
Az igazságügyminiszter 
1 0 3 /1975. számú 
u t a s í t á s a

a közkegyelem gyakorlásáról szóló 1975. évi . . .  számú törvény
erejű rendelet végrehajtásáról.

A közkegyelem gyakorlásáról szóló 1975. évi ... számú 
törvényerejű rendelet /a továbbiakban: Tvr/ 15. §-ában kapott 
felhatalmazás alapján az alábbiak szerint rendelkezem:

I. 

Általános rendelkezések

1. Azoknak a végrehajtható szabadságvesztésre vagy
javító-nevelő munkára ítélteknek az ügyében, akikkel szemben 
a bíróság a büntetés végrehajtásáról már gondoskodott, a kegye
lem tárgyában - a nem katonai és a katonai bíróságoknál egyaránt - 
a Be 360. § - ának /1/ bekezdése szerint kijelölt bíró határoz.

2. Az egyéb jogerősen befejezett ügyekben az első fokú 
bíróság tanácsának elnöke /egyesbíró/ dönt, a folyamatban levő 
ügyekben pedig a z  eljáró bíróság végzésben, illetőleg ítéleté
ben állapítja meg, ha a vádlott kegyelemben részesül.

3. A Fővárosi Bíróság és a megyei bíróság elnöke /a to
vábbiakban: a negyei bíróság elnöke/ a Tvr gyors végrehajtása 
céljából a Be 360. §-ának /1/ bekezdése alapján - a szükséghez 
képest, átmenetileg - több bírót is kijelölhet.

4. A Tvr-t úgy kell végrehajtani, hogy lehetőleg 1975. 
évi április hó 3-án 24 óráig szabaduljanak azok a szabadságvesz-
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tésüket töltő elítéltek, akiknél a büntetés további végrehajtá
sát a kegyelem kizárja.

A Tvr végrehajtása egyébként folyamatos, de a jogerő
sen szabadságvesztésre ítélteknek és azoknak az ügyében, akik 
előzetes letartóztatásban vannak, soron kívül kell eljárni.

5. A Tvr végrehajtásáért a megyei bíróság elnöke a fe
lelős. Azt közvetlenül és folyamatosan ellenőrzi. Együttműködik 
a megyei főügyésszel és a megyei rendőrfőkapitánnyal.

II.

A kegyelem alkalmazása a szabadságvesztésüket töltő, 
továbbá az olyan elítélteknél, akiken javító-nevelő 

munkát hajtanak végre_____

6. A büntetésvégrehajtási intézet parancsnoka a Tvr ha
tálybalépésekor a nyilvántartási adatok alapján két-két példány
ban, külön-külön névjegyzéket./I.számú minta/ készít a szabadság
vesztésüket töltő, valamint a javító-nevelő munka hatálya alatt 
álló azokról az elítéltekről, akiket a Tvr 1., 3. és 4. §-ában 
foglalt rendelkezések érinthetnek, függetlenül attól, hogy a 
Tvr 5. és 6. §-aiban meghatározott valamely kizáró ok fennfo
rog-e. 

A szabadságvesztésüket töltő elítéltekről készített 
névjegyzékbe kell felvenni azokat, akiken javító-nevelő munkát, 
vagy pénzfőbüntetést helyettesítő szabadságvesztést hajtanak 
végre és azokat is, akiknek a szabadságvesztését félbeszakí
tották.

Nem kell felvenni a névjegyzékbe azokat a. szabadság
vesztésre elítélteket, akiket a bíróság a Tvr hatálybalépése 
előtt már feltételes szabadságra bocsátott.
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7. A kijelölt bíró a bv. intézet iratai /nyilvántartási 
lapok, bírósági értesítések, ítéletkiadmányok stb./ alapján el
lenőrzi a névjegyzékek teljességét .

Ha a Tvr 5. és 6. §-aiban meghatározott kizáró okok 
fennforgása a rendelkezésre álló adatok alapján kétségtelenül 
nem_állapítható meg, haladéktalanul intézkedik a bírósági iratok, 
illetőleg erkölcsi bizonyítvány beszerzése iránt. A megkeresés
ben fel kell tüntetni, hogy az a "Tvr végrehajtásával" kapcsola
tos és annak késedelem nélkül eleget kell tenni. 

8. A terhesség és az életet veszélyeztető, valamint gyó
gyíthatatlan súlyos betegség megállapításához börtönorvost, a 
szükséghez képest pedig igazságügyi orvosszakértőt kell igénybe 
venni. A Tvr 1. § /1/ bekezdés b / pontja esetében - ha kétség 
van - be kell szerezni a gyermek születési értesítőjét /anya
könyvi kivonatát/, illetőleg a Gyámhatóságnak az együttélésre 
vonatkozó igazolását.

9. A halmazati büntetésként kiszabott büntetés a Tvr. 5. 
§-ának /1 / bekezdésében meghatározott esetben és akkor sem esik 
kegyelem alá, ha a bíróság az elkövető terhére olyan bűncselek
ményt is megállapított, melyre a kegyelem nem terjed ki.

10. Több büntetés összbüntetésbe foglalása /Btk 72. §/ 
esetén az összbüntetésként kiszabott büntetésre a kegyelem ak
kor terjed ki, ha .. .

a / az elkövető valamennyi bűncselekményt a legko
rábban hozott ítélet jogerőre emelkedése előtt követte el /:Btk 
73. § /3/ bek.:/, -

b/ gondatlanul elkövetett bűncselekmények miatt kisza
bott büntetéseket foglaltak összbüntetésbe, -

c / a szándékosan elkövetett bűncselekmény miatt ki
szabott szabadságvesztést olyan gondatlanul elkövetett bűncselek
mény miatt kiszabott büntetéssel foglaltak összbüntetésbe, amit 
a bíróság korábban elkövetett cselekmény miatt szabott ki, -
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d/ illetőleg a korábban elkövetett szándékos bűn-
cselekmény miatt a bíróság nem szabadságvesztést alkalmazott,

feltéve, hogy a Tvr 6. §-ának /1 / bekezdésében meghatá
rozott kizáró ok nem forog fenn.

11. Szabadságvesztés és javítóintézeti nevelés összbüntetésbe 
 foglalása esetén /:Btk 99. § /3/ bek.:/ a kegyelem az 

összbüntetésként kiszabott szabadságvesztésre,
a/ a 10. pont a/ alpontjában meghatározott esetben

és akkor terjed ki,
b/ ha a bíróság a szabadságvesztést és a javítóintézeti 

 nevelést gondatlan bűncselekmények miatt alkalmazta,
c / a vádlott a javítóintézeti nevelés jogerős el

rendelése után követte el azt a szándékos bűncselekményt, amely 
miatt a bíróság szabadságvesztést szabott ki,

feltéve, hogy a Tvr 6. §-ának /1/ bekezdésében meghatá
rozott kizáró ok nem forog fenn.

12.  Javító-nevelő munka és javítóintézeti nevelés talál
kozása esetén az összbüntetésként kiszabott javító-nevelő munka 
/ :Btk 99. § /4/ bek.:/ a Tvr 6. §-ának /1/ bekezdésében meghatá
rozott kizáró ok hiányában kegyelem alá esik.

13. Ha az elkövetőt több büntetésre ítélték és azok 
nem foglalhatók összbüntetésbe /:Btk 72. § /1/ és /2/ bek.:/, a 
kegyelem feltételeit - a 10. pontban foglaltak értelemszerű fi
gyelembe vételével - minden büntetés vonatkozásában külön-külön 
meg kell vizsgálni. A Tvr 1. § /1/ bekezdésében és a 3. §-ának 
/1/ bekezdésében meghatározott időtartamok szempontjából a ki
szabott szabadságvesztések együttes tartama az irányadó.

34. Több elítélés esetében, ha összbüntetés kiszabásá
nak van helye /:Btk 72. § /1/ bek.:/, de az még nem történt meg, 
és a Tvr 5. §-ában meghatározott kizáró ok egyik elítélés te
kintetében sem forog fenn, mellőzni kell az összbüntetésbe fog-

ÁBTL - 4.2 - sz.n. - 103/1975. IM Igazságügyminiszter utasítása /4



- 5 -

lalást, feltéve, hogy a kiszabott büntetések együttes tartama 
a Tvr 1. §-ának /1 / bekezdésében és a 3. §-ának /1/ bekezdésé
ben meghatározott tartamokat nem haladja meg, vagy a Tvr 1. §-
ának /1/ és 3. §-ának /1/ bekezdésében meghatározott szabadság
vesztés más büntetésekkel találkozik, illetőleg az elítéltet sza
badságvesztésnél enyhébb büntetésekre ítélték. Ilyen esetekben 
a kegyelem fennforgását minden büntetés tekintetében külön-külön 
kell megállapítani. 

15. A 14. pontban meghatározott eseteken kívül, ha az 
elítéltet több szabadságvesztésre ítélték, összbüntetés kiszabá
sa iránt kell intézkedni. Ennek megtörténte után kell állást fog
lalni abban a kérdésben, hogy az összbüntetésre a kegyelem ki-
terjed-e.

16. Ha a kijelölt bíró azt állapítja meg, hogy a kegye
lem feltételei fennforognak, minden elítéltre nézve külön-külön 
határozatban megállapítja, hogy

a/ az elítélt mentesül a szabadságvesztés, illetőleg
a javító-nevelő munka további végrehajtása alól /:Tvr 1. § /1 / 
bek., 3. § /1/ bek., 4. §:/ - /:2/a . és 3. számú minta:/, vagy

b/ az elítélt szabadságvesztése a felére csökken 
/:Tvr 1. § /2/ bek., 3. § /2/ bek,:/ - /:2/b. minta:/.

Az a/ pontban meghatározott esetben, valamint akkor, 
ha az elítélt a csökkentett szabadságvesztést már kitöltötte, el
rendeli a szabadságvesztésre ítélt azonnali szabadlábra helye
zését. Ha az elítélt a  b/ pont szerint csökkentett szabadságvesz
tést még nem töltötte ki, a határozatban meg kell állapítani a 
csökkentett büntetés kitöltésének napját és azt az elitéit nyil
vántartási lapjára fel kell jegyezni.

Azt, hogy a szabadságvesztésre ítélt mikor bocsát
ható feltételes szabadságra, a  b/ pont alapján csökkentett bün
tetés figyelembevételével kell megállapítani. 
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17. A határozatot öt példányban kell elkészíteni. Vala
mennyi példányt el kell látni a kijelölt bíró eredeti aláírásá
val és a bíróság bélyegzőjével.

Azonnali szabadulás esetén a határozat egy példá
nyát az elítéltnek kell átadni, illetőleg részére kézbesíteni, 
egy példányát a bv. intézet irataihoz kell csatolni, 1-1 példá
nyát a BM Nyilvántartó Központ Bűnügyi Nyilvántartó Osztályának 
és az elitéit lakóhelye szerint illetékes rendőrkapitányságnak, 
valamint az ügyben eljárt első fokú bíróságnak kell megküldeni.

Ka az elitéit a csökkentett szabadságvesztést még n
em töltötte ki, a határozatot a bv. intézet a szabadulás napján 

küldi meg az elítélt lakóhelye szerint illetékes rendőrkapitány
ságnak.

Javító-nevelő munkára történt elítélés esetén a má
sodik bekezdés rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmaz
ni, hogy a határozat egy példányát a javító-nevelő munka vég
rehajtásának ellenőrzésére illetékes bv. intézet parancsnokának 
és - az elitéit lakóhelye szerint illetékes rendőrkapitányság 
helyett - a javító-nevelő munkát végrehajtó vállalat igazgatójának 
/vezetőjének/ kell kézbesíteni.  

18. Kizáró ok fennforgása esetén határozatot nem kell 
hozni. A névjegyzék megfelelő rovatában azonban a kijelölt bíró 
feljegyzi, hogy a kegyelem alkalmazását a Tvr melyik rendelkezé
se zárja ki .

I I I .

A kegyelem alkalmazása jogerősen szabadságvesztésre és javító-nevelő 
 m unkára ítélt olyan elítéltek ügyében, akik büntetésük 

kitöltését még nem kezdték meg, és pénzfőbüntetés esetén

19. A kijelölt bíró határoz azoknak az elítélteknek az 
ügyében is, akik büntetésére vonatkozó értesítést a bv. irodá
nak már megküldték.
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A  bv. iroda a szabadságvesztés végrehajtási ügykönyv 
/Szv./, valamint a javító-nevelő munkára ítéltek ügykönyve /Jv./ 
alapján megállapítja, hogy kik azok a szabadságvesztésre ítél
tek, akiket a bv. intézet még nem fogadott be, illetőleg azok 
a javító-nevelő munkára ítéltek, akik elítélésére vonatkozó érte
sítést a végrehajtás ellenőrzésére illetékes bv. intézet pa
rancsnokának még nem küldte meg, és akik a Tvr 1., 3. és 4. §-ának

 hatálya alá eshetnek.
A kijelölt bíró - a szükséghez képest - megteszi 

a 7. pont második bekezdésében és a 8. pontban meghatározott 
intézkedéseket.

A kiszabott büntetésről kiállított "Értesítés"-t 
- ha a büntetés kegyelem alá esik - határozatával együtt vissza
küldi az ügyben eljárt első fokú bírósághoz. 

Ha pedig azt. állapítja meg, hogy a kiszabott sza
badságvesztés a felére csökken, ezt az értesítés "Megjegyzés" 
rovatában feltünteti és gondoskodik a csökkentett büntetés vég
rehajtásáról.

Kizáró ok fennforgása esetén az Szv. és a Jv. "Ész-, 
revételek" rovatában feljegyzi, hogy a kegyelem alkalmazását a  
 Tvr melyik rendelkezése zárja ki s egyben gondoskodik a kisza
bott büntetés végrehajtásáról.

20. A kegyelem tárgyában a tanács elnöke /egyesbíró/ 
dönt pénzfőbüntetés /még foganatba nem vett pénzfőbüntetést he
lyettesítő szabadságvesztés/ esetében, valamint akkor is, ha a  
bíróság szabadságvesztést, vagy javító-nevelő munkát szabott ki, 
de a tanács elnöke /egyesbíró/ a büntetésről még értesí tést nem 
állított ki, vagy a kiállított értesítést a bv. irodának még 
nem küldték meg.

A kezelőiroda azoknak az ügyeknek az iratait, melyek
re vonatkozó értesítést a Bírósági Gazdasági Hivatalnak, illető
leg a bv. irodának még nem küldte meg, bemutatja a tanács elnö
kének /egyesbírónak/.

A Bírósági Gazdasági Hivatal megállapítja, hogy kik azok 
a  pénzfőbüntetésre ítéltek, akikkel szemben a pénzbünte-



tést még nem hajtották végre és a Tvr rendelkezéseinek hatálya 
alá eshetnek. Ezekről az ügyben eljárt első fokú bíróságot ér
tesíti .

21. A tanács elnöke /egyesbíró/ határozatban /:2/a, 2/b,
3. számú minta:/ állapítja meg a kegyelem fennforgását. Ha a ki
szabott büntetés a felére csökken, azt az értesítés "Megjegyzés" ro
vatában feltünteti és gondoskodik a csökkentett büntetés végre
hajtásáról.

Kizáró ok fennforgása esetén, határozathozatal nél
kül - az általános szabályoknak megfelelően - gondoskodik a 
büntetés végrehajtásáról.

22. A tiltott határátlépés /Btk 203. §/ és hazatérés 
megtagadása /Btk 205.§ /  miatt távollétükben elítéltek ügyében 
a tanács elnöke akkor állapítja meg a kegyelem fennforgását, 
amikor az elítéltek Magyarországra visszatérnek /Tvr 2. §/.

23. A 7. pont második bekezdésében, a 8 ., 14., 15. és 17. 
pontban foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy 
szabadságvesztés és javító-nevelő munka esetén a határozat 1 példá
nyát az elítéltnek kell kézbesíteni, 1-1 példányát a BM nyil
vántartó Központ Bűnügyi Nyilvántartó Osztályának és a megyei 
bíróság statisztikusának kell megküldeni, egy példányát pedig
az iratokhoz kell csatolni. A pénzfőbüntetésre kegyelmet meg
állapító határozatot az illetékes Bírósági Gazdasági Hivatalnak 
is meg kell küldeni, ha annak kiszabásáról már értesítést 
kapott.

I V .

A kegyelem alkalmazása a bíróság előtt folyamatban levő 
ügyekben

24. Mind az elsőfokú tanács elnöke /egyesbíró/, mind a 
másodfokú tanács elnöke megvizsgálja a folyamatban levő ügyeket 
abból a szempontból, hogy a Tvr 7. és 9. §-aiban meghatározott 
eljárási kegyelem feltételei fennforognak-e.
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Ka a Tvr hatálybalépésekor az első fokú bíróság 
az ügyben már nem jogerős Ítéletet hozott, a vizsgálatot a má
sodfokú bíróság tanácsának elnöke végzi el.

25. Ha az egyesbíró azt állapítja meg, hogy a kegyelem
feltételei fennforognak, a már kitűzött tárgyalás elhalasztása 
mellett dönt a kegyelem tárgyában. Kivételesen - ha a tárgyalás 
elhalasztására már nincs lehetőség - ebben a kérdésben a tárgya
láson határoz. 

26. A bűntetti eljárásban a tanács elnöke az ügyet a 
tanács döntése alá bocsátja, ha azt állapítja meg, hogy a kegye
lem feltételei fennforognak, a Be. 167. § / 2 / bekezdés f/ pontjá
ban megjelölt határozat hozatalára nincs szükség és a törvény a 
vád tárgyává tett szándékosan elkövetett bűncselekményt egy évet, 
a gondatlanul elkövetett bűncselekményt pedig három évet meg nem 
haladó szabadságvesztéssel fenyegeti. Egyidejűleg gondoskodik a  
már kitűzött tárgyalás elhalasztásáról.

Az első fokú bíróság a kegyelem kérdésében tanács
ülésen határoz. Ha a kitűzött tárgyalás elhalasztására már nincs 
lehetőség - kivételesen - a tárgyaláson dönt.

27. A másodfokú bíróság tanácsülésen, kivételesen felleb
bezési tárgyaláson határoz.

28. A 26. pont hatálya alá nem eső esetben, ha a tanács 
elnöke azt állapítja meg, hogy a bíróság előreláthatóan a vád tár
gyává tett szándékosan elkövetett bűncselekmény miatt egy évet, 
illetőleg a gondatlanul elkövetett bűncselekmény miatt három évet 
meghaladó szabadságvesztést nem szabna ki és kizáró ok nem forog 
fenn - ha erre lehetőség van, a kitűzött tárgyalás elhalasztása 
mellett - beszerzi az ügyésznek a kegyelem alkalmazására vonat
kozó indítványát .  

A bíróság az ügyész indítványát tanácsülésen, kivé
telesen a tárgyaláson, illetőleg fellebbezési tárgyaláson vizs
gálja meg.
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Az ügyész indítványa nem kötelezi a bíróságot az 
eljárás megszüntetésére.

Ha a vádlott ellen több bűncselekmény miatt emeltek 
vádat és ezek között olyan is van, amely a Tvr 8. §-ának hatálya 
alá esik, a kegyelem egyik bűncselekmény tekintetében sem alkal
mazható.

29. Ha a bíróság azt állapítja meg, hogy a kegyelem fel
tételei fennforognak, az eljárást büntethetőséget megszüntető okb
ól megszünteti. A másodfokú bíróság csupán a kegyelem feltéte

leinek fennforgását állapítja meg és az eljárást - az első fokú 
bíróság í téletének hatályon kívül helyezése nélkül - megszünteti.
 A Tvr sajátos szabályozása folytán a Be 250. § I/a pontjának ettől

 eltérő rendelkezése nem alkalmazható.

30. Ha az ügyész a vádiratában a vád tárgyává tett bűn
cselekménnyel összefüggő szabálysértés elbírálását is indítvá
nyozta és a bíróság a bűncselekmény miatt indított eljárást ke
gyelemből megszünteti, a szabálysértés elbírálását mellőzi és 
erről a szabálysértési eljárás lefolytatására jogosult hatóságot 
értesíti. Ugyanígy jár el akkor is, ha a tárgyalás előkészítése 
keretében állapítja meg, hogy a vád tárgyává tett cselekmény sza
bálysértés .

A bíróság azonban elbírálja a szabálysértést, ha 
ítéletében /végzésében/ alkalmazza a Tvr rendelkezéseit /Tvr 7 . §
/4/ bek.:/ vagy a tárgyalás eredményéhez képest állapítja meg, 
hogy a vád tárgyává tett cselekmény szabálysértés.

31. Ha az eljárás a  Tvr hatálybalépésének napjáig elköve
tett tiltott határátlépés /Btk 203. §/, vagy hazatérés megtaga
dása /Btk 205. §/ miatt a vádlott távollétében indult, a Tvr 9. 
§-ának /1/ bekezdésében meghatározott kizáró ok nem forog fenn 
és a vádlott Magyarországra már visszatért, a büntető eljárást 
tanácsülésen, kivételesen pedig tárgyaláson meg kell szüntetni.

Egyébként a tiltott határátlépés és hazatérés, meg
tagadása miatt a vádlott távollétében folytatott eljárást 1976.
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évi december hó 31-ig fel kell függeszteni / :Tvr 9. § /1 / bek.:/. 
E határidő elteltével a bíróság megkeresi a  nyomozó hatóságot 
annak megállapítása céljá ból, hogy a vádlott a jelzett időpontig 
a Magyar Népköztársaság valamelyik külképviseleti szervénél ha
zatérési szándékát bejelentette-e és Magyarországra visszatért-e. 
A bíróság e megállapítás eredményéhez képest dönt az eljárás 
folytatása, illetve annak kegyelemből történő megszüntetése 
felöl /:Tvr 9. § /2/ bek.:/.

32. A kegyelem tárgyában hozott deklaratív jellegű meg
állapítását a bíróság akár hivatalból, akár indítványra vagy 
kérelemre megváltoztathatja, ha nem a Tvr-nek megfelelően ren
delkezett.

Az ügyész által a kegyelem alkalmazása miatt beje- 
lentett fellebbezést csak akkor kell felterjeszteni a másodfokú 
bírósághoz, ha annak alapján az elsőfokú bíróság határozatának 
a megváltoztatására nem lát alapot. Ha pedig az ügyész a másodfokú
 bíróságnak kegyelmet megállapító határozatának megváltoztatá

sát indítványozza, de azt a másodfokú bíróság nem találja tel
jesíthetőnek, a Be. 284. §-a alapján törvényességi óvás emelésé
nek lehet helye.

A vádlott által a kegyelem alkalmazása miatt beje
lentett fellebbezést a Tvr 10. §-ának /1/ bekezdésében meghatáro
zott kérelemnek kell tekinteni.

A bíróságnak a kegyelem alkalmazására irányuló ügyészi 
indítványt, illetőleg kérelmet elutasító végzése ellen külön 
fellebbezésnek nincs helye.

33. A tanács elnöke /az egyesbíró/ minden vádlottról, 
akivel szemben a bíróság a büntető eljárást megszüntette, két 
példányban - zöld színű papíron - "Nyilvántartási értesítés”-t 
állít ki /4. számú minta/. Annak egy példányát a BM ORFK Nyil
vántartó Központ Bűnügyi Nyilvántartó Osztályának, egy példányát 
pedig a megyei bíróság statisztikusának küldi meg. Ennek megtör
téntét az iratboríték belső oldalán aláírásával igazolja.
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Kegyelem a büntetett előélethez fűződő hátrányok

tekintetében

34. Az ügyben eljárt első fokú bíróság az elítélt kérelmére
 akkor állapítja meg, hogy az elítélt a Tvr 11. §-a alap

ján mentesült a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól, ha a 
mentesítés a Btk 80. §-ának rendelkezései alapján még nem követ
kezett be. Ez utóbbi esetben az elítéltet erről értesíti.

Ha a bíróság a Tvr 11. §-a alapján megállapította, 
hogy az elítélt mentesült a büntetett előélethez fűződő hátrá-
nyok alól, erről a BM Nyilvántartó Központ Bűnügyi Nyilvántartó 
Osztályát is értesíti.

35. A Tvr sajátos rendelkezéseire tekintettel - ha a bíróság 
mellékbüntetésként foglalkozástól eltiltást, vagy járműve

zetéstől való eltiltást is alkalmazott - a kegyelmi mentesítés 
bekövetkezése csak akkor állapítható meg, ha ezeknek a mellék
büntetéseknek végrehajtása is befejeződött, vagy végrehajtható
ságuk megszűnt. A Btk 82. §-ának ettől eltérő rendelkezése nem 
alkalmazható.

Vagyonelkobzás mellékbüntetés alkalmazása esetén 
a kegyelmi mentesítés beállta szempontjából nincs jelentősége 
annak, hogy a vagyonelkobzás a Tvr hatálybalépéséig végrehajtást 
nyert-e /:Btk 56. § /3/ bek.:/. 

 V .

VI.

Értelmező és vegyes rendelkezések

36. A Tvr 11. §-a szerint azok mentesülnek a büntetett 
előélethez fűződő hátrányok alól, akiket a bíróság csupán egy íz
ben Ítélt el. Ennek megfelelően a Tvr 11. §-ának /2/ bekezdésében 
szabályozott összbüntetés esetén az elitéit a büntetett előélet
hez fűződő hátrányok alól csak akkor mentesül, ha valamennyi 
bűncselekményt a legkorábban hozott ítélet jogerőre emelkedése
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előtt követte el /:Btk 73. § /3/ bek.:/ továbbá akkor, ha az 
ilyen bűncselekmények miatt kiszabott büntetéseket nem foglal
ták összbüntetésbe, de azok együttes tartama az egy évi szabad
ságvesztést nem haladja meg. 

37. A Tvr rendelkezései nem terjednek ki azokra a bün
tetésekre, amelyeknek végrehajtását a bíróság próbaidőre felfüg
gesztette.

Ilyen büntetés esetén a kegyelmi mentesítés be
álltának megállapítására sem kerülhet sor.

38. A Tvr 1. §-ában foglaltak alkalmazása szempontjá
ból a Tvr hatálybalépésének napja az irányadó.

A Tvr 1. § /1/ bekezdés b/ pontja kiterjed azokra
az anyákra is, akik a Tvr hatálybalépésekor tíz éven aluli gyer
mekükkel a szabadságvesztés megkezdésekor együttéltek.

39. A Tvr szabályozásában a bűncselekmény és annak kí
sérlete egy tekintet alá esik.

40. A Tvr 5. §-ának /1/ bekezdésében, 8. §-ának /2/ be
kezdésében meghatározott kizáró ok megállapításánál, valamint a 
11. § alkalmazásánál figyelmen kívül kell hagyni azt a büntetést, 
amelyre nézve az elitéit mentesült a büntetett előélethez fű
ződő hátrányok alól.

41. A Tvr 1. §-ában meghatározott kegyelem - ha kizáró 
ok nem forog fenn - azokra a bűncselekményekre is kiterjed, me
lyekre nézve a vádat magánvádló képviseli.

Ezekben az ügyekben a bíróság a büntető eljárást, 
annak minden szakában, a 25., illetőleg a 26. pont rendelkezései 
szerint megszünteti és a bűnügyi, költség megfizetésére a felje
lentettet, illetőleg a vádlottat kötelezi. A feljelentett, il
letőleg a vádlott által e végzés ellen bejelentett fellebbezést 
a Tvr 10. §-ának /1/ bekezdése szerinti kérelemnek kell tekinteni 
és a büntető eljárás le kell folytatni. Ilyenkor a bíróság íté
letében állapítja meg, ha a kiszabott büntetés kegyelem alá
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esik / :Tvr 10. § /2/ bek.:/.

42. A kegyelem a Tvr rendelkezései szerint nem terjed 
ki az intézkedésekre és a fiatalkorúakkal szemben alkalmazott 
nevelő i n t é z k e d é s e k r e .

Ezért, ha kényszergyógykezelés /Btk 61. §/, nevelő 
intézkedés /Btk 88. § /, illetőleg gyógyító intézkedés /Btk 201. 
§/ elrendelése látszik szükségesnek, a büntető eljárás nem 
szüntethető meg. 

A z  eljárásnak kegyelem okából való megszüntetése
esetén - feltéve, hogy a tényállás teljes felderítése megtör
tént - a bíróság végzésében elkobzást rendelhet el, vagyoni 
előny vagy elkobzás alá eső érték megfizetésére kötelezhet és a 
polgári jogi igényt érdemben is elbírálhatja /:Btk 213. § /2/ 
bek., Be 251. § :/ Ha pedig a bíróság kényszerelvonó kezelés el
rendelését tartja indokoltnak, az eljárás megszüntetése mellett 
az alkoholista vádlottnak gondozáson részvételre kötelezését 
kell kezdeményezni. 

Az említett feltétel hiányában - a Be 375. §-a szer
inti külön indítványra - le kell folytatni az elkobzásra irá

nyuló eljárást, illetőleg a polgári jogi igény érvényesítését 
egyéb törvényes útra kell utasítani.

42. A Tvr alapján gyakorolt kegyelem hatályát veszti, 
ha a terheltét a Tvr 14. §-a szerint szándékosan elkövetett bűn- 
cselekmény miatt végrehajtható, vagy végrehajtásában próbaidőre 
felfüggesztett szabadságvesztésre ítélik. A Tvr alapján megszün
tetett eljárás folytatására tehát csak ezt követően kerülhet 
sor.

Ezért, ha az ügyész a korábbi, kegyelem alá vont és 
a Tvr 14. §-a alá eső bűncselekmény miatt együttesen emel vádat, 
a két bűncselekményre nézve az eljárást el kell különíteni és 
az eljárást a kegyelem folytán megszüntetett bűncselekmény te
kintetében fel kell függeszteni /:Be 137. § /1/ bek. b / pont:/.
E bűncselekmény miatt az eljárás folytatása iránt csak akkor kell
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intézkedni, ha a bíróság a Tvr 14. §-ában meghatározott bűncse
lekmény miatt jár jogerős ítéletet hozott.

44. Az újabb ügyben eljáró bíróság ítéletében /végzésé
ben/ állapítja meg, hogy a Tvr alapján gyakorolt kegyelem hatá
lyát veszti ős elrendeli jogerős ítéletének a kegyelem folytán 
megszüntetett ügyben eljárt bírósághoz való megküldését. Ez a bí
róság attól a perszaktól folytatja az eljárást, amelyikben azt 
megszüntette. Ka az ügyész a kegyelem alkalmazására vonatkozó 
indítványát /28. pont/ az első fokú ítélet meghozatala után úgy 
terjesztette elő, hogy egyben a fellebbezés kérdésében nem nyi
latkozott, a bíróság az iratokat megküldi az ügyésznek. Az ügyész 
az iratok kézbesítésétől számított nyolc nap alatt jelenthet be 
fellebbezést.

Ka a korábbi eljárás a kegyelem folytán még a nyo
mozási szakban megszűnt, a jogerős ítéletet a nyomozó hatóságnak 
kell megküldeni.

45. Az újabb ügyben eljáró bíróság rendelkezik a Tvr 
1-4. §-ai alapján gyakorolt végrehajtási kegyelem hatályveszté
séről is. Kiállítja a kegyelem alá vont, de végrehajthatóvá vált 
büntetésről az értesítést is. Az értesítés "Megjegyzés" rovatá
ban utalni kell arra, hogy kiállítására a Tvr 14. §-ában foglal
tak alapján került sor. Az újabb ügyben kiállított értesítés 
"Megjegyzés" rovatában pedig fel kell tüntetni, hogy a bíróság
a Tvr 14. §-a alapján is állított ki értesítést.

Szükség esetén az összbüntetési eljárást azonnal le 
kell folytatni /:Be 223. § /3/ bekezdés:/ illetőleg intézkedni 
kell az összbüntetési eljárás lefolytatásáról.

46. A kegyelmi ügyekben eljárt bíróságok tevékenységéről 
a megyei bíróság elnöke az 5. számú minta szerint adatokat szol
gáltat.

Az adatokat megyei összesítésben 1975. évi április 
hó 10-ig kell az Igazságügyi Minisztérium Bírósági Büntetésvégrehajtási

 Ügyek Osztályának - a TÜK utján - felterjeszteni. Azokról,
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akikkel szemben a  bíróság később alkalmazza a Tvr rendelkezéseit, 
további intézkedésig a tárgyhónapot követő minden hó 5. napjáig 
kell az adatokat felterjeszteni.

Budapest, 1975. évi március hó 28. napján.

Dr. Korom Mihály sk.
igazságügyminiszter
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