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Sólyom László 
a Magyar Köztársaság elnöke részére 
 
Sándor-palota, 1014 Budapest, Szent György tér 1. 
Fax: (36-1) 224-50-02 
 
 
 

Tisztelt Köztársasági Elnök Úr! 
 

 
Az Országgyűlés 2010. június 8-án fogadta el a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslatot. Az elfogadott szabályozás álláspontunk szerint alkotmányellenes, ezért 
kérjük, hogy az Alkotmány 26. § (4) bekezdésében biztosított jogkörével élve azt ne írja alá, hanem küldje meg 
az Alkotmánybíróságnak előzetes normakontroll céljából.  
 
 

* 
 
A Büntető Törvénykönyv módosítása álláspontunk szerint az alábbiak miatt alkotmányellenes.  
 
A módosítás értelmében a Büntető Törvénykönyv 85. §-a a következő, (4) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(4) Ha a bűnhalmazatban levő bűncselekmények közül legalább három a 137. § 17. pontjában meghatározott 
személy elleni erőszakos bűncselekmény, a (2) bekezdés szerinti büntetési tétel felső határa a kétszeresére 
emelkedik. Ha a büntetési tétel így felemelt felső határa a húsz évet meghaladja, vagy a törvény szerint bármelyik 
bűncselekmény életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethető, az elkövetővel szemben életfogytig tartó 
szabadságvesztést kell kiszabni.” 
 
A módosítás értelmében a Büntető Törvénykönyv 97/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„97/A. § (1) Az erőszakos többszörös visszaesővel szemben az erőszakos többszörös visszaesőkénti minősítést 
megalapozó, súlyosabban büntetendő személy elleni erőszakos bűncselekmény büntetési tételének felső határa 
szabadságvesztés esetén a kétszeresére emelkedik. Ha a büntetési tétel így felemelt felső határa a húsz évet 
meghaladja, vagy a törvény szerint a bűncselekmény életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethető, az 
elkövetővel szemben életfogytig tartó szabadságvesztést kell kiszabni . 
(2) Az erőszakos többszörös visszaesővel szemben a 38. § (3) bekezdése alkalmazásának nincs helye . 
(3) Az erőszakos többszörös visszaesővel szemben a büntetés enyhítésének nincs helye.” 
 
Mindkét idézett rendelkezés kötelezővé teszi az életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabását bizonyos esetekben, 
vagyis kizárja az egyéniesítést. Ez ellentétes a büntetés egyéniesítésének követelményével, és korlátozza a bírák 
szabad mérlegelési jogát, vagyis az alkotmányos büntetőjog elveibe ütközik.  
 
Az Alkotmánybíróság 13/2002. (III. 20.) AB határozatában többek között kimondta: „Alkotmányossági 
szempontból a büntetéskiszabás normatív előírásainak az a rendeltetése, hogy lehetővé tegyék az elkövetőkre az 
arányos, és a bűnösségi körülményekkel összhangban álló büntetés kiszabását. [...] A büntetőjogi 
szankciórendszer alakításában, éppen a büntetés mértékének megállapítása tekintetében a jogalkotó mérlegelési 
joga mellett a bírói mérlegelés lehetőségének alkotmányos értéket is hordozó és ezért védelmezendő szerepe 
van. Az egyéniesített büntetéskiszabás és ezen keresztül az alkotmányosan is igazolható preventív büntetési célok 
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érvényre juttatása ugyanis ténylegesen csak ezen keresztül valósulhat meg. [...]”  Határozatában az 
Alkotmánybíróság utalt arra a büntetéskiszabási elvre, amely szerint az adott tényállás körébe és azonos 
büntetési tételkeret határai közé eső minden egyes cselekményt a tényleges súlya szerint kell értékelni.  
 
 
 
A büntető törvénykönyv elfogadott módosítása éppen az egyéniesítés lehetőségét vonja el teljes mértékben a 
konkrét esetben mérlegelő bírótól, amikor kötelezően előírja az alkalmazandó szankció neme mellett annak 
mértékét is. Így a jogalkotó arra kötelezi a büntetőbíróságokat, hogy tekintsenek el alkotmányos 
kötelezettségüktől, ne mérlegeljenek a büntetéskiszabás vonatkozásában, és a büntetéskiszabási elvek 
szempontjából egymástól teljesen eltérő eseteket is azonosan szankcionáljanak (a szabályozás alapján két súlyos 
testi sértés és egy különösen nagy értékre elkövetett rablás miatt szabadságvesztés büntetésre ítélt személy 
büntetése megegyezik az egyszer súlyos testi sértésért és kétszer emberölésért elítélt személy büntetésével). Ez 
álláspontom szerint az alkotmányos büntetőjog fent idézett elvével összeegyeztethetetlen. 
 
 

* 
 
Tisztelt Köztársasági Elnök Úr! 
 
A fentiekre tekintettel kérem, hogy a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról szóló 
törvényt aláírás előtt küldje meg az Alkotmánybíróságnak, és kezdeményezze annak előzetes normakontrollját. 
 
 
 
Budapest, 2010. június 8. 
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