
Kúriai esetek: A "Marian Cozma gyilkosság" 
 

A videó leírása: A Kúriai esetek-videós kerekasztal-beszélgetés sorozat alábbi részében a Kúria 

bírái, valamint külsős szakértők a 2009-ben meggyilkolt veszprémi kézilabdázó ügyében 

jogerősen a Kúrián lezárult per jogi hátterét és tanulságait vitatják meg. 

Dr. Varga Zoltán: Tisztelt nézőink engedjék meg, hogy szeretettel köszöntsem önöket a kúriai 

esetek kerekasztal beszélgetés 2. alkalmával, amelynek során két, a közelmúltban a Kúrián 

lezárult büntető ügyről fogunk beszélgetni. A közös bennük mindössze annyi, hogy mindkettő 

az érdeklődés középpontjába került és mindkét eset nagy felháborodást váltott ki. Elöljáróban 

azonban engedjék meg, hogy köszöntsem beszélgetőtársainkat, külön köszönöm, hogy 

elfogadták meghívásunkat. Köszöntöm Czine Ágnes alkotmánybírót, Galli István ügyvéd urat, 

és Schmehl János dandártábornok urat. Én magam Varga Zoltán kúriai bíró vagyok. 

Az első ügy, amiről szót ejtünk egy olyan súlyos bűncselekmény, amelyben egy veszprémi 

kézilabdás, Marian Cozma vesztette életét és két sporttársa is súlyosan megsérült. Sokan a 

hozzátartozók, a veszprémiek, a kézilabda csapat máig nem heverte ki ezeket az eseményeket 

és erre nincs is semmi esély. Ez a brutális gyilkosság 2009. február 8-án történt, a Veszprém 

Megyei Bíróság pedig 2011. június 23-án hozott elsőfokú ítéletet, a Győri Ítélőtábla pedig 

2012. április 27-én hozott az ügyben jogerős ítéletet, ám az ügy végülis 2012. szeptember 25-

én mégis a Kúrián fejeződött be immár végérvényesen. Czine Ágnes bírónőhöz az lenne az 

első kérdésem, hogy hogy fordulhat az elő, vagy hogyan történik, hogy ha egy ügyben már a 

bíróság jogerős ítéletet hozott és a Győri Ítélőtáblán jogerősen befejeződött egy ügy, mégis a 

végső pontot a Kúria hozza meg ebben az ügyben? 

Dr. Czine Ágnes: Köszöntöm a kedves nézőket és a kérdés kapcsán mindenképp szükséges 

elmondani, hogy a bírósági rendszer több szintű, 4 szintű. Járásbíróságok, törvényszékek, 

ítélőtáblák működnek és ezen túlmenően pedig a legfőbb bírói fórum, a Kúria. Jelen esetben a 

Cozma ügyben a bűncselekményt Veszprémben követték el és ezért mivel emberöléssel 

vádolták többek között a vádlottakat, ezért a Veszprémi Törvényszék járt el elsőfokon. 

Lefolytatta az elsőfokú bíróság a bizonyítási eljárást és egy határozatot, egy ítéletet hozott, ez 

ellen az ítélet ellen pedig fellebbezést nyújtottak be az arra jogosultak és így másodfokon a 

Győri Ítélőtábla járt el. Ez egy rendes perorvoslat volt, ugyanis mindaddig ameddig nem 
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jogerős a határozat, addig rendes perorvoslatról beszélünk. A Győri Ítélőtáblán jogerős 

ítéletet hozott az eljáró tanács és ez ellen az ítélet ellen, mintegy rendkívüli perorvoslattal élt 

a Legfőbb Ügyész. A rendkívüli perorvoslatról mindenképp szükséges elmondani azt, hogy 

csak kivételes esetben engedi meg a törvény. Ugyanis nagyon fontos a jogbiztonsághoz 

fűződő érdek, tehát ha egy ügy jogerősen lezárult, akkor ne bolygassák az ügyet, ne 

bolygassák az eljárás résztvevőit. Azonban a hatályos eljárási törvény mégis lehetőséget ad 

arra, hogy meghatározott esetekben, amennyiben eljárási- anyagi jogi vagy ténybeli hibát 

követett el a bíróság, akkor lehetőséget biztosít arra, hogy perorvoslattal éljen az arra 

jogosult. Jelen esetben, mint említettem a Legfőbb Ügyész élt úgynevezett rendkívüli 

perorvoslattal és ennek a neve a felülvizsgálat. A felülvizsgálatról mindenképp annyit tudni 

kell, hogy csak meghatározott esetekben engedi meg a törvény, mégpedig akkor, hogy ha 

eljárási, tehát „error in procedendo” történik, illetőleg jogi tévedés „error in iure” valósul 

meg. Ebben az esetben a perorvoslat arra irányul, hogy a vélt vagy valós, a súlyos vagy 

kevésbé súlyos, úgynevezett hibákat orvosolhassa a legfőbb bírói fórum és így került az ügy a 

Győri Ítélőtábla jogerős döntését követően a Kúriához. 

Dr. Varga Zoltán: Többször elhangzott, hogy a Legfőbb Ügyész élt ezzel a rendkívüli 

jogorvoslattal, de nem csak a Legfőbb Ügyész veheti ezt igénybe, hanem mások is, tehát az 

ügyfél, akár a terhelt vagy a védője. 

Dr. Czine Ágnes: Igen, az elítélt és a védő is jogosult. A Legfőbb Ügyész is az elítéltnek, illetve a 

terheltnek a javára és terhére is, jelen esetben a Legfőbb Ügyész az elítélteknek a terhére 

nyújtott be felülvizsgálati indítványt. 

Dr. Varga Zoltán: Köszönöm szépen, azért foglaljuk össze ennek az ügynek a lényegét, bár azt 

hiszem, hogy ebben az országban kevés olyan ember van, aki ne emlékezne erre a súlyos és 

rendkívül brutális bűncselekményre. Ez gyakorlatilag a veszprémi Patrióta lokálban történt, 

amikor ott szórakozott a kézilabda csapatnak a több tagja és még nagyon sokan mások, 

amikor is a hajnali órákban egy nagyobb létszámú tömeg szinte megszállta a szórakozóhelyet, 

kötekedtek, agresszíven viselkedtek, szinte mindenkibe belekötöttek, főleg a hölgy 

vendégekbe, durván molesztálták őket a partnerük jelenlétében, lökdösték, tapogatták őket, 

végülis feltűnt nekik az ott szórakozó kézilabda csapat néhány tagja és figyelemmel arra, hogy 

ők megpróbáltak erről az incidensről nem tudomást szerezni, ez még jobban felingerelte ezt a 

már erősen alkoholos befolyásoltság alatt álló társaságot és ezért verekedést provokáltak, 
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amelynek során rátámadtak a kézilabdásokra törött sörösüvegekkel bántalmazták őket, 

amikor is a társaság próbált védekezni, próbálták védeni magukat, aztán próbálták egymást is 

védeni a túlerővel szemben, de már itt előkerült a kés és gyakorlatilag Marian Cozmát itt már 

érte egy szúrás, amit követően a társai megpróbálták kimenteni az utcára és gyakorlatilag az 

utcára menekültek, azonban a támadók ide is követték a sportolókat. Itt szabályos 

csatarendben álltak föl a sértettekkel szemben és itt már nagyon eldurvultak az események és 

ennek során a mindvégig küzdő Marian Cozmát már a szórakozóhely előtt egy szúrás érte és 

ez a szúrás ez halálosnak bizonyult. Nagyon röviden mondható, hogy egy brutális értelmetlen 

támadás és egy értelmetlen, ok nélküli halál. Az ügyvéd úrtól kérdezném meg, hogy mit tehet 

ilyenkor egy olyan ügyvéd, aki erkölcsileg ugyanúgy elítéli ezeket az értelmetlen, brutális 

cselekményeket, mit tehet akkor, amikor neki kell ellátni egy ilyen elkövetőnek a védelmét? 

Hogy hogyan lehet ezt a kettőt összeegyeztetni, az erkölcsi meggyőződését és azzal a törvényi 

kötelezettséggel, hogy neki mindent meg kell tenni a védence érdekében, hogy mentse a 

cselekményét vagy a személyét. Vannak-e olyan ügyek egyáltalán, amikor a védő nem tehet 

semmit a védence érdekében? 

Dr. Galli István: Én is köszöntöm szeretettel és tisztelettel a nézőket. A kérdésre válaszolva 

pedig, hát egy picit messzebbről indítva, amióta önálló perjogi pozíció a védelem, azóta ez egy 

örökzöld téma, hogy mit tehet meg a védőként eljáró ügyvéd a védence érdekében és mit 

nem. A védő alkotmányos jogot gyakorol, amikor a védelmet ellátja, amire nem csak jogosult, 

hanem egyben köteles is, mégpedig a legjobb tudása szerint mindent a törvény keretei között 

felhasználni a védence érdekében, lett légyen bármilyen bűncselekménnyel vádolt az a 

személy, ennek az eldöntése nem a védő feladata, ez majd a bíróság feladata lesz, hogy 

megáll-e a vád, és ha igen, akkor annak milyen szankciói lesznek. Azt tegyük mindjárt hozzá, 

hogy a védelem sose a bűnt védi, nem a bűnt védi, hanem a bűnnel vádolt, esetleg bűnös 

embert védi és hát közel négy évtizedes praxisom alatt azért kialakult bennem az a 

meggyőződés, hogy a legelvetemültebbnek tűnő ember számára is valamit mindig fel lehet 

hozni. Egyébként valóban ez egy etikai kérdés, nem eldönthető kérdés, mind a két oldalon pro 

és kontra meg lehet indokolni, hogy valaki vállal ilyen ügyet vagy nem vállal ilyen ügyet, mind 

a kettő mellett mondom vannak érvek és ellenérvek. Ilyenkor a védőügyvédet ahhoz az 

orvoshoz lehet talán hasonlítani, és akkor a hasonlat nem sántít vagy nem nagyon sántít, hogy 

ha egy legsúlyosabb bűncselekmény elkövetésével, mondjuk egy gyermekgyilkossággal vagy 
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valami hasonló súlyos bűncselekménnyel vádolt személy a börtönben megbetegszik és 

mondjuk műtétet kell rajta végrehajtani, a műtétet végrehajtó orvos mérlegelés nélkül köteles 

ugyan olyan gondosan eljárni a műtét lefolytatása közben, mint hogyha kint a civil életben – 

mit tudom én – egy köztiszteletben álló személyiséget operálna meg, akire a társadalom 

tisztelettel felnéz. Nem az orvos dolga eldönteni, hogy milyen szankciókkal sújtják 

alkotmányos keretek között a bűnelkövetőket és ez az ügyvédnek sem feladata ezt eldönteni. 

A törvény megmondja, hogy mely esetekben kötelező a védelem és amennyiben a terhelt 

vagy annak meghatározott hozzátartozói nem hatalmaznak meg ügyvédet a védelem 

ellátásával, akkor a hatóság, jelen esetben először ugye a nyomozó hatóság, de ha ez később 

merül fel akkor ügyészség, vagy végső soron a bíróság kirendel védőt, aki ezt csak nagyon szűk 

körben utasíthatja vissza. Etikai kifogásokkal kirendelt védő nem élhet és még egy, a kirendelt 

védőnek, akinek a jogosítványai ugyan azok, mint a meghatalmazott védőé, ugyan olyanok a 

kötelmei is, ugyan olyan gondossággal köteles ellátni. Az más kérdés, hogy az ügyvédnek, aki a 

védelmet ellátja, lehet magánvéleménye, nyilván van is, nekem is volt hasonló helyzetekben 

magánvéleményem, ezt nem szabad éreztetni, de a magánvéleményt szét kell választani a 

hivatástól. Ha szabad ezt úgy mondani, hogy minden meg kell tenni a védenc érdekében a 

törvény keretei között, de mondjuk magánemberként nem vagyok köteles őt magamhoz 

vacsoravendéknek meghívni. 

Dr. Varga Zoltán: Világos, megértettem. Amint az már szóba került, hogy tényleg nagy 

érdeklődés övezte ezt az egész ügyet, onnantól kezdve, hogy a sajtó hírt adott erről és ennek 

az ügynek volt a jellegzetessége az, hogy még a politika is megszólalt ennek az ügynek a 

kapcsán, tehát érezhető volt az a társadalmi nyomás, ami rögtön a cselekmény elkövetése 

után felmerült. Bírónő, aki már sok ilyen tárgyalást vezetett ítélőtáblai bíró korában, azt 

szeretném megkérdezni, hogy befolyásolhat-e egy bírói döntést az, hogy milyen társadalmi 

körülmények között, milyen miliőben, milyen elvárások fogalmazódnak meg, hiszen hogyha 

megnézzük a büntetést, akkor Veszprémben ugye az I. rendű terheltet életfogytig tartó 

szabadságvesztésre ítélték, ezt másodfokon 18 évre enyhítették, amelyet végülis a Kúria 

helybenhagyott. Ugyanakkor a III. rendű terheltet az elsőfokú bíróság 20 évi 

fegyházbüntetésre ítélte, a másodfokú bíróság 8 évre enyhítette, majd a Kúria 13 évre 

felemelte ezt a büntetést. A kérdés tehát az, hogy ezek a büntetéseknek a megváltoztatása 

vajon minden a következménye, talán az a társadalmi elvárás, ami megfogalmazott nyomban 
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vagy valamilyen jogi minősítésbeli eltérés okozta? Itt érdemes kiemelni, hogy különösen a 

másodfokú bíróság nagyon sok kritikát kapott jogosan-jogtalanul, én azt hiszen a bírónő ezt 

autentikus eldönteni, akkor amikor ezeket a büntetéseket enyhítette. Hogyan lehet ezt 

kivédeni ezeket a szituációkat a döntéshozatal során? 

Dr. Czine Ágnes: Ezt nagyon nehéz megérteni a nem jogász jogkereső közönségnek és a 

társadalom tagjainak, pedig meg kell érteni. Először is abból szeretnék kiindulni, hogy még az 

Alaptörvény is megfogalmazza, hogy a bírák függetlenek és pártatlanok. A törvénynek vannak 

alárendelve. Teljesen természetes, hogy ha egy kisebb vagy nagyobb közösségben egy olyan 

bűncselekményt követnek el, amely annak a közösségnek az életet ideiglenesen vagy hosszú 

időn keresztül is befolyásolja vagy úgy érzik, hogy befolyásolja, akár itt a közrend, a 

közbiztonságra gondolok és a napi események, a napi szóbeszéd kapcsán is ez egy jelentős 

publicitást kap, akkor nyilván, hogy egy idő után ez a sajtóban, a médiában is megjelenik és 

jelen esetben is ez történt. Azonban a jogalkotó meghatározza a Büntető Törvénykönyvben, 

hogy az egyes bűncselekmények vonatkozásában milyen büntetési tételek irányadók a bíró 

számára. Például egy alapeseti emberölés esetén, amikor más minősítő körülmény nincs a 

törvényalkotó azt mondja, hogy 5 évtől 15 évig terjedő szabadságvesztéssel lehet büntetni. 

Ezen túlmentően azonban a Büntető Törvénykönyv a bíró, a bíróság számára azt is 

meghatározza, hogy a büntetéskiszabás során milyen elveket alkalmazzon. Nevezetesen a 

bűncselekmény tárgyi súlyát, a bűnösség fokát, aztán az elkövetőnek a társadalomra 

veszélyességét kell, hogy figyelembe vegye, hanem itt az egyéb enyhítő és súlyosító 

körülményeket. Ezektől nem térhet el a bíró, a bíróság a büntetés kiszabása során, sőt ezen 

túlmenően a Kúria is ad iránymutatást a büntetés kiszabására vonatkozóan, nevezetesen az 

56/2007-es BK vélemény vonatkozásában segíti a bírákat abban, hogy egy-egy bűncselekmény 

elbírálása kapcsán, a büntetés kiszabása során milyen enyhítő és súlyosító körülményeket 

vegyenek figyelembe. A bűncselekmény tárgyi súlya, mint jelen esetben is, nagyon fontos, 

nagyon fontos ennek a vizsgálata, ami azt jelenti, hogy a konkrét cselekmény milyen súlyos 

volt. Tehát ennek a megítélése alapvető, aztán a bűnösség foka, milyen annak az elkövetőnek 

a pszichés viszonya a tetthez, ennek milyen az intenzitása, amely azt jelenti, hogy az elkövetés 

módjából, eszközéből lehet erre következtetni. A konkrét eset kapcsán ezt is mindig 

figyelembe kell venni a bíróságnak. A bíróság tehát a törvény alapján részben a jogalkotó által 

meghatározott büntetési tétel keret között, részben pedig a büntetéskiszabási elvek alapján 
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kell hogy kiszabja a büntetést és nem a társadalmi elvárásoknak megfelelően. Azonban 

nagyon fontos és itt ebben az esetben is, hogy ha egy közösség akár egy kisebb-nagyobb 

közösség – itt jelen esetben egy városnak az életét teljesen felbolygatta ez az eset – a 

közbiztonság a köznyugalom, az ebbe vetett hit, illetőleg ténylegesen is ez érezhető volt, 

nyilván, hogy ezt a bíróság figyelembe veheti, amennyiben ez a köznyugalmat, a 

közbiztonságot, annak a közösségnek az életét jelentősen befolyásolta, de nem a társadalom 

kívánalmainak megfelelően hoz ítéletet, hanem az előbb említettek alapján. Viszont nagyon 

fontos, hogy védje a társadalmat, olyannak kell lenni az ítéletnek, hogy egyrészt a konkrét 

esetben a konkrét bűnelkövetők kapcsán olyan legyen az ítélet, hogy megakadályozza azt, 

hogy később ne kövessenek el bűncselekményt, illetve üzenetet kell tartalmaznia a 

társadalom többi tagjának is, hogy ne kövessenek el sem ilyen, sem hasonló bűncselekményt, 

mert akkor ezt a büntetést, ilyen büntetést fognak kapni a bíróság részéről. Tehát a 

társadalom védelme alapvető, de nem a társadalom elvárásainak megfelelően kell ítélkezni, 

nem is ítélkezhet a bíró, mint említettem az előbbi okok miatt függetlennek és pártatlannak 

kell lennie. Visszatérve a kérdésre, hogy hogyan fordulhatott elő az, hogy a különböző szintű 

bíróságok, az elsőfokú bíróság, a másodfokú bíróság, illetőleg a felülvizsgálati eljárásban eljáró 

Kúria különösen a III. rendű vádlott vonatkozásában más ítéletet hozott. Mint említettem az 

előbb a perorvoslatnak épp az a lényege, a rendesnek és a rendkívülinek is, hogy a 

bíróságoknak a vélt vagy valós tévedéseit orvosolja. A rendes perorvoslat keretében, amikor a 

Veszprémi Törvényszék ítéletét felülbírálta a Győri Ítélőtábla, ez már megtörtént, ugyanis a 

Győri Ítélőtábla enyhébben minősítette mindhárom vádlottnak a cselekményét és itt a III. 

rendű vádlottnak a cselekményét is, mint ahogy az előbb említette a bíró úr, a III. rendű 

vádlott cselekményét is az elsőfokú bíróság több emberen elkövetett emberölés kísérletének 

is minősítette, a másodfokú bíróság ezt lényegesen megváltoztatta, mert már nem 

emberölésként minősítette és ennek megfelelő büntetést szabott ki a másodfokú bíróság. Az 

elsőfokú bíróság pedig a súlyosabb bűncselekménynek megfelelő büntetést szabott ki. A 

harmadfokon, kvázi harmadfokon, tehát gyakorlatilag a rendkívüli perorvoslat során eljáró 

Kúria pedig a III. rendű vádlott vonatkozásában megváltoztatta szintén a minősítést és 

emberölés bűntettének minősítette, amelyet mint bűnsegéd követett el és még más 

bűncselekményben is megállapította a bűntetőjogi felelősségét és ennek megfelelő büntetést 

szabott ki. Tehát visszatérve és összegezve az eljáró bíróságok a vádlottaknak a terhelteknek a 
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bűncselekményét különböző mód minősítették, de mindig a minősítéshez képest szabták ki a 

büntetésüket. 

Dr. Varga Zoltán: Igen, köszönöm szépen, és most ezek az elkövetők ugye börtönben vannak 

és tábornok úrtól szeretném azt kérdezni, amiről mi nagyon keveset tudunk, hogy a büntetés-

végrehajtás felkészül-e ilyen személyeknek a befogadására? Kerülhet-e egy ilyen elkövető 

mondjuk a Veszprémi BV Intézetbe? Vagy milyen szempontok alapján döntenek abban a 

kérdésben, hogy milyen elhelyezést kapnak az egyes elítéltek, a jogerősen elítéltek, hiszen 

lehetnek olyan fogvatartottak, akikre a fogvatartott társaik veszélyt jelenthetnek vagy maga a 

fogvatartott jelent veszélyt a társaira. Tehát, hogy ezt hogyan lehet kiküszöbölni? Egyáltalán 

melyek a legenyhébb vagy a legszigorúbb fogvatartási körülmények és hogyan tudnak 

differenciálni, illetve úgy szelektálni, hogy az elhelyezés az megfeleljen a rá szabott 

körülményeknek tábornok úr. 

Schmehl János: Köszönöm a megtisztelő meghívást és én is köszöntöm tisztelettel a nézőket. 

Mindenképpen szeretném azt jelezni, hogy az én szakmám, a büntetés-végrehajtási munka 

egyik szépsége az, hogy függetlenül attól, hogy egy napos elzárásról van szó vagy több 

hónapos fogházbüntetésről vagy netán hosszú évekre fegyházra zárnak be valakit vagy akár 

életfogytig tartó is lehet, hogy ezt az elhelyezést, ezt a fogvatartást ezt megoldjuk. Az én 

szakmám feladata és a jogszabály is ezt határozza meg, hogy az izoláción túl, az elzáráson túl a 

biztonságos őrzés mellett valamennyi eszközt használjunk fel arra, hogy a büntetés 

végrehajtását követően a társadalom hasznos tagja, törvénytisztelő állampolgára legyen. Azt 

gondolom, hogy van, amikor ez sikerül, meg kell mondanunk őszintén, valamikor pedig kisebb 

eredményeket érünk el és ahogy bebizonyosodott már többször, hogy volt olyan, hogy 

kudarccal járt mindez. De azt mindenképpen szeretném mondani, hogy a kérdésben is ami 

szerepelt, hogy tagadhatatlan, hogy a büntetés-végrehajtási dolgozók, a kolleganőim, a 

kollegáim, a fogvatartottak is a társadalom részét képezik, ők is tájékozódnak, mármint a 

fogvatartottak a médiából, bent is írott, íratlan sajtót is forgatnak és őket is megérintette ez. 

Mint ahogy köztudomású, hogy amikor gyermekkorú sérelmére követnek el 

bűncselekményeket, akkor ez a börtönben az elhelyezés szempontjából kiemelt kockázatot 

jelent nekünk. Ez esetben is amikor ez megtörtént számolnunk kellett azzal, hogy igen ahogy 

megfogalmazódott a kérdésfeltevésben is, lehetnek veszélyesek társaira vagy akár önmagukra 

is. Befogadást követően ez szakmai protokoll, amit mi úgy hívunk, hogy kockázatelemzési 
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eljárás. Ezt minden fogvatartottnál meg kell, hogy tegyük, meg kell, hogy tegyék a kollégáim 

és ebben az esetben is megtörtént és igen, számolni kellett azzal, hogy amikor akár a 

Veszprémi BV Intézetet is mondhatnám példaként, de más intézetben is ez felkavarta a 

társakat ez a jellegű bűncselekmény. De azt szeretném leszögezni, hogy a büntetés-

végrehajtáson a kolleganőim, kollegáim nem ítélkeznek és nem is ítélkezhetnek és mindent 

meg kell tegyünk azért, hogy a fogvatartottak se tegyék ezt meg, és éppen ezért amikor van 

egy befogadást követően ez a kockázatelemzési eljárás, egy beszélgetés, egy felmérés, akkor 

arra is irányul, hogy nem csak a társaira, nem csak a fogvatartói szubkultúrában hol lehet a 

helye, hanem arra is, hogy önmagára nézve szuicid veszélyeztetettsége van-e és még sok 

minden másra. De itt most a kérdésfeltevésben erről volt szól, és ezek alapján igen, 

meghatározták azt a kollégáim, hogy volt, aki egyedül került elhelyezésre volt, aki 

közösségben, mert arra volt szükség és persze ilyen esetben előfordulhat az is, hogy esetleg 

kamerával megfigyelt elhelyezésére kerüljön sor. Tehát azt szeretném összegezve a kérdésre 

válaszolni, hogy igen elhelyezhető valamennyi intézetbe, megvan erre a szakmai protokoll és 

külön odafigyelünk arra, hogy a fogvatartás biztonsága megmaradjon a kezdeti előzetes 

szakaszban is. 

Dr. Varga Zoltán: Tehát akkor, hogy ha jól értettem, akkor minden egyes elítéltre személyre 

szabottan választják meg az ő elhelyezését, hogy hol, melyik intézetben, milyen körülmények 

között lesz elhelyezve és fogva tartva. 

Schmehl János: Az elhelyezésétől az intézet az attól is függ nyilván, hogy a rendelkezési jogkör 

gyakorlója hova kéri, nem fogjuk, természetesen nem szállíthatjuk el más megyébe, de a 

biztonsági kockázatok ezt felülírhatják. Ezt jelezzük az illetékes bírónak és ő annak 

megfelelően dönt. A konkrét zárkaelhelyezés közösséget pedig azok a szakember 

munkatársaim jelölik meg és végzik, akik erre hivatottak, mindennapokban ezt csinálják, igen. 

Dr. Varga Zoltán: És még annyi kérdésem lenne, hogy ha egyszer megtörtént az elhelyezés, 

besorolás, biztonsági fokozatba, egyebekbe, hogy ezt a fogvatartás ideje alatt is fokozatosan 

figyelemmel kísérik? 

Schmehl János: Igen, hát muszáj, és az egész fogvatartási időszak arról szól, amit elmondtam a 

legelején, hogy a célja ennek, azt különben együttműködés nélkül nem tudjuk elérni. Tehát a 

kötelezettségek maradéktalan megkövetelése is úgy lehetséges, hogy ha a jogokat biztosítjuk 
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és mellette fölállítunk egy olyan motivációs rendszert, amibe érdekeltté tesszük magát a 

fogvatartottat is abba, hogy biztonságosan tudjuk végrehajtani a büntetést. Nagyon fontos 

ilyenkor, és főleg amikor ilyen hosszú időben voltak előzetes letartóztatásban, hogy ő fel 

tudjon készülni a tárgyalásra, védekezéshez való joga megmaradjon, az ügyvédi beszélőket 

tudjuk biztosítani, a tárgyalásra pontos időben elő tudjuk állítani, ilyen szempontból is fontos, 

nem csak azért, hogy biztonságosan megőrizzük, vagy akár szuicid cselekmény ne 

történhessen. 

Dr. Varga Zoltán: Az utolsó kérdés tulajdonképpen mindenkihez szól, amire én nagyon kíváncsi 

lennék és gondolom mások is. Ugyanis a börtönkapu előbb-utóbb mindenki előtt meg fog 

nyílni. Mit tesz a büntetés-végrehajtás vagy tehet-e, valamint egyáltalán annak érdekében, 

hogy a hosszabb büntetés letöltését követően egy kicsikét más ember jöjjön ki. Nem olyan rég 

egy elítélt egy hosszabb börtönbüntetéséből szabadulva valahogy úgy fogalmazott, hogy nincs 

tartozásom, a mérleg mindkét serpenyője üres. Valóban üres lehet-e a mérleg mindkét 

serpenyője tábornok úr? 

Schmehl János: Nagyon széles a büntetés-végrehajtás eszköztára ahhoz, hogy az 

alapfeladatunkat végrehajtsuk a társadalomba való sikeres visszailleszkedés lehetőségét 

megteremtsük. De itt kell mondanom, muszáj, hogy minden munkaképes fogvatartottnak 

dolgoznia kell, aki viszont nem dolgozik, annak olyan készség, képesség fejlesztő oktatásokat 

kell tartani, olyan szakképzés kell, amivel kint el tud helyezkedni és vissza tud illeszkedni. A 

kérdés második részére pedig az a válaszom, hogy én azt gondolom, hogy sosem lesz üres a 

mérleg serpenyője, és lehet, hogy van olyan bűncselekmény, amelyik bele sem fér abba a 

serpenyőbe, lecsorog róla, de az biztos, hogy ha valaki letöltötte a büntetését és azt akár 

később vagy a büntetése alatt megbánta és azt jóváteszi vagy jóvá tenné és az áldozat meg is 

bocsát akkor sem hiszen, hogy a serpenyő kiürül, mert hogy még mindig marad benne egy 

nagyon fontos dolog, hogy ő akar-e, képes-e megváltozni és visszailleszkedni a társadalomba, 

azt gondolom, hogy ez nagyon fontos és így alkothatunk csak reális képet róla. 

Dr. Czine Ágnes: Nagyon fontosnak tartom ezt a sértettek oldaláról megközelíteni. Ugyanis 

különbséget lehet tenni a szerint is, hogy milyen bűncselekményt követtek el. Nyilván, aki egy 

bolti lopást követett el, vagy különböző vagyon elleni bűncselekményeket, az egészen más, 

mint aki egy erőszakos közösülést, a sértett egy fiatal lány, akinek az egész életében ott marad 

az a cselekmény és azzal, hogy letöltötte a büntetését a társadalom vonatkozásában a 
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jogállam vonatkozásában ugyan kitöltötte az egyik serpenyőt, de a másik serpenyőt biztosan 

nem. Másrészt pedig az emberi élet egyszeri és megismételhetetlen. Ha emberölést követnek 

el, akkor akik életben maradnak, azoknak mindig hiányozni fog az, aki már nincs közöttük. 

Dr. Galli István: Hát csak talán még annyit hozzátéve az alkotmánybíró asszony szavaihoz, 

hogy ha már egy jogi konferencián beszélgetünk erről, hogy ha az elítélt kitölti azt a büntetést, 

amivel szankcionálták a cselekedetét, akkor elvileg mondhatjuk, hogy úgymond elszámolt az 

állammal, na de hát annak ellenére, hogy a modern büntetőjog tudomány az nem a 

megtorlást helyezi az első helyre, hanem hát inkább a társadalomba való visszailleszkedést, 

amennyiben erre a legcsekélyebb remény is van, ezt helyezi az első helyre, de ettől 

függetlenül joghátrány a büntetés, és ha szabadul az illető, tehát mondom a szankciót, hogy 

úgy mondjam kimerítette, hát attól még például megmarad a büntetett előélethez fűződő 

hátrány, ami egy kicsit amolyan Káin bélyeg, mert egy sor állásba például képesítése ellenére 

sem helyezkedhet el, mert a tiszta erkölcsi bizonyítványt nyilván még hosszú ideig, hát ugye ez 

meging a kiszabott büntetéshez igazodóan, de hosszú ideig nem fogja tudni betölteni. Ez is 

azért hozzá tartozik, hogy azért az a serpenyő, az azért nem üres. 

Dr. Varga Zoltán: Hát nagyon szépen köszönöm, ennyi fért ebbe a rövid időkeretbe, amiről 

tudtunk beszélgetni. Még egyszer köszönöm, hogy elfogadták a meghívást és 

beszélgethettünk erről az érdekes ügyről is. Köszönöm szépen! 


