
Szemle

Rovatunkkal segítséget kívánunk nyújtani 
ahhoz, hogy a büntetésvégrehajtási szak
emberek érdeklődésére számot tartó írásokra 
felhívjuk a figyelmet.

Magyar Jog

1979.1. szám
Dr. Markója Imre: A z új Btk.

A cikk az igazságügyminiszter 1978. 
december 21-én, az országgyűlésen elhang
zott beszédét tartalmazza.

2. szám
Szerzői Munkaközösség: A z új Btk. 

egyes rendelkezéseiről. A z  új Btk. / - / / / .  
fejezetéhez.

A tanulmány egy 11 részből álló cikk
sorozatot nyit meg, amely a kódex elsajá
tításában és helyes alkalmazásában kíván 
segítséget nyújtani a jogalkalmazóknak.

A cikksorozat a Btk. minden fejezetével 
részletesen foglalkozik.

3. szám
Sz. V. Borogyin-A. Sz. Mihlin: A szov

jet büntetőjog a bűnözés elleni harcban (for
dította: dr. Györgyi Kálmán).

A szovjet tanulmányból készített magyar 
nyelvű ismertetés bemutatja a szovjet állam
nak a bűnözés elleni harc területén megvaló
suló politikájának főbb tendenciáit. Ezek 
szerint a szabadságvesztés büntetést egyre 
inkább olyan büntetésekkel helyettesítik, 
amelyek nem járnak a társadalomtól való 
izolálással, csökken a szabadságvesztés tartal
ma és a bv. intézetben történő tényleges 
tartózkodás ideje, a feltételes szabadság kü
lönböző formáinak alkalmazásával.

3. szám
Dr. Bárd Károly—Gönczöl Katalin: A 

visszaeső bűnelkövetők tipológiája című kan
didátusi értekezésének vitája a Magyar Tu
dományos Akadémián.

Az ismertetés bevezetésül rövid áttekin
tést ad a vitatott műről, majd az opponensi 
vélemények lényegét mutatja be. Végezetül 
pedig ismerteti a szerző válaszait az elhang
zott kritikai megjegyzésekre.

5. szám
Dr. Markója Imre: A magyar büntető 

törvényhozás 100 éve.
A tanulmány a fenti címmel összehívott 

tudományos konferencián elhangzott meg
nyitóbeszédet tartalmazza.

8. szám
Dr. Földvári József: A z  új magyar Btk. 

kriminálpolitikai koncepciójáról.
A tanulmány megkísérli csoportokba fog

lalni azokat az alaptételeket, amelyeket a 
szerző az új Btk-ra jellemzőnek tart, és 
amelyeknek szerinte az Ítélkezési gyakorla
tot irányítania kellene.

9. szám
Dr. Jan Hlavicka: A fiatalkorú bünteté

sek szabályozása egyes szocialista álla
mokban.

A tanulmány részletesen ismerteti a fiatal
korúak büntetőjogi felelősségének jogi sza
bályozását a Csehszlovák Btk-ban. Tárgyal
ja továbbá a büntetés céljának, a büntetés ki
szabás mellőzésének és kiszabásának téma
körét.

Rövid összefoglalást kapunk a szabadság- 
vesztés végrehajtásáról és a fiatalkorúakkal 
kapcsolatos egyéb jogi szabályozásokról.
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11. szám
Dr. Sárkány István: A szigorított őrizet 

szabályozása az új Btk-ban.
A szerző a szigorított őrizet módosított 

szabályozását ismerteti az 1974. évi szabá
lyozás tükrében.

12. szám
Dr. Pál László: A viktimológia néhány 

kérdése.
A szerző megkísérel segítséget nyújtani 

a tudomány tárgyának meghatározásához és 
bemutatja a tudományág egyes dimenzióit.

A tanulmány beszámol egy empirikus ku
tatás viktimológiai szempontjairól is.

1980.1. szám
J. V. Ka/inyen :A börtönrendszer Francia- 

országban (Fordította: dr. Györgyi Kálmán)
A tanulmány először a francia büntetés

végrehajtás rövid történetét ismerteti, majd 
a jelenlegi jogi szabályozást vázolja fel.

Képet kapunk a francia börtönrendszer 
intézményi tagozódásáról és az ott folyó 
munkáról. A cikk éles kritikával tekinti át 
a francia büntetésvégrehajtás egész műkö
dését.

2. szám
V. Majorov: A szabadságvesztés-büntetés 

végrehajtása a Bolgár Népköztársaságban 
(Fordította: dr. Györgyi Kálmán).

A tanulmány részletesen ismerteti az 
1974. április 24-i törvény által szabályozott 
új végrehajtási rendet.

Áttekintést kapunk a végrehajtás fokoza
tokról, az elítéltek differenciálásáról, az el
ítéltek jogi helyzetéről, a jutalmazási és fe
gyelmezési módokról és eszközökről.

2. szám
Knut Sveri: A büntetési nemek alkal

mazása Svédországban.
A szerző a büntetés fogalmát a megszo

kottnál jóval tágabb értelemben használja. 
Ez a svéd büntető szankciók struktúrájá
ból ered, ahol a klasszikus büntetési for
mának, a szabadságvesztésnek egyre kisebb 
súlya van, s helyét más, szabadságelvonással

nem járó büntetési nemek veszik át. Szám
beli adatokat is kapunk erről.

3. szám
M. M. Babajev.-A. Sz. Szljapocsnyikov: 

Gazdasági tényezők a bűnözés mechanizmu
sában (A rövidített fordítást dr. Berkes 
György készítette)

A tanulmány kifejti a társadalomellenes 
magatartás gazdasági tényezőinek fogalmát 
és kriminológiai jelentőségét. Ezt követően 
részletezi a gazdasági tényezők szerepét a 
bűncselekmény mechanizmusában.

4. szám
Dr. Bagi Dénes: Nemzetközi Tanácsko

zás Kubában a büntetésvégrehajtási rendsze
rekről.

Az ismertetés a Kubai Köztársaság bel
ügyminisztériuma által, 1979. november 
19—25-e között Havannában rendezett nem
zetközi tanácskozásban elhangzottakról szól.

5. szám
Dr. Ferencz Zoltán: A szocialista orszá

gok IV. regionális kriminológiai szimpóziu
ma.

1979. december 3-a és 8-a között megren
dezett szimpoóziumon elhangzott főreferá
tumok ismertetését olvashatjuk. így: dr 
Vígh József: a Szabadságvesztés büntetés 
hatékonysága; dr. Vermes Miklós: Az utó
gondozás szerepe a bűnismétlés megelőzésé
ben; dr. Gödöny József: A visszaeső bűnözés 
kriminológiai problémái című tanulmányok
ról kapunk összefoglalót.

8. szám
Dr. Gönczöl Katalin: A személyi körül

mények értékelése az új Btk. alkalmazása 
során.

A  szerző az elkövető személyiségének, 
személyi körülményeinek és a cselekmény 
veszélyességének Ítélkezés során történő 
összeegyeztetésének bonyolult problémakö
réhez kíván hozzászólni és elgondolásaival 
segítséget nyújtani a bírói gyakorlat számára.

Részletesen kifejti az egyes elkövető cso
portok jellemzőit. Csoportosításának szem
pontja a bűncselekmény megvalósulásáig ki
alakított életvezetés.
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8. szám
Jan Skupinski: A szabadságkorlátozás 

büntetési nem a Lengyel Népköztársaság 
büntetőjogában.

Megismerhetjük a tanulmányból a len
gyel büntetőjog sajátos intézményét, a 
szabadságkorlátozást. Ez olyan büntetés, 
amely nem jelent elkülönítést a társadalom
tól, mégis lehetővé teszi, hogy az elköve
tőre, megjavítása érdekében hatást gya
koroljon.

11. szám
Dr. Pál László: Öntevékeny szervezetek 

a büntetésvégrehajtásban.
A tanulmány beszámol az 1976—77. 

évben a Baracskai Fogház és Börtön fog
házfokozatában lezajlott kísérletről, amely
ben az öntevékeny szervezet működésének 
kísérleti modelljét teremtették meg.

Rövid tájékoztatást kapunk a kísérlet 
tapasztalatairól és eredményeiről.

11. szám
Dr. Gödöny József: A bűnözés megelő

zésével és a büntetések kezelésével foglal
kozó VI. ENSZ kongresszusról.

Az 1980. augusztus 25-től megrendezett 
kongresszus anyagáról kapunk rövid tájé
koztatást.

12. szám
A . F. Zelinszkij: A visszaesés struktúrá

ja a Szovjetunióban.
A visszaesés szerkezetének, struktúrájá

nak tanulmányozása a szerző szerint hozzá
segít az újabb visszaesések prognosztizálá
sához, a bűncselekményt elkövetett szemé
lyek várható magatartásának előrejelzéséhez.

1981. 4. szám
Dr. Akác József—dr. Vereckei Géza: 

A visszaesésről.
A tanulmány a jogalkalmazásnak kíván 

segítséget nyújtani azzal, hogy elemzi a 
visszaesés azon vonatkozási területeit, ame
lyek a büntetés kiszabása során merülhet
nek fel.

8. szám
Dr. Kirína Vonkova: A z utógondozás 

szabályozásából adódó gyakorlati problémák 
Csehszlovákiában.

A tanulmányból megismerhetjük a Cseh
szlovák utógondozás kialakulásának és jogi 
szabályozásának rövid történetét. A szerző 
felvázolja a jelenlegi utógondozási rendszert, 
és rámutat annak hiányosságaira, proble
matikus pontjaira.

9. szám
Dr. Ferencz Zoltán-dr. Tauber István: 

A fiatalkorú cigány-bűnelkövetők családi 
és kulturális háttere.

A tanulmány két egymástól függetlenül 
folytatott vizsgálat eredményeit állítja egy
más mellé, alkalmat adva az adatok össze
hasonlítására.

Az egyik kutatást a Pécsi Tudományegye
tem folytatta, vagyon elleni bűcselekménye
ket elkövetett cigányfiatalok körében, a má
sik vizsgálatot az ELTE Állam- és Jogtudo
mányi Kar Kriminológiai Tanszéke végezte a 
cigánybűnözés körében.

11. szám
Dr. Vass Kálmán: A bűnözés megelő

zésének rendszerelméleti közelítése.
A szerző körvonalazza a megelőzés 

struktúráját, értelmezi a megelőzés szintjeit, 
s áttekinti a megelőzés szféráját.

Jogtudományi Közlöny

1979. 2. szám
Székely János: Visszatérés a szabad életbe.

A  szabadságelvonással járó büntetések 
negatív oldaláról, a börtön ártalmakról írva 
a szerző meggyőzően érvel az átmeneti in
tézetek szükségességéről. Felvázolja egy, a 
börtönön belüli közvetítő fokozat tartalmi 
elemeit.

2. szám
Bócz Endre: A z egységes szabadságvesz

tés büntetés végrehajtásának módjai Finn
országban.
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Részletes képet kapunk a finn szabadság- 
vesztés végrehajtási rendszerről, az intézetek 
felépítéséről, az ott folyó reszocializációs 
munkáról.

A tanulmány végén betekintést nyerhe
tünk a finn utógondozási rendszerbe, annak 
megvalósulási formáiba, s módszereibe.

1980. 3. szám
Dr. Gödöny józsef: A  visszaeső bűnözés 

kriminológiai kérdéseiről.
A tanulmány első része a bűnözés alaku

lása szempontjából elemzi a vissszaeső bűnö
zés kérdéskörét. Ezt követően a szerző a 
Btk. differenciálási rendszerét ismerteti, 
majd a visszaeső bűnözés kutatását fejti 
ki részletesen.

8. szám
Vermes Miklós: Nemzetközi Összehason

lító Kriminológiai Központ.
Megismerhetjük az 1969-ben létrehozott 

Nemzetközi összehasonlító Kriminológiai 
Központ működési irányelveit, kutatási terü
leteit .

Tájékoztatást kapunk továbbá a jelenleg 
folyamatban lévő kutatásokról és a központ 
egyéb tevékenységeiről is.

1981. 2 szám
Kertész Imre: A  bűnözés társadalmi hát

tere.
A társadalmi beilleszkedési zavarok komp

lex vizsgálatára alakult bizottság megbízásá
ból készült a tanulmány.

Elemzi a termelőerők fejlődését, az új 
szükségletek kialakulásának és a bűnözés 
alakulásának összefüggéseit. Felvázolja a 
szükségletek kielégítésére szolgáló intézmény 
rendszer milyenségének hatását a kriminali
tásra. Bemutatja a társadalmi közösségek 
szükségességét, szerepét és hiányuknak kö
vetkezményeit a bűnözés alakulásában.

12. szám
Sebes Ágnes: A bűnözés társadalmi je

lenségeiről.

A szerző Szabó András „A bűntett és 
büntetés” című könyvének bemutatása kap
csán fejti ki gondolatait.

1981.1. szám
Anttila, Inkeri: A bűnözés megelőzése és 

a bűntető igazságszolgáltatás rendszere.
A  finn kriminológusnak az ENSZ VI. 

kongresszusán tartott előadását olvashatjuk 
a tanulmányban.

9. szám
Raskó Gabriella: Am it a cigánykrimina

litás megértéséhez tudnunk kell.
A  szerző tanulmánya bevezetéseként is

merteti a cigány lakosság demográfiai hely
zetét és életmódját.

Kimerítő áttekintést ad a cigányság csalá
di körülményeiről, életkörülményeiről, a 
bűnözővé válás folyamatáról, a műveltségi 
szintről.

6. szám
Vígh József-Tauber István: A gondatlan 

bűncselekményekért kiszabott szabadság- 
vesztés büntetés hatékonysága.

Rávilágítanak a gondatlan bűncselekmé
nyeket elkövetők objektív viszonyaira, az el
ítéltek viszonyulására ítéletükhöz és a sza
badságvesztés hatékonyságának mértékét 
igyekeznek meghatározni különböző mutató 
számok alapján.

Szociológia

1981. 3 -4 . szám
A Magyar Szociológiai Társaság tudományos 
ülésszaka..

„A többszörösen hátrányos helyzetű réte
gek vizsgálatáról”.

A MSZ Társaság 1981. április 23—24-én 
rendezett tudományos konferenciájának do
kumentumai alapján Bőhm Antal állította 
össze az ismertetést.

A konferencián az V. szekció témája volt 
a társadalmi beilleszkedési zavarok és nehéz
ségek összefüggése a halmozottan hátrá
nyos helyzettel.
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Pedagógiai szemle;

1979. 4. szám
Puruczky Erzsébet: Pszichopedagógiai mód
szerekkel kriminálpedagógiai célokért.

A szerző bemutatja az 1975—76-ban Ba
ranya megyében végzett — kriminális fiatal
korúak — vizsgálatának jellegzetességeit.

A fiatalkorú pártfogói rendszer hiányos
ságaira is rámutat. Beszámol a Pszichopeda
gógiai Tanácsadó tevékenységéről a kriminá
lis fiatalok tekintetében.

1981.1. szám
Mészáros József: A fiatalkorúak bűnözé

séről.
A szerző áttekinti a fiatalkorú bűnözés 

jellemzőit, majd elemzi okait.
Külön kitér a fiatalkori csavargás je

lenségére .
Végezetül a fiatalkorú elkövetők,törvény- 

sértők egyes típusairól tesz megállapításokat.

7—8. szám
Puruczky Erzsébet : Fiatalkorú bűnelköve

tők reszocializációjának új módszere.
A  tanulmány a fiatalkorú bűnelkövetők 

társadalmi beilleszkedését célzó szociális 
gondozási munka hatékonyabb módozatait 
kívánja bemutatni.

Világosság

1981. 3. szám
Raffai Jenő: Pszichoterápia a börtönben 

A  tanulmány a Budapesti Fegyház- és 
Börtönben működő gyógyító-nevelő csopor
tok kezdeti tapasztalatait felhasználva, en
nek az intézménynek a szociálpszichológiai 
sajátosságait elemzi.

összeállította: 
Dr. Kövér Ágnes
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