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Előadásomat három nagyobb részre osztom. Az első és második egységben a magyarországi 

helyzetet elemzem két, jogpolitikai szempontból különálló időszak mentén, míg a harmadikban a 

jelen európai viszonyokat vizsgálom. Előadásom célja bemutatni a tényleges életfogytig tartó 

szabadságvesztés büntetést, és a szabályozás folyamatának ismertetésén keresztül a 

jogintézmény helyessége-hasznossága-jogossága körében kialakult eltérő álláspontokat. 

Az első nagyobb témaköröm a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés büntetés 

bevezetése Magyarországon, és annak előzményei a rendszerváltást követően. 1990-ben az 

Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek mondta ki a halálbüntetést. Ezt követően nem sokkal, az 

1993. évi XVII. törvény a büntető törvénykönyv – a téma szempontjából fontos – egyes 

szakaszait jelentős mértékben megváltoztatta. Így először jelent meg a törvényben az életfogytig 

tartó szabadásgvesztés büntetés azon esete, amikor nem bocsátható feltételes szabadságra az 

elkövető. Ekkor azonban még nagyon szűk keretek között volt lehetősége a bíróságnak ezt a 

büntetést alkalmaznia. Az áttörést az 1997. évi LXXIII. törvény hozta, ami általánosan kimondta, 

hogy a bíróság ítéletében kizárhatja a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségét. 

A büntetés szabályozásának második szakasza 2007 szeptemberében kezdődött. Hatalmas 

közéleti vitát váltott ki ekkor ugyanis az igazságügyi tárca azon bejelentése, miszerint az új 

büntető törvénykönyvben 2010-től módosítani tervezi az életfogytig tartó szabadságvesztés 

büntetés szabályozását, mégpedig oly módon, hogy az ún. tényleges életfogytiglanra ítéltek 

esetében se lehessen teljesen kizárni a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségét. 2008-ra már 

10 fő töltötte tényleges életfogytig tartó büntetését Magyarországon. Ebben az évben az 

Országos Kriminológiai Intézetben egy, az életfogytig tartó szabadságvesztésre ítéltek körében 

zajlott empirikus vizsgálat keretében a tész-re ítéltek helyzetét is elemeztük, és eredményeink az 

Igazságügyi tárca álláspontjával egyezően azt támasztották alá, hogy a végrehajtás oldaláról 



nézve hibás a jogerős ítéletben kimondani a feltételes szabadásgra bocsátás lehetőségének 

kizárását. Ennek ellenére 2009-ben megerősítésre került a jogintézmény a büntető 

törvénykönyvben. Noha az Alkotmánybíróság elé több beadvány is került a tényleges életfogytig 

tartó szabadságvesztés büntetés alkotmányba ütközése okán, döntés a mai napig nem született. 

Formálisan még állást foglalhat a kérdésben a taláros testület 2011. december 31-ig, azonban 

ennek a jelenlegi jogi helyzetre nem lesz befolyása. Ugyanis 2011. április 15. napján 

megszületett az ország új Alaptörvénye, ami alkotmányos szintre emelte a tész alkalmazásának 

lehetőségét a következő évtől. 

Mindezek után érdekes lehet, hogy az európai államok miképp szabályozzák a 

jogintézményt, mely országokban ismerik el a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés 

büntetés jogosságát alkotmányos szinten is. Egyedül Svájc rendelkezik alaptörvényi szinten a 

kérdésről, azonban sokkal szélesebbre nyitja a kivételek lehetőségét hazánknál. A nemzetközi 

elvárások és jogesetek felsorakoztatásával, valamint a hazai gyakorlat bemutatásával igyekszem 

teljessé tenni a képet a jogintézmény ismertetése, és a hazai viszonyok irányának felvázolása 

során. 


