kapcsolatban a fogva tartó szerv dolgozójának felelőssége 

felmerül, akkor köteles a dolgozó megfelelő felelősségre vonását kezdeményezni. Ha azonban 

bűncselekmény gyanúja merül fel a vizsgálat közben, akkor köteles igazságügyi orvosi 

boncolást elrendelni, azonban ha ilyen eset nem áll fenn, akkor engedélyezi a holttest hatósági 

boncolás utáni eltemetését.  
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A fogva tartottakkal szembeni lőfegyverhasználatot is vizsgálnia kell.  

 

Nyomban távbeszélőn köteles jelenteni, ha a fogva tartott más által elkövetett bűncselekmény 

következményeként súlyosan megsebesült vagy meghalt, valamint minden olyan halálesetet, 

amikor igazságügyi orvosi boncolást rendeltek el. 

Szintén nyomban távbeszélőn jelenti a fogva tartottal szembeni fegyverhasználatot, a fogva 

tartott halálát okozó kényszerítő eszköz használatát, terrorcselekményt, fogolyzendülést, ezek 

kísérletét, előkészületét, illetve felszámolását. Jelenti a fogolyszökést, annak kísérletét és 

előkészületét, a szökevény elfogását, a kiszabadításra irányuló támadást, annak előkészületét, 

illetve felszámolását. Azonos módon jár el járvány vagy tömeges fertőzés, a fogva tartott 

halála, öngyilkossága, illetve annak kísérlete esetén, ha az nyolc napon túl gyógyuló sérülést 

eredményezett.
20

 

 

5. Fő- és mellékbüntetések végrehajtásának törvényességi felügyelete 

 

A közérdekű munka végrehajtása kapcsán az ügyész megvizsgálhatja a végrehajtást és 

megtekintheti a végrehajtással kapcsolatos iratokat. Meghallgathatja a közérdekű munkára 

ítéltet, feletteseit, munkatársait is. Ha a közérdekű munka végrehajtása során munkajogi 

rendelkezések megsértését észlelik vagy a közérdekű munkára ítéltnek munkajogi jellegű 

panasza van erről írásban a főügyész-helyettest tájékoztatja. Közérdekű munkának 

szabadságvesztésre átváltoztatására az ügyész a munkahely szerint illetékes büntetés-

végrehajtási bírónak tesz indítványt. Ennek alapja a pártfogó felügyelő jelentése, valamint a 

munkahelytől érkezett értesítés. A büntetés-végrehajtási bíró ha szükséges akkor meghallgatja 

a pártfogó felügyelőt, valamint környezettanulmányt is beszerezhet. Ha azonban nem indokolt 

a munka szabadságvesztésre változtatása, akkor másik munkahelyet is kijelölhetnek számára.  

Pénzbüntetés végrehajtásának törvényességi felügyelete során az ügyész háromévente 

legalább egyszer a megyei bíróságtól kér tájékoztatást, ha pedig szabadságvesztés lép a 

helyébe, akkor azt kell felügyelnie. A vizsgálat során az ügyész az iratokat megtekintheti. 

Az ügyész a mellékbüntetések törvényességi felügyelete kapcsán a megyében háromévente 

egyszer szúrópróbaszerűen ellenőrzi a rendőrkapitányságokat, idegenrendészeti hatóságokat 

és önkormányzatokat. Ilyenkor tájékoztatást kér a mellékbüntetés hatálya alatt álló 

személyekről, azok beosztásáról, tisztségeiről stb.  

 

 

6. Intézkedések végrehajtásának törvényességi felügyelete 

 

A szabadságelvonással járó intézkedések ellenőrzése körében az ügyész megvizsgálja a 

kényszergyógykezelés törvényességét. Ilyenkor a Legfőbb Ügyészség Büntetés-végrehajtási 

Törvényességi Felügyeleti és Jogvédelmi Önálló Osztályának munkatársai ellenőrzik az 

Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet rendjére vonatkozó szabályokat, az ott 
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fogva tartottak jogi és társadalombiztosítási helyzetét. Kiemelt feladatuk megvizsgálni a 

szociális helyzetet, valamint az egészségügyi rendelkezések érvényre juttatását.  

Háromévente legalább egyszer az ügyész ellenőrzi a kényszergyógykezelés foganatosításának 

törvényességét. A vizsgálat az egész gyógyító-nevelő csoport munkájára kiterjed, mivel itt 

kerül sor ennek az intézkedésnek a foganatosítására.  

A szabadságkorlátozással nem járó intézkedések esetében az ügyész állást foglal.  

Az ügyész legalább három évente egyszer a bírósági gazdasági hivataltól kapott tájékoztatás 

alapján megvizsgálja a lefoglalt dolgok kezelésének, nyilvántartásának és elkozásának a 

törvényességét. A vizsgálatnak ki kell terjednie a bűnjelek kezelésére vonatkozó előírások 

betartására, valamint az elkobzott tárgyak értékesítésére is.  

 

7. Az utógondozás végrehajtásának és a bűnügyi nyilvántartás törvényességi felügyelete 

 

Az utógondozás törvényessége feletti felügyelet célja a társadalomba visszakerülő elítéltek 

reszocializációja. Ennek érdekében folytatnak le vizsgálatot a büntetés-végrehajtási intézetben 

például a szabadulás előkészítésére vonatkozó jogszabályok megtartására. 

 

Záró gondolatok 

 

Dolgozatomban igyekeztem a hazai büntetés-végrehajtás garancia és kontrollrendszeréből 

kiragadva az ügyészi törvényességi felügyeletet bemutatni.  

Sajnos a dolgozat terjedelme miatt bizonyos részleteket ki kellett hagynom a munkám 

érthetősége végett.  

Reménykedem benne, hogy az ügyészi szakma iránt érzett szenvedélyem és elhivatottságom 

munkámban maradéktalanul megmutatkozik, valamint bízom benne, hogy a későbbiekben a 

rám bízott feladatom ellátásába fektetett idő és energia teljes mértékben megtérül. 
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