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agyarországon az elmúlt évek statisztikái szerint egyre több súlyos, 

erőszakos bűncselekményt követnek el, melyek jelentős hányada már 

büntetett előéletű, szabadult bűnelkövetők számlájára írható. A 

közvéleményt egy legutóbbi bűncselekmény olyan súlyosan megrázta, hogy 

tüntetések kezdődtek a büntetési tételek szigorítása és a tényleges életfogytig tartó 

szabadságvesztés bevezetése miatt. A tüntetők fáradhatatlanok, az idő múlásával sem 

hagynak fel követeléseikkel. 

A törvényalkotó több büntetőjogász véleményét is kikérte a kérdésben, akik a tényleges 

életfogytiglan ellen fontos érveket hoztak fel. Többek között azt, hogy a bűncselekmények 

elkövetésének okát kell keresni, a büntetési tételek megemelése és a tényleges 

életfogytiglan tartó szabadságvesztés bevezetése nem kezeli a mélyebben gyökerező 

társadalmi problémákat. Szerintük a TÉSZ bevezetése esetén az elítéltek számára 

semmilyen motiváció nem marad a jó magaviselet tanúsítására, így a börtönben 

kezelhetetlenné, mindenkire veszélyessé válhatnak, mivel már nincs mit veszíteniük, 

hátralévő életüket fegyházban fogják tölteni. 

A média is aktívan foglalkozik a kérdéssel, tömegesen jelennek meg a rendszer 

szigorítását követelő publicisztikák, melyek egyre gerjesztik a feszültséget az amúgy is 

viharos és nehéz gazdasági helyzetben. 

A törvényalkotó megvizsgálta a TÉSZ bevezetésének anyagi vonzatait a nehéz gazdasági 

helyzetben. A TÉSZ bevezetése megnövelné a fegyházakban, börtönökben fogvatartottak 

számát, mely több anyagi forrást igényelne, hiszen nincs sem elegendő személyzet, sem 

elegendő hely a mostani lehetőségek szerint. 

Nemzetközi kitekintést végezve a következőket jegyezte fel magának: az Európai Unió 

több országában is alkalmazzák a TÉSZ-t, pl. Franciaországban, az Egyesült 

Királyságban, vagy éppen Hollandiában; Strasbourg azonban kimondta, hogy a TÉSZ 

bevezetése felülvizsgálati lehetőség nélkül az emberi jogok európai egyezményébe 

ütközhet, mely következtében Magyarország perek sorozatából jöhet ki vesztesen. Több 

emberi jogi szervezet hevesen tiltakozik a bevezetés ellen. 

 

A Parlament épülete sötétbe burkolózik, a döntésképtelenség felhői árnyékot vetnek az 

Országházra. A törvényhozó bizonytalan, hogy milyen lépéseket tegyen a kérdést illetően. 

A társadalmi nyomás egyre erősödik, a tüntetések nem hagynak alább, a törvényhozó 

gyengeségét és esetlenségét hangsúlyozzák a követelők, a média folyamatosan gúnyt űz 

a tétlen hozzáállásból. A büntetőjogászok és neves emberi jogi szervezetek azonban 

folyamatosan hangoztatják a TÉSZ bevezetése ellen szóló érveket. 

M 
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Segítsetek a törvényalkotónak, hogy a Parlament felett ismét kék lehessen az ég! 

Szerintetek szánja el magát a TÉSZ bevezetésére, eleget téve a társadalmi nyomásnak, 

vagy a szakmai érveknek engedve a szabályozás megváltozatása helyett más megoldást 

találjon a problémára? 
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MEGOLDÁS 

Központi kérdés 

Az eset megoldásához fontos, hogy feltegyük azt a központi kérdést, amelynek mentén az 

eset megoldásához eljutunk. A központi kérdés a következő: 

Milyen lépéseket tegyen a törvényhozó annak érdekében, hogy a társadalmi nyomás 

enyhüljön, ugyanakkor a szakmai érveket is figyelembevevő döntés szülessen? 

 

SWOT analízis (Erősségek – Gyengeségek – Lehetőségek – Veszélyek)  

– TÉSZ bevezetése 

Az optimális döntés meghozatalához át kell tekinteni a döntéshozó helyzetének pozitív és 

negatív aspektusait belső, illetve külső szempontból. Ez a módszer segít abban, hogy 

megalapozzuk a későbbi stratégia kidolgozását. 

 

 

 + - 

Belső 

 lehetőség a Btk. módosítására, jogi 

eszközökkel élhet  

 a nép felhatalmazásából cselekszik  

 erős kormánypárt 

 több anyagi ráfordítást 

igényel  

 megvalósítási nehézségek  

 szakmai bizonytalanságok 

Külső 

 egyre több az erőszakos bűncselekmény, 

ami megkövetelné a szigorítást  

 több országban is alkalmazzák a TÉSZ-t  

 társadalmi nyomásnak megfelelő lépés 

 a törvényhozó presztízsét növelné  

 médiának való megfelelést jelente 

 a büntetőjogászok 

tiltakoznak, másban látják a 

megoldást  

 emberi jogi szervezetek 

tiltakoznak  

 Strasbourg, vesztes perek  

 rossz gazdasági helyzet 
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Opciófa

 

Ezt követően a döntéshozó egyes opcióit vázoljuk fel. A döntési lehetőségek rögzítése 

azért fontos, mert a későbbiekben a döntési szempontok alapján ezek közül választjuk ki 

a megfelelő döntést. Milyen opciói vannak tehát a törvényhozónak?

Inzézkedési 
kényszer

TÉSZ bevezetése

Átgondolt 
szabályozással

Gyors 
intézkedéssel

A szabályozás 
változatlanul 

hagyása 

Intézkedés nélkül
Más 

intézkedéssel
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Szempontok a döntéshez 

A döntési lehetőségek közül a megfelelő kiválasztásához a SWOT analízis áttekintése 

után ki kell választani azokat a szempontokat, amelyek a döntéshozót leginkább 

befolyásolják, amelyek alapján a döntését végül meghozza. Lássuk, hogy a törvényhozót 

milyen szempontok vezérlik a TÉSZ-szel kapcsolatos döntés meghozatalában! 

1. enyhüljön a társadalmi nyomás, megfelelés a közvéleménynek, a médiának  

2. a Parlament presztízsének visszaállítása  

3. szakmai szempontok is érvényesüljenek  

4. Strasbourgnak való megfelelés  

5. korlátozott anyagi lehetőségek szerinti lépés  

 

Ezt követően szempontonként elemezzük, hogy mely döntési lehetőség felelne meg az 

adott szempont érvényesítésének. Ezáltal végül ki tudjuk választani azt a döntési opciót, 

amely az összes szempontot együttvéve leginkább érvényre juttatja. 

Szempont 

(szám) 

Intézkedési lehetőség 

1. 
A társadalmi nyomás enyhülése és a közvéleménynek, médiának való 

megfelelés a TÉSZ bevezetését indokolja. 

2. 

A Parlament presztízsének visszaállítása érdekében mindenképpen intézkedni 

kell: a TÉSZ bevezetését vagy a szabályozás változatlanul hagyását, de más 

intézkedés foganatosítását indokolja 

3. 
A szakmai szempontok érvényesüléséhez átgondolt szabályozásra van szükség, 

szakértők bevonásával kell intézkedni. 

4. 

A Strasbourgnak való megfelelés érdekében csak olyan szabályozást lehet 

bevezetni, amely bizonyos európai követelményeknek megfelel, átgondoltságra 

és egyeztetésre van szükség. 

5. 
A korlátozott anyagi lehetőségek révén figyelni kell a megvalósíthatóságra a 

szabályozás megalkotásakor. 
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Megoldás 

 

Az egyes szempontokat összevetve a döntési lehetőségekkel végül eljutunk a megoldáshoz. 

Ennek értelmében a döntéshozó számára a TÉSZ bevezetése átgondolt szabályozással lenne 

a megfelelő választás. 

 

A szempontokat figyelembe véve a törvényalkotónak intézkednie kell, mégpedig az erős 

társadalmi nyomás miatt kezdenie kell valamit a Büntető Törvénykönyv rendelkezéseivel. 

A TÉSZ bevezetése átgondolt szabályozással kielégítheti a tüntetők igényeit. Emellett a 

büntetőjogászok érveinek és Strasbourg véleményének beépítése szerinti szabályozás a 

szakmai követelményeknek is megfelelne. A megfelelő törvényi rendelkezéshez 

egyeztetéseket kell kezdeményezni a téma szakértőivel, meg kell vizsgálni az Európában 

erre vonatkozó, más országok rendelkezéseit és az emberi jogi szervezetek álláspontját. Az 

átgondolt szabályozás megalkotása idővel jár, ezért folyamatosan tájékoztatni kell az 

állampolgárokat az egyeztetésekről és belelátást kell biztosítani nekik a törvényalkotás 

folyamatába. Egy megfelelő garanciákkal működő rendszert kell kidolgozni, megfelelve az 

emberi jogoknak, és amely költséghatékony is, így nem jelent nagy terhet az államnak.  

Most tekintsük át a megoldás megvalósításához szükséges főbb lépéseket! 
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A főbb lépések: 

1. Szakmai egyeztetések a téma szakértőivel, a szakértők felkeresése és bevonása. 

A törvényjavaslat kidolgozásánál ügyelni kell arra, hogy komoly büntetőjogi kérdésről 

van szó, melyhez rengeteg érv és ellenérv kapcsolódik, ezért elengedhetetlen a szakmai 

felkészültség. Be kell vonni elismert büntetőjogászokat a javaslat kidolgozásába, 

egyeztetéseket kell folytatni mind elméleti, mind gyakorlati területen működő 

jogászokkal. 

2. Európai gyakorlat vizsgálata, más országok szabályozási elveinek áttekintése. 

A TÉSZ-t több európai országban is alkalmazzák, ezért érdemes ezen országok 

szabályozását áttekinteni, illetve az ítélkezési gyakorlatot is megismerni. A 

törvényjavaslat előkészítőjének meg kell vizsgálnia az egyes szabályozási elveket, illetve 

a szabályozások esetleges hibáira is rá kell találnia, annak érdekében, hogy ezek a magyar 

javaslatban elkerülhetőek legyen. 

 

3. Emberi jogokkal kapcsolatos követelményeknek való megfelelés, garanciákkal 

ellátott szabályozás.  

Figyelemmel kell lenni az emberi jogokkal kapcsolatos európai követelményekre is, 

hiszen ezen a téren a büntetés-végrehajtás tekintetében több aggályos kérdés is 

felmerülhet. A fogvatartottak emberi jogait tiszteletben kell tartani, a szabályozásnak 

illeszkednie kell az európai értékekhez. 

4. Az állampolgárok folyamatos tájékoztatása. 

A társadalmat erősen foglalkoztató kérdésről van szó, melynek tagjai a változást 

követelték, ezért elsőrendű, hogy folyamatos kommunikációval biztosítva legyen a 

tájékoztatásuk. Fontos, hogy ne az legyen a benyomásuk, hogy a hosszú egyeztetési 

folyamatok tulajdonképpen csak a feszültségek elsimítását szolgálják, hanem valós, 

átfogó koncepció kidolgozása zajlik. 

 

5. Költségek minimalizálására törekvés. 

A szabályozás megalkotásakor figyelemmel kell lenni a gazdasági helyzetre és a büntetés-

végrehajtás infrastruktúrájával kapcsolatos adottságokra. Fontos, hogy a megvalósítás ne 

vonjon el óriási pénzeket máshonnan, ezáltal ne kerüljön veszélybe a törvényben foglaltak 

valós kivitelezése. 
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Kockázatok 

A megvalósításhoz szükséges lépések áttekintése után az utolsó tennivaló a lehetséges kockázatok 

feltárása, ezek értékelése és kezelésének ismertetése. A döntést több kockázati elem is övezheti, 

melyek veszélyeztethetik a döntés sikerét, ezért fontos, hogy a kockázatokat előre feltárjuk és 

megfogalmazzuk a kezelésére vonatkozó útmutatásokat. 

A törvényhozó döntését illetően az alábbi kockázatokra kell figyelmemmel lenni. Lássuk! 

Kockázat 

 

Valószínűség 

 

Hatás Kezelés 

Nem sikerül olyan 

javaslatot kidolgozni, 

amely a szakmai 

szempontoknak 

maradéktalanul megfelel, 

ezért sok támadás éri a 

szakmából. 

 

 

 

A lehető legtöbb szakmai 

érvnek megfelelő döntés 

meghozatala, az előnyök 

hangsúlyozása, propagálása. 

A javaslat lassú és 

átgondolt elkészítése miatt 

nem csitulnak a kedélyek, 

sokan 

látszatintézkedéseket 

sejtenek. 

  

A kétségek eloszlatása 

megfelelő kommunikációval. 

A megvalósítás költségeit 

nem sikerül reális szinten 

tartani. 

  Közgazdászok igénybevétele, 

átcsoportosítások 

kivitelezése. 

Strasbourg kivetnivalókat 

lát a szabályozásban. 

  A javaslat Strasbourg 

észrevételei szerinti 

módosítása.  
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A kockázatok elemzését követően elérkeztünk az eset megoldásának végéhez. A törvényhozó 

számára az ideális döntés a TÉSZ bevezetése átgondolt szabályozással, mely a szempontok 

legtöbbjének megfelelő opciót jelent. A kockázatok elemzésével a döntés kétséges elemeit is 

áttekintettük, igyekeztünk ezekre is kielégítő választ adni. 

 

Kijelenthető, hogy a Parlament felett az ég felhő nélkül, ismét kéken csillog! 

 


