
Visszaeső bűnözés 
egy empirikus vizsgálat tükrében

A bűnözés a lak u lása  je len tő s  m értékben  függ a bűncselekm ény elkövetéséért 
m ár felelősségre von t szem élyek ak tiv itásátó l. Az á lta lu k  elkövetett bűncselekm é
nyek alko tják  az összbűnözésnek  azt a kem ény m agját, am i körül és am ivel szo- 
rosabb-lazább  összefüggésben m ég tovább  szerveződnek k isebb-nagyobb nagy
ság rendű  bűnelkövetések.

A krim inológiai k u ta táso k  m ár eddig  is egyértelm űen b izony íto tták , hogy b i
zonyos önm ozgás figyelhető m eg a bűnözés ú jra te rm elődésében , e lsősorban  a 
többszörös bűn ism étlésekben , a visszaeső bűnözésben . A je lze tt bűn te ttesi kör 
egyfelől a bűnözést d eterm ináló  tá rsad alm i, gazdasági, ku ltu rá lis  körülm ények 
á llan d ó ság ára , m ásfelől ped ig  fo lyam atos szub jek tiv izálódásukra (szem élyiségi 
tu la jd o n ság o k b an  való m egkötődésükre) u tal. A m ennyiben  a bűnelkövetők  kö 
zö tt a krim inogén  b eá llítódású  szem élyek szám a je len tős, úgy ez m eghatározza 
m ind  az összbűnözés jellegének  értékelését, m ind ped ig  a bűnm egelőzésre irá 
nyuló  in tézkedések  kiválasztását.

A krim inogén  b eá llító d ású  szem élyek nem csak am iatt veszélyesek a tá rsa d a 
lom ra, m ert á llan d ó an  készek ú jabb  bűnelkövetési m ódok  k ia lak ítására , m ert se
gítséget n y ú jth a tn ak  egym ásnak  felelősségre v onásuk  m egakadályozásában , m ert 
bűnszövetségbe töm örü lve a szervezett, h ivatásos bűnözés k ia lak u lásán ak  veszé
lyét hordozzák  stb., hanem  a szűkebb és a tágabb  környezetükben  kifejtett káros 
ha táso k  m iatt is. Ez u tó b b iak  közül k iem elendő az a dem oralizáló  hatás, am it a 
tá rsad a lo m  ingatag, főkén t fiatal tag ja ira  gyakoro lnak : közvetlen környezetük
ben  áthagyom ányozzák  a közösségellenes nézeteket, káros szokásokat, a szükség- 
letk ielég ítés-konflik tusm egoldás tá rsad a lo m ra  veszélyes m intáit.

A tá rsad alo m  védelm e m egköveteli m ind a bűnelkövetővé válás körü lm é
nyeinek m élyreható  m egism erését, m ind  ped ig  a m ár k rim inogénné vált szem é
lyek bű n ö s tevékenységének a m egakadályozását, illetőleg szem élyiségük korri
gálását. Az em líte tt célok feltételezik  a hatékony  eszközök és m ódszerek á llandó  
ku ta tásá t, az állam i és a tá rsad alm i in tézkedések  összehango ltságának  növelését. 
Ezen igények kielégítését célozták  a társadalm i beilleszkedési zavarok kom plex 
v izsgálata keretében  a bűnözés (és ezen belü l a visszaeső bűnözés) tárgykörében  
az u tóbbi években végzett kü lönböző  — krim inálsta tisz tikai, -szociológiai, -pszi
chológiai stb. — felm érések is, am elyekben  közrem űködtek  tíz bv-intézet nevelői 
és pszichológusai.

Jó llehet az összegyűjtö tt ad a to k  gépi fe ldo lgozása még ta rt, de m ár a vissza
esők egy részére — 250 férfira  — elvégzett elem zés is lehetővé tette a visszaeső 
bűnözés a lak u lásáb an  je len tkező  ten d en c iák  felism erését. A to v ább iakban  né
hány  ilyen előzetes vizsgálati m egállap ításró l k ívánok beszám olni.
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Az egységes rendőrségi-ügyészségi statisztika adatai szerint az ismertté vált 
közvádas bűncselekmények száma 40,4%-kal em elkedett 1974— 1984 között. 
Ezen belül a vagyon elleni bűncselekm ény-kategória a többi bűncselekm ény-ka
tegóriához képest a kétszeresére nőtt.

Az elkövetőket a vagyon elleni tám adások mintegy kétharm ad részénél nem 
sikerült felderíteni. Különösen az utóbbi öt évben romlott jelentősen (a korábbi 
évek 62%-os átlagához képest 53%-ra) a felderítések aránya, minek következté
ben az ismeretlen tettesek által elkövetett vagyon elleni bűncselekmények száma 
tíz év alatt megkétszereződött. Ugyanezen időtartam  alatt a többi bűncselekmény 
felderítési aránya nem romlott, stabilan magas — 93%-os volt.

Az ismertté vált közvádas bűncselekmények elkövetői között a büntetett elő- 
életűek aránya évtizedeken át 30-33% között ingadozott, míg az utóbbi öt évben 
fokozatosan 35%-ra emelkedett. A nyilvántartásba vételük alapjául szolgáló bűn- 
cselekmények szerinti megoszlásuk sem változott lényegesen: bűnism étléskor 
minden második elkövetőt vagyon elleni, mintegy ötödrészüket erőszakos-garáz
da jellegű, tizenhárom  százalékukat közlekedési bűncselekmény elkövetéséért, 
továbbá nyolcadrészüket tartás elmulasztásért és közveszélyes m unkakerülésért 
vonták felelősségre.

Köztudottan magas bűnözési intenzitás jellemzi a büntetett előéletűeket. 
Reprezentatív felméréseink szerint, ha az elsőbűntényesekre egy bűncselekmény 
jut, akkor a büntetett előéletűekre másfél, míg a vagyon elleni különös vissza
esőkre legalább kettő. Ezekből az arányokból az alábbi következtetés adódik. 
M inthogy az ismeretlen tettesek által elkövetett, ugyanakkor ismertté vált közvá
das bűncselekmények 95%-a vagyon elleni cselekmény, és feltételezhető, hogy el
követőik között legalább annyi a büntetett előéletű, m int az ismert tettesek kö
zött, ezért az összbűnözés növekedését joggal tekinthetjük a bűnüldöző hatósá
gok által m ár ismert személyek — a büntetett előéletű vagyon elleni bűnelköve
tők — aktivizálódása következményének.

A nyomozó hatóság és az ügyészség a jogpolitika elveivel összhangban diffe
renciáltan já r el az ismertté vált bűnelkövetővel szemben. A vádemelési gyakorlat 
is ezt tükrözi: a felnőtt korú elsőbűntényesek közül m inden ötödikkel szemben 
már a nyomozási szakaszban megszüntették az eljárást; a büntetett előéletűeknél 
viszont csak minden tizedik-tizenegyedik személy vonatkozásában került sor el
járásmegszüntetésre. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy 28%-ról 34,5%-ra nőtt a köz
vádas bűncselekményért elítéltek közt a büntetett előéletűek aránya az utóbbi öt 
évben.

A jogalkalm azás — jogpolitikai irányelvek által megkövetelt — differenciá
lása a bírósági eljárásban is érvényesül. A büntetett előéletűekkel szemben egyre 
ritkábban, minden harm adik személlyel szemben alkalm azzák a szabadságvesz
tés-büntetést, s az esetek háromnegyed részében a büntetés végrehajtását ilyen
kor is felfüggesztik. A próbaidő következményeképpen csupán m inden tizedik-ti
zenegyedik felnőtt korú közvádas elsőbűntényest ítélik — a visszaesői minőséget 
törvényileg megalapozó — végrehajtandó szabadságvesztésre. Ú jabb bűnelköve
tés esetén tehát többségük csak a — visszaesőnek nem tekinthető — büntetett 
előéletű bűnismétlők kategóriáját szaporítja. De miután ezeknek a bűnism étlők
nek csak kétötödét ítélik végrehajtandó szabadságvesztésre, három ötöd részük 
még újabb bűnismétlés esetén sem minősül törvényi visszaesőnek, noha koráb
ban többször — legalább kétszer — m ár elítélték.

Nem véletlen tehát, hogy az utóbbi években épp az ilyen bűnism étlők száma 
nőtt intenzívebben, öt év alatt majdnem a felével. Arányuk pedig a közvádas 
bűncselekmények miatt elítélt felnőtt korú büntetett előéletűek között már

A bűnismétlői kategóriák alakulása
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1984-ben m eghaladta a visszaesők kategóriájának nagyságrendjét. Ezért nő az
után évről évre a bíróságok által pártfogó felügyelet alá helyezett büntetett elő- 
életűek száma. Ezért hárul m ind nagyobb teher azokra az igazságügyi szervekre, 
amelyek a tényleges szabadságvesztéssel nem járó  büntetések végrehajtása, a 
büntetés hatálya alatt álló elítéltek ellenőrzésére hivatottak.

Ami a törvényi visszaesői kategóriákat illeti, az utóbbi öt évben a visszaesők
nek mintegy három negyed részét, a különös visszaesőknek 86%-át, a többszörös 
visszaesőknek pedig 96%-át ítélték végrehajtandó szabadságvesztésre. E három 
kategória együttesen a felnőtt korú közvádas elítéltek közel egyhatodát teszi ki; 
ugyanakkor a végrehajtandó szabadságvesztések 54%-át velük szemben szabják 
ki. Míg ez az arányszám  az utóbbi években alig változott, addig a visszaesőknek 
nem tekinthető bűnism étlők részesedése fokozatosan em elkedett a végrehajtandó 
szabadságvesztésre ítéltek között. Az elsőbűntényesek részesedési aránya pedig 
21%-ra csökkent.

Az elmúlt öt évben a közvádas bűncselekm ényért elítélt férfiak négyötöd ré
sze 40 éven aluli volt. A fiatalabb korosztályok fokozottabb visszaesési intenzitá
sa m iatt a bűnism étlői kategóriák korstruktúrájában változás észlelhető. Nő a 
bűnism étlők aránya a fiatalkorú fiúk között: m inden ötödikkel szemben legalább 
egy ízben eljártak, és m inden m ásodikat egyszer m ár végrehajtandó szabadság- 
vesztésre ítéltek. A 30 éven aluliak között főként a visszaesői kategóriák részará
nya nőtt az utóbbi években, az ennél idősebbeknél pedig a visszaesőnek nem te
kinthető bűnism étlői kategória száma emelkedett. Ezért, valam int az ismertetett 
ítélkezési gyakorlat következtében csökken a büntetésüket töltők átlagos életkora 
a bv-intézetekben. U gyanakkor az elsőbűntényesek rovására fokozatosan nő a 
büntetett előéletűek, s ezen belül a többszörösen büntetett bűnism étlők aránya.

Ez utóbbiak között, miként a végrehajtandó szabadságvesztésre ítélt büntet
len előéletűeknél is, viszonylag magas a krim inológiai visszaesők, az ún. prede- 
likvens állapotban lévők részesedése. Ezeknél a személyeknél a büntetőjogi fele
lősségre vonást olyan büntetőjogi jellegű szabálysértések (garázdaság, közveszé
lyes munkakerülés, tu lajdon elleni szabálysértés), olyan hatósági intézkedések 
előzték meg, amelyek kihatottak az újabb cselekmény elbírálására, amelyek befo
lyásolták a büntetéskiszabást, amelyek tehát büntetőjogi relevanciával rendelkez
tek.

A vizsgált személyek szociológiai adatai

1. Az általunk kiválasztott m intába bekerülő 250 büntetett előéletű férfi el
ítélt megfelelően reprezentálja a végrehajtandó szabadságvesztésre ítélt felnőtt 
korú bűnism étlő férfiak korstruktúráját. Többségük, pontosabban 56%-uk a bv- 
intézetekben eszközölt adatfelvételezés idején, 1983 tavaszán nem volt idősebb 
30 évesnél. A 40 éven túliak aránya pedig mindössze 8%-ot tett ki.

Vizsgálati alanyaink között 97-en vallották m agukat cigánynak. Meg kell je 
gyeznünk, hogy a bírósági (ítélkezési) statisztika nem gyűjt adatokat az elítéltek 
etnikai hovatartozásáról. Ezért csak em pirikus felmérések, tapasztalati adatok 
alapján lehet arra következtetni, hogy hány cigány bűnelkövető van a végrehaj
tandó szabadságvesztésre ítéltek és a szabadságvesztés-büntetésüket töltő elítél
tek között.

Becslésünk szerint a végrehajtandó szabadságvesztésre ítélteknél 18-20%-os 
a részesedésük a férfiak között, míg a büntetésvégrehajtási intézetekben — a fel
függesztett szabadságvesztések utólagos végrehajtása, a kiszabott szabadságvesz
tések átlagosnál hosszabb tartam a m iatt — számuk m eghaladja a 25%-ot. Sőt a 
fiatalkorúaknál és egyes bv-intézetekben, pl. Kalocsán ez a szám 50% fölé nőhet.
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2. A felnövekvő nem zedékek gyerm ekkori neveltetési körü lm ényeire  v o n a t
kozóan nincsenek  m egfelelő ada ta ink . A statisztikai évkönyvekből is csak az tu d 
ható  meg, hogy m ilyen nagyságrendet képviselnek a gyerm eknevelő  h ázaspárok  
(az ún. teljes családok) a gyerm eküket egyedül nevelő szü lőkhöz (az ún. csonka 
családokhoz) képest. A bűnügyi statisztika szintén nem  u tal a bűnelkövetők  ne- 
velkedési körülm ényeire, csupán  a gyerm ek- és fia ta lk o rú ak  esetében  rögzíti, 
hogy m ilyen környezetben  — teljes vagy csonka csa ládban , rok o n n á l, in tézetben  
stb. — éltek az elb írá lt bűncselekm ény  elkövetésekor. Jó llehet, ezek az ada tok  
rendkívül hasznosak  a fia ta lkorú  bűnelkövetők  család i környezetének  álta lános 
bem utatásakor, ám  a szem élyiségfejlődés korai e lto rzu lásának , a bűnözővé válás 
családi hátterének  a m egítéléséhez, kü lönösen  a visszaeső bűnö ző k  esetében , ke
vésnek bizonyulnak .

Vizsgálati a lan y a in k n ak  k é th arm ad  része a  szülők h áz ta rtásáb an  élt gyer
m ekkorában , további m integy 11%-a pedig  átm enetileg  (rövid  ideig) in tézetben  
(nevelőo tthonban) is nevelkedett. A  zöm m el vagy k izárólag  csonka, illetőleg ide
gen csa ládban  nevelkedetteknek  m ár közel a fele élt ta rtó sab b  időn  át in tézetben. 
A csecsem őkortól neve lő o tth o n o k b an  fe lnövők aránya nem  éri el a 3%-ot.

Ily m ódon  gyerm ekkorában  m inden  negyedik  vizsgálati a lan y u n k  volt — 
különböző  család i, szociális, erkölcsi okok m iatt — neve lőo tthonban . Leggyak
rab b an  a szülők (rendszerin t az anya) korai halá la , az egyik vagy m ásik  szülő a l
koholizm usa, illetve m unkakerü lő  életm ódja, esetleg erkölcste len  — b űnöző  élet
vitele m iatt került kü lönböző  gyerm ekintézm ényekbe. T erm észetesen isko lakerü 
léseinek, csavargásainak , szabálysértés-elkövetéseinek (többnyire  lopása inak ) is 
nem  elhanyago lható  szerepe volt ebben.

C igány vizsgálati a lanya inknál a fe lsoro lt okok  rendszerin t h a lm ozo ttan  je 
lentkeztek. A gyám hatósági in tézkedésekben  főként a két u tóbb i ok  szerepelt az 
apa-neve lőapa m unkakerü lő -iszákos életm ódja, ritk áb b an  az anya  alkoho lizm u
sa m ellett. A  sajátos csa ládstruk tú rával, a nagyszám ú rokonság  összetartásával 
m agyarázható , hogy n á lu k  a szülők elvesztése ritkán  já r t együtt az állam i g o n d o 
zásba vétellel; a h iányzó  szülőt a fe lnő tt család tagok , illetve a közelebbi-távolab- 
bi rokonok  rendszerin t pó to lták .

3. Az egyenesági ro konok  és testvérek  bün tete ttségére  vonatkozó  m utatók  
szerint a csa ládok  több  m int egyharm ada krim inogén  szem pontbó l veszélyezte
tett, leginkább a többgyerm ekes cigány csa ládokra  vonatkozik  ez a m egállap ítás. 
Ezek közül m inden  m ásod ikban  elítélték  vizsgálati a lan y u n k  egy vagy tö b b  fiú 
testvérét.

4. A neveltetési körü lm ények  ad a ta in ak  elem zése egyértelm űen arró l tan ú s
kodik , hogy a szocializáció  egyik fon tos részét képező érzelm i-erkölcsi fejlődés a 
csonka, sőt az idegen (nevelőszülői, nagyszülői, rokon i) csa lád b an  is jo b b a n  b iz
tosíto tt, m int a kü lönböző  n eve lőo tthonokban . Az érzelm i szféra korai k ib o n ta
kozásának  e lm arad ása  a később iek  során , úgy tűn ik , kevésbé hozható  helyre. Az 
érzelm i beá llítódás fejletlensége az értelm i összetevők ideális fejlesztésével sem 
pó to lható . R észben ezzel lehet m agyarázni, hogy in tézetben  nevelkedett v izsgála
ti alanyaink  nehezebben  illeszkedtek  be a fe lnő ttek  tá rsad a lm áb a , lelkileg kiszol
gálta to ttabbak , sérü lékenyebbek, m int a csa lád b an  nevelkedettek ; jó lleh e t érte l
mi fejlettség, iskolai végzettség, valam in t szakképzettség  tek in te tében  felü lm úlják  
az in tézetbe nem  kerü lt cigány vizsgálati alanyokat.

5. Az iskolai végzettség ad a ta i a  cigány elítéltek  h á trányos helyzetéről tan ú s
kodnak : m integy k é tö töd  részük nem  végezte el az á lta lán o s iskolát, közép isko lá
ba pedig  csupán  egytized részük ira tkozo tt be (és azt csu p án  egyhuszad részük 
végezte el). N o h a  többségük  iskolai végzettsége lehetővé te tte  vo lna valam ilyen 
szakm a e lsa já títását, szakm unkás-b izonyítványt csak egyötöd  részük szerzett ne
velő-, javító-, illetve bv-in tézetben.
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A nem cigány vizsgálati alanyainknak csupán 5,6%-a nem fejezte be az álta
lános iskola nyolc osztályát. Ez az arány jobb, mint az azonos korú férfi lakos
ságra vonatkozó országos átlag! Ennek egyfelől az az oka, hogy az országos átlag 
magába foglalja az azonos korú cigány lakosság adatait is; másfelől a büntetés
végrehajtási intézetekben kötelező a fiatal elítéltek számára a hiányzó osztályok 
megszerzése. így a szakképzettség m utatója sem rosszabb az országos átlagnál: 
54,3%. E tekintetben tehát vizsgálati alanyaink nem tartoznak a hátrányos társa
dalmi helyzetűek közé: a társadalm i munkamegosztás hierarchiájában elvileg, 
végzettségük szerint, magasabb szintet foglalhatnak el, m int a szakképzetlenek.

6. A szakképzettség önm agában nem garantálja a szakma szeretetét, a gya" 
korlásával járó  igénybevétel és kötöttség vállalását. Vizsgálati alanyaink döntő 
többsége a munkakerülést, a m unkahely-változtatást, az alkalmi, illetve egyszerű, 
különösebb koncentrálást nem igénylő szakképzetlen m unkát részesíti előnyben.

A hetvenes évek elejétől a szakképzetlen fizikai m unkák bére aránytalanul 
megnőtt a szakképzettek rovására. Ez a becsületes állam polgárokat is a szakma 
elhagyására, betanított vagy segédmunkák vállalására késztette. E tendencia kö
vetkeztében a szakmával nem rendelkező, illetőleg a szakmát elhagyó vizsgálati 
alanyaink sem kerültek hátrányos helyzetbe a m unkából származó jövedelm ek 
terén, a kereseti viszonyok szempontjából.

7. Ami a családalapításokat illeti, nem cigány vizsgálati alanyaink az orszá
gos átlagnál jóval kevesebben kötöttek házasságot. A fiatal felnőtt korúaknak 
csak 10%-a, a 25-30 éveseknek pedig 36%-a. Ez utóbbi korcsoportban még továb
bi 18%-ot tett ki a gyermekáldással együttjáró élettársi kapcsolatok száma.

Cigány vizsgálati alanyainknál viszont — a már említett családcentrikusság
gal összhangban — az önálló családot nem alapítottak voltak kisebbségben. Ará
nyuk a fiatal felnőttek korcsoportjában még 41% volt, de m ár a második korcso
portban csak 13%. A saját családdal nem rendelkezők többsége is létesített ko
rábban m ár élettársi viszonyt, amiből azonban gyermek nem származott. A 30 
éven túli korcsoportban mindössze két vizsgálati alanynak nem volt saját gyér- 
meke.

Az önálló család alapításában mutatkozó különbségekhez az is hozzájárult, 
hogy a nem cigány vizsgálati alanyoknál a büntetett előélet, az ún. börtönviselt- 
ség megnehezítette a társra találást, az élettársi-házassági viszony kialakítását. 
Nyom atékosan jelentkezett ez a problém a azoknál a fiataloknál, akik korán lép
tek a bűnözés útjára, s a bv-intézetekből való szabadulásuk után viszonylag rövid 
időn belül ismét bűnelkövetőkké váltak.

A vizsgált személyek kriminalitása

A vizsgálat ismételten igazolta, hogy a visszaesők kriminogén beállítódása 
nem egyik napról a m ásikra alakul ki, hanem egy viszonylag tartós folyamat — 
az adott személy és m indenkori környezete közötti kölcsönhatás — eredménye
ként jön  létre. Egyeseknél még jóval az első bűncselekmény elkövetése előtt meg
m utatkozik a személyiség hibás fejlődése, antiszociális vonásokkal való telítődé
se. Ez rendszerint a társadalm i együttélés alapvető szabályait és követelményeit 
sértő m agatartásokban, mások javait és személyét veszélyeztető cselekmények
ben, m unkakerülő-élősdi életm ódban, erkölcstelen életvitelben stb. nyilvánul 
meg-

Ez az ún. predelikvens állapot gyakran összefonódik az életkori sajatossa- 
gokkal, különösen a bűnözés útjára lépő fiatal személyeknél. Akiknek döntő 
többsége m ár — kedvezőtlen neveltetési körülményeinél fogva is — eleve szemé
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lyiségfejlődési zavarokkal, viselkedési-beilleszkedési problém ákkal indul. H ibás 
indíték- és értékrendszerük  m iatt a társadalm i elvárásoknak  és követelm ények
nek még m ikrokörnyezetükben  sem  tu d n ak  m egfelelni. A konflik tusok  so kasodá
sa és a kudarcok  rendszeressé válása pedig  a társadalom m al való perm anens 
szem benállást, a társadalm i kontro ll k ijátszását, valam int a hason ló  g o n d o lk o d á
súakhoz való o rien tá lódást és a velük való közösségvállalást eredm ényezi.

Vizsgálati a lanya inknak  közel fele gyerm ek-, illetve fia ta lko rúkén t kezdte 
bűnöző  pályafu tását, rendszerin t vagyon elleni és élősdi jellegű  bűncselekm ény 
elkövetésével. A cigány szárm azásúak által elkövetett bűncselekm énynek  ötven 
százaléka erőszakos-garázda jellegű  volt: főként testi sértés, rab lás, garázdaság.

Az első ízben elítélt fiatal fe lnő tt ko rúak  neveltetési körü lm ényeit vizsgálva 
alig észlelünk eltéréseket a fiata lkori bűnelkövetőkhöz képest. A 18-19 éves kor 
elérésével bekövetkezett öná llósodás, illetve a társadalm i-gazdaság i életbe (fő
ként a m unkába) való bekapcso lódás és az ezzel já ró  m agasabb  társadalm i köve
telm ényeknek való m egfelelés náluk  hason ló  konflik tusokkal já rt, m int a családi 
környezetből — objektív  vagy szubjektív  okok m iatt — 15-16 évesen kikerü lt fia 
talkorúaknái. így bűnelkövetéseik  m ód jában , körü lm ényeiben , bűnözési ak tiv itá
sukban  is nagyfokú hason lóság  figyelhető meg.

Például m integy 70%-uk az első bűncselekm ényeket egykorúak tá rsaság á
ban , szórakozás közben vagy azzal összefüggésben, fia ta lk o rú ak ra  jellem ző in d í
tékból követte el. A b íróságok  m ár első alkalom m al halm azati bün tetést szabtak  
ki legalább kétharm ad  részükkel szem ben. A ha lm azaiban  elb írá lt cselekm ények 
átlagos szám a sem  tért el lényegesen. (A fia ta lko rúaknál 4, a fiatal fe lnő tt k o rú 
aknái pedig  4,5 volt az átlagcselekm ény.) D e a bűncselekm ények m egoszlása is 
m egegyezett a két k o ro sz tá ly n á l: négyötöd részük vagyon elleni, egyötöd részük 
pedig  erőszakos, garázda jellegű  bűncselekm ény volt.

A bűnelkövetéseket á lta láb an  m eggondolatlanság , alkalom szerűség, a k ö rü l
tekintés és szervezettség hiánya, a durva (gyakran kegyetlen, vandál) elkövetési 
m ód jellem ezte. A bűn ism étléskor a ko rább iakhoz hason ló , kedvező szituációk 
(hely, idő, elkövetési tárgy, sérte ttek  stb.) m egkeresése, az elkövetési m ódok  le
m ásolása m ellett egyre gyakrabban  fo rdu lt elő a fia ta labbak , az elesettebbek, a 
gyengébb szellemi képességűek elő térbe állítá sa; a cigány bűnism étlőknél pedig 
a bűnelkövetés jogosságát igazoló ürügyekről való gondoskodás (rendszerin t a 
sértett előzetes provokolása , m egrágalm azása, valam in t a hozzátartozókon , roko
nokon esett állító lagos sérelm ek hangoz ta tása  ú tján). A  bűncselekm ényeket m a
guk a résztvevők a p illanatny i szükségletek eredm ényes és gyors kielégítéseként, 
illetőleg valam iféle teljesítm ényként fogják fel.

Joggal á llíthatjuk , hogy a szem élyiségfejlődés és a szocializáltság m egítélése 
szem pontjából teljesen indo k o la tlan  a bűnözés ú tjá ra  lépő 18-19 éves fia ta loka t a 
16-17 éves bűnelkövetőktő l m ereven, elszigetelten, a m ár beilleszkedett felnőtt 
korúakkal azonos m ódon  kezelni. N yilvánvaló , hogy bűnelkövetővé, m ajd  bű n is
m étlővé válásuk m egelőzése, szem élyiségük fo rm álása m inőségileg m ás feladat, 
m int a társadalm i életben m egfelelő gyakorla tra  szert te tt fe lnő ttek  bűnözővé vá
lása és reszocializálása.

Az e lm ondottakbó l nyilvánvalóan  k itűnik , hogy a fia ta lkorú  bűnelkövetők  
körében speciális k u ta tásoka t és foglalkozásokat végző szakem berek (a krim inál- 
pedagógusok és -pszichológusok) h ivato ttak  m egfelelő szem élyiségkorrekciós-re- 
szocializációs a ján lások  k ialak ítására. D e a családvédelem , a gyerm ek- és ifjú
ságvédelem  hatékonyságának  növelését célzó jav asla to k  sem  elhanyagolhatók . 
Ami pedig a bűnü ldöző  és az igazságszolgáltató  szerveket illeti, az eddigieknél 
sokkal szélesebb körben  kell bevonniuk  az illetékes szakem bereket — figyelem be 
véve a fiatal bűnelkövetők  szem élyiségének fogyatékosságait, a foganatosítandó  
szem élyiségkorrekciós in tézkedéseket, és feltárva azt a legoptim álisabb  iskolai,
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lakó- és m unkahelyi környezetet, intézeti-kollégiumi kollektívát, amely képes biz
tosítani a társadalm ilag elfogadott életm ódban való jártasság megszerzeset.

A fiatalkori krim inalizálódás megelőzése, illetve felszám olása érdekében 
m indent meg kell tenni, hiszen az erre fordított tárgyi-személyi erőfeszítések szol
gálják a legeredm ényesebben a visszaeső bűnözés elleni harcot. Adataink isme
telten azt bizonyították, hogy a húsz éven aluli bűnelkövetők közül jóval többen 
(közel m inden negyedik személy) válnak bűnism étlőkké, mint az idősebb elso- 
bűntényesek közül.

A bűnözés ú tjára a fiatal felnőtt kor m ásodik felében (21-24 évesen) vagy en
nél idősebb korban lépők döntő többségénél nem lehetett krim inalizálódásuk és 
személyiségfejlődésük egyoldalúsága között közvetlen összefüggést kimutatni. 
Ők az ún. jól beilleszkedők, a megfelelően szocializáltak köréből sodródtak foko
zatosan a bűnözés útjára. Egyesek időnként antiszociális m agatartást tanúsítot
tak, kibújtak a társadalm i kontroll alól, szükségleteiket illegális m ódon elégítet- 
lék ki, de ezek az esetek a személyiségfejlődés szem pontjából véletlenek, epizód 
jellegűek m aradtak. S a későbbiek során kialakuló, bűnelkövetést valószínűsítő 
predelikvens állapot nézőpontjából teljesen lényegtelenek voltak.

A felnőtt bűnelkövetők kisebb részénél — az ún. alkalmi, indulati, véletlen, 
gondatlan bűnelkövetőknél — nem előzte meg predelikvens állapot az első bűn
elkövetéseket. A krim inogén beállítódás az első büntetőjogi felelősségre vonás, 
illetve elítélés u tán alakult ki az elutasító állami, társadalm i és mikrokornyezeti 
reakciók hatására. E folyam at okai a hátrányos létfeltételekben keresendők, me
lyek m inden egyes deviáns m agatartással, újabb bűnelkövetéssel tovább rom lot
tak, m iközben az elítélttel szemben tám asztott társadalm i, erkölcsi elvárások oly
annyira m egsokszorozódtak, hogy önerejéből m ár képtelen volt nekik meg
felelni. .

Tulajdonképpen itt ugyanaz a folyam at m ent végbe, mint azoknál a vizsga
lati alanyainknál, akik egy fokozatosan elmélyülő válságállapot, permanens 
konfliktus végén, illetve annak m egoldásaként folyam odtak bűncselekmény elkö
vetéséhez. Előtte több ízben próbálkoztak gondjaik törvényes, problém áik legális 
megoldásával, sikertelenül. Aztán elkeseredésükben fokozatosan feladták belső 
tartásukat, kötelezettségeiket elhanyagolták, m egbízhatatlanokká, kötekedokke 
váltak, alkoholizm usba menekültek. A tehetetlenség, kilátástalanság állandósítot
ta m agatartásuk antiszociális-deviáns jellegét, s ez a végsőkig kiélezte közvetlen 
környezetükkel való konfliktusaikat.

M ár az első bűnelkövetést megelőzően vizsgálati alanyaink egyharm ad ré
szénél sor került fegyelmi vagy szabálysértési felelősségre vonásra, illetőleg rend
őrhatósági intézkedésre. Ezek azonban nem jártak  pozitív eredm énnyel, mivel 
nem az eredeti válságokok felszám olását célozták meg, nem vizsgálati alanyaink 
segítését, problém áik m egoldását, megrom lott viszonyaik rendezését tartottak 
m egvalósítandó feladatnak. Sőt a fent em lített intézkedések gyakran negatív kö
vetkezményekkel jártak , ellenállást, ellenséges érzelmeket váltottak ki a hatosa- 
gok iránt az adott személyből.

A bűnism étléseket követő egyre szigorúbb felelősségre vonások pedig, külö
nösen a végrehajtott szabadságvesztések, csak tovább fokozták az elítéltek elszi
getelődését a társadalom  törvénytisztelő, rendezett életet élő tagjaitól. Az utób
biak előítéletes elzárkózása a m inim álisraszűkíte tte a társadalm i beilleszkedest 
segítő norm ális emberi kapcsolatok körét. így m agukra m aradva, néhány szabad- 
ségvesztés-büntetés letöltése után m ár meg sem kísérelték a beilleszkedest ezekbe 
az elutasítóan viselkedő közösségekbe. Csatlakoztak a társadalom  penferiajara 
szorult emberekhez, bekapcsolódtak azok felelőtlen, iszákos-lum pen, m unkake
rülő-bűnöző életform ájába.
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Az antiszocialitásnak erre a megrögzött szintjére a felnőtt bűnelkövetőknek 
csak töredéke ju t el, míg a fiatalkorúak igen nagy számban. Reszocializálásukra, 
személyiségük átform álására a büntetésvégrehajtás és utógondozás ma még nem 
rendelkezik megfelelő pszicho- és szocioterápiás módszerekkel. Ezért a társada
lom védelme azt igényli, hogy a szabadságvesztés kitöltése u tán m indannyian ál
landó felügyelet-ellenőrzés, valam int irányítás alá, illetve pozitív hatást gyakorló 
környezetbe kerüljenek. Ezek az em berek ugyanakkor rendszeres egészségügyi 
gondozásra, illetőleg szociális tám ogatásra szorulnak. M indezeket vagy a pártfo
gó felügyelet keretében, vagy a rendőrhatósági intézkedések keretében, de bizto
sítani kell.

Ami a pártfogó felügyelet elrendelését illeti, a büntetések és az intézkedések 
végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. számú tvr. rendelkezései szerint fokozott fele
lősség hárul a bv-intézetekre, hisz kezdeményezésük alapján indul meg az eljá
rás. Nemegyszer előfordul, hogy a krim inogén beállítódású személyek pártfogó 
felügyelet alá helyezése épp az előterjesztés hiánya m iatt elm arad. Az ilyen m u
lasztás a fennálló rendelkezések folytán — a feltételes szabadságra bocsátot
tak vonatkozásában m ár nem állítható helyre rendőrhatósági kényszerintézkedé
sekkel (kitiltással és rendőrhatósági felügyelettel).

Bár a fent em lített mulasztás pótolható az előbbiekkel a szabadságvesztés
büntetést letöltöttek és a szigorított őrizetből végleg elbocsátottak esetében, 
m indez nem indokolja az előterjesztések elm aradását, különösen nem a szabadu- 
ló többszörös visszaesőknél, hisz lelki sérüléseiket, személyiségük fogyatékossá- 
gait épp a szabadító bv-intézetek ismerik a legjobban. Azt sem tartom  indokolt
nak, hogy a tvr. a pártfogó felügyelet elrendelését rájuk vonatkozóan kivételes 
lehetőségként szabályozza.

Természetesen, am ikor a pártfogó felügyelet alá helyezettek számát növelni 
akarom , tudatában vagyok annak, hogy a problém ákat ez önm agában nem olda
ná meg. Növelni kellene a pártfogó felügyelők hatáskörét a tanácsi szervekkel, 
vállalatokkal szemben is. Hisz ez utóbbiak kiírják, m eghirdetik: „segédm unkás
felvétel van , aztán a pártfogó mégsem tud a szabaduló elítélt szám ára m unkát 
találni.

Befejezésképpen talán nem felesleges megemlíteni, hogy a visszaeső bűnö
zés csökkentéséhez nem csupán korszerű büntetési és büntetésvégrehajtási rend
szer kívántatik, hanem  a problém a érdemi m egoldása egyre átfogóbb hatósági in
tézkedéseket követel. Ezeknek természetesen jelentős anyagi vonzatúk van.

Dr. Patera Antal
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