
A  fiatalkori bűnözés 
űj vonásai hazánkban

Ez a tanulm ány a Társadalmi beilleszkedési zavarok  országos kutatási főirány 
keretében végzett reprezentatív  jellegű, em pirikus felm érés rövidített összefogla
lása. F iata lok  körében vizsgáltuk az új típusú  bűnözőcsoportok  antiszociális vi
selkedését, azt rem élve, hogy e csoportok  jellem zésével sikerül a fiatalkori b ű n ö 
zés m ai helyzetét és jellegzetességeit, sőt á ta laku lásának  m enetét is — szem lélete
sen ábrázo ln i.1

A vizsgálódás so rán  igyekeztünk bep illan tan i e csoportok  belső életének és 
m űködésének sokféleségébe. Át akartuk  tek in ten i a fiatalkori antiszociális cso
portok  hazai tö rténetét. Választ kerestünk  arra  a kérdésre, hogy a fiatalkori b ű n ö 
zés ú jabban  tapaszta lt gyors növekedése és agresszív jellegének fokozódása mi
lyen kapcso la tban  áll az ifjúság új típusú  csoportja inak  m egjelenésével? Be kí
vántuk m utatn i az ezekben részt vevő fiatalok  családi és személyes körülm é
nyeit.2

Az új típusú csoportosulások szerkezete

A fia talkorúak  spon tán  csoportosu lásait m a a sokféleség jellem zi. A szóra
kozó bará ti társaságoktól a különféle zenei és öltözködési d ivatoknak  hódoló , 
gyakran antiszociális viselkedésű csoportosu lásoktó l egészen a bűnözéstől sem 
visszariadó, sőt éppen  e célból szervezkedő csoportokig terjed  a színskála. Ez 
u tóbbiakkal kapcso latban  m ár m ost érdem es m egjegyezni, hogy leginkább az ál
lam i gondozottak  nevelőotthonjaiból vagy a jav ító in tézetből való szökések előké
szítésekor és kivitelezésekor fordul elő ilyen szervezkedés.

A bűnözésre szerveződő fia talkorú  csoportok  növekednek ugyan, ám a leg
gyakrabban előforduló  ifjúsági csoportok  nem  bűnelkövetésre, hanem  az idő

1 A fia talkorúak  csoportos bűnözése egyidős a fiatalkori bűnözés önálló  kezelésével. Balogh Jenő 
m ár 1909-ben ír a  nagyváros fiatal bandáiró l, akik jó l kitervelt p rogram ok alap ján  követik el tetteiket. 
(F ia talkorúak  és büntető jog . A thenaeum  Irodalm i és N yom daipari Rt. 1909.) R endszeres megfigyelé
sük és tudom ányos feldolgozásuk m integy negyed századdal ezelőtt kezdődött. (Az O rszágos K rim i
nológiai és K rim inalisztikai Intézet ku ta tása inak  keretében.) A hetvenes évektől kezdve az érdeklődés 
hom lokterébe kerültek  a fiatalkori galerik, m ert kom oly veszélyt je len tettek  a közrend szám ára, visel
kedésük pedig m egváltoztatta a fiatalkori bűnözés egész arculatát.

2 A m egállap ítások  és következtetések erősítésére vagy m egkérdőjelezésére szolgáltak az alábbi ta 
nulm ányok, am elyeket TBZ kutatási fő irány keretében írtak  m eg a szakem berek: A fiatalkori csopor
tos bűnözés új form ái (dr. Pusztafi K ároly); G ondo la tok  a galeri bűnözésről (dr. N agy Sándor); A fi
atalkori bűnözés tendenciái, új jelenségek az elm últ négy év tapasztalatai a lap ján  (B irtalanné F odor 
Jud it és Balogh A nikó); A fia talkorúak  drogokkal való veszélyeztetettsége, a m egelőzés lehetőségei és 
akadályai (dr. Kisszékelyi Ö dön); Á llam i gondozottak  részesedése a  gyerm ek- és fiatalkori bűnözés
ben (dr. V abrik László); A veszélyeztetett kiskorúak nyilvántartásbavételi gyakorlatának, valam int a 
gyám hatóságok védő-óvó intézkedései hatékonyságának  értékelése (dr. V abrik László).



spontán eltöltésére alakulnak ki. A fiatalok összeverődnek, felnőtt nem befolyá
solja őket, és csoportjuk minden belső hierarchiát és szervezettséget nélkülöz.3

Napjaink antiszociális vagy bűnöző fiataljai nem kedvelik a vezéregyénisé
geket, bár a büntetett előéletű, intézetből szökött csavargó, az úgynevezett nehéz 
fiú hangadó szerepe nem vitatható. A csoportok összetétele laza, alkalomszerűen 
változik, a belépés és a kiválás többnyire önkéntes jellegű. Az ilyesfajta csoport
közi ismeretséggel rendkívül széles körű kapcsolatok teremthetők.

A csoportok között a felszínes megfigyelő alig lát valóságos eltéréseket, a 
differenciák inkább a különböző divatirányzatok egymásba folyó külső kifejezé
seinek tűnnek. Továbbra is nagy a csövesek befolyása és bőven van utánpótlásuk 
a fiatalabb korosztályból. Az amerikai hippik denunciálását követően a mieink is 
eltűntek, noha a nagy elődöknek ők eredetileg is csupán egy aberrált változatát 
képviselték hazánkban. A hippimozgalom, amely az amerikai ifjúsági mozgal
mak egyik legkidolgozottabb, világképet teremtő változata volt, nálunk sohasem 
vált mozgalommá. Elsősorban azért, mert a hippiség lényege nem a viselkedés 
vagy az öltözködés, illetve jelvények hordása, hanem egy adott társadalommal 
való tudatos szembenállás.

Eltűntek a digók, helyüket átvették a popperek, punkok. Ugyancsak az új tí
pusú csoportok közé sorolhatók a bőrhajúak, a rockerek, az újhullámosok. A dif
ferenciálódás éppúgy megnyilvánul külsőségekben — öltözködésben, hajviselet
ben —, mint magatartásban és életformában. Más-más szórakozóhelyre járnak, 
más-más zenekart kedvelnek és antiszociális magatartásuk kiélése, a bűncselek
mények elkövetésének módja is sajátos arculatot tükröz.

A bűnözés szempontjából kiemelkedő szerepet játszó csövesek előbb Buda
pesten jelentek meg, majd több vidéki városban is felhívták magukra a figyelmet. 
A csöves kifejezés önmegjelölés; utal az életmódjukra, illetve az öltözködésükre 
(szűkített, kopott farmernadrágjukra). Szembenállásuk a rendesen, tisztán, diva
tosan öltözködő csoportokkal, például a digókkal, ruházkodásukban is tükörző- 
dik. A magát csövesnek valló fiatalnak rendszerint nincs bejelentett lakása.

A csövesek valójában egy lenézett és megvetett életformából űznek kultuszt, 
idealizálva azt. Többnyire a csövezés szimbólumává lett aluljárókban találkoz
nak egymással. Állandóan változó gruppokba tartoznak, sok közöttük a vidékről 
felkerült, lakás nélkül csavargó fiatal. Egy-egy csoport mintegy 70-80 főből áll.

Az időt lopó beszélgetéseken kívül az együttlét leggyakoribb formája a rock
vagy újhullámos együttesek koncertjein való részvétel. Ritkábban labdarúgó
mérkőzések lelátóin is előfordulnak. A csoportban a keménység játssza az érték
mérő szerepet. A legkeményebb magatartás a hatósággal való szembefordulás. 
A csöves vagy szemben áll az őt körülvevő világ egészével, vagy közömbös irán
ta. A csoport maga nem tekinthető bűnözésre szervezett alakulatnak, noha belső 
normái miatt itt nagyobb a bűnözővé válás esélye, mint a fiatalok egyéb közössé
geiben.

Veszélyességük miatt ki kell emelnünk a punkokat. Mozgalmuk Angliában 
kezdődött a hetvenes évek második felében. A munkásnegyedek bérházaiban élő 
ifjúmunkásoknak, munkanélkülieknek, az úgynevezett dühös fiataloknak ők a le
származottjai. Más országokban is a lumpenproletárokból, illetve a hátrányos 
helyzetű etnikai csoportokból toboroztak követőket. A punkok a társadalom pe
remén lévő csoportokból származnak, a közveszélyesség határán élnek, és a ható
ságok figyelmét folyamatosan magukra vonják. Ez nem jelenti azt, hogy a punk-

3 A spontaneitás jelentőségét hangsúlyozandó utalunk itt több, a témával foglalkozó kutató vélemé
nyére: még nem találkoztak vizsgálódásaik során olyan fiatalkorúakból vagy fiatal felnőttekből ösz- 
szeállt spontán csoportosulással, amely a társadalom által elfogadott normákat követendőnek tartot
ta volna.
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mozgalom mentes lenne minden ideológiai és stratégiai megalapozottságtól. Er
ről nem egy országban neves írók és szociológusok gondoskodnak napjainkban 
is. A mozgalom fokozatosan került a szélsőséges elemek hatása alá. Hozzánk 
már ilyen elfajult formában érkezett, és nemegyszer az újfasizmus jeleit viselte 
magán.

Budapesten és a vidéki városokban a hosszabb-rövidebb ideig működő 
punkzenekarok köré tömörültek, azok törzsközönségét alkották. A slepp horog
kereszteket festett a belvárosban, fasisztákat utánozva menetelt. Jelvényeket, kar
szalagokat, nácikat utánzó egyenruhákat viseltek, egymást „heil” kiáltással üdvö
zölték. A CPG (Come on Púnk Group) nevű zenekar Szegeden alakult, majd 
Budapestre tette át székhelyét. Dalaik szövege kihívóan társadalomellenes, és ak
tív ellenállásra buzdít. A punkok egy része köztereket rongált, a falakon izgató 
tartalmú feliratokat helyezett el, amiért később néhányan bíróság elé kerültek. 
A slepp például Szegeden láncokkal támadta meg az ott tanuló líbiai diákokat.

A púnk csoport tagjai elkülönülésüket külső jegyekkel is kifejezik. Megszag
gatott ruhákban járnak, arcukba, fülükbe biztosítótűt szúrnak, rikító színre fes
tett, borotvált ún. mohikán frizurát hordanak.4

A társadalomra való veszélyesség

Az antiszociális csoportok tömeges újratermelődésének fő forrását a fiatalok 
körében a csövesek képezik. Az általunk vizsgált népesség egyharmada a csöve
sek közül került ki. Itt található a csavargó és az intézetből szökött fiatalok nagy 
százaléka. Ezért amíg az említett — és egyre nagyobb arányokat öltő — jelensé
gek fennmaradnak, mindig számolni kell a csövesek antiszociális beállítottságú 
csoportjainak fennmaradásával vagy újraalakulásával. Újratermelődésük is biz
tosított, minthogy jelenlétük, pontosabban az általuk sugallt életforma a romanti
kára hajlamos fiatalokat a család, az iskola, a munkahely elhagyására ösztönzi.

A bűnözés szempontjából természetesen a legnagyobb veszélyt az általunk 
megismert és bűnszövetségként megjelölt csoportosulások képezték. E csoportok 
tagjai idősebb személyekkel közösen, hivatásszerűen követnek el bűncselekmé
nyeket, sőt kifejezetten e cél hozza őket össze. Előfordul, hogy ezek a fiatalok 
családi kötelékben, a család idősebb tagjaival együtt hajtják végre a bűncselek
ményeket.5

Kutatásunk tárgya az új típusú fiatalkorú bűnözőcsoportok viselkedése volt. 
Már most le szeretném szögezni: az a tény, hogy az egyes fiatalkorú személy anti
szociális vagy bűnöző viselkedése milyen típusú csoport keretében valósul meg
— alapvetően a véletlen dolga. A csoportba való tartozásnak, a beszervezésnek 
és a választásnak ezer változata ismert, leggyakrabban a fiatalkorú ízlése dönti el 
a dolgot. A csoportba kerülés véletlen vagy — ha tetszik — divatjelenség. De 
hogy ilyen csoportok egyáltalán léteznek, az már társadalmi jelenség. E csopor
tok rendeltetése nem más, mint a társadalmi normákkal és értékekkel való szem-

4 Az általunk vizsgált 149 fiatalkorú elkövető összesen 92 csoportosuláshoz tartozott — az alábbi 
megoszlásban: csöves 29, popper 9, galeri 8, újhullám 7, teddy 3, púnk 2, digó 2, rocker 2, hippi 2, 
egyéb 28 (ebből: alkalmi 2, bűnszövetség 12, divatot nem követő 14). A csoport elnevezése gyakran 
annak jellegére is utal. így például az újhegyi jampik csoportja a Hungária zenekar körül tömörülő 
teddyket ölelte fel. A Jézus Krisztus csoport hippi jellegű alakulat volt. A Kopogó fék és Motorosok 
elnevezések rockercsoportokat fedtek.

5 Voltaképpen ezek a csoportok nem is tartoznak témánk keretébe, minthogy együttlétük és egész kö
zösségük csupán bűnelkövetésre korlátozódik. E jelenség szabályozása a büntető anyagi jog területén 
megy végbe.
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befordulás, a különböző mélységű és természetű „ellenzékiség” formáinak meg
teremtése. Ennek az ellenzékiségnek a politikai tartalma nem eléggé ismert, de 
talán azért, mert nincs is. Ne tévesszenek meg bennünket a már említett horogke
resztek és egyéb náci jelvények. Mindezek korántsem a szereplők náci ideológiá
hoz való tartozását jelzik, sokkal inkább a végsőkig elmenő drasztikus szembe
fordulás kifejezésére szolgálnak.

Ugyanakkor az említett csoportoknak és a belőlük létrejövő mozgalmaknak 
a nyugati országokban, különösen az Egyesült Államokban jól kidolgozott ideo
lógiájuk és filozófiájuk van, amely tagadja a polgári társadalom adott időszakát 
és a reá épülő adminisztrációt. Ez a forradalmiság azonban anarchisztikus termé
szetű és gyakran köt szövetséget a köztörvényes bűnözőkkel. (Egyes szociológu
sok e mozgalmak közé sorolták be pl. a Berkeley egyetemen működő kommunis
ta sejteket is.)

Az ötvenes évek végétől a fiatalok csoportos bűnözését galeri néven kezdte 
emlegetni a bűnügyi tudomány, s a köznyelv is. A kriminológiában a galeri fogal
ma kezdettől negatív értékítéletet tükrözött, míg a köznyelvben egy ideig igaz ba
ráti társaságok megjelölésére is szolgált.6 Kétségtelen, hogy a galerik megjelenése 
nagy szerepet játszott a fiatalkori bűnözés számbeli emelkedésében és veszélyes
ségének fokozódásában.

Bár a kriminálstatisztikák az 1970-es évet tartják a galeribűnözés kiemelke
dő esztendejének, az elkövetett cselekményeket, a létező galeriket, illetőleg azok 
tagjainak számát megközelítően sem lehetett megállapítani. Ennek oka főleg a 
feljelentések elmaradásából származó magas tendenciában rejlett. (Pl. a Népsta
dion-galeri tagjai közel 90 esetben követtek el erőszakos közösülést, de csak egy 
személy tett ellenük feljelentést.) Mindezek ellenére a galerik szerkezete, műkö
dése, tagjaik belső élete meglehetősen jól kirajzolódott a korabeli kriminológiai 
kutatásokból.

1975-től kezdve az antiszociális fiatalkorúak csoportjai egyre inkább csöve
seknek kezdték magukat nevezni, galerit képző gócként aluljárókban gyülekeztek 
és számos bűncselekményt követtek el. 1976-tól kezdve nincs adat a galeribűnö
zésről. A fogalom két okból halványult el. Egyrészt nem ragaszkodott a hatóság a 
fiatalkorú bűnözés súlyos helyzetét tükröző címke folyamatos használatához. 
Másrészt a fiatalkorúakból álló galerik sem nevezték magukat szívesen e súlyo
sabb elbírálás alapjául szolgáló megjelöléssel. Lassan kialakult az a vélemnéy, 
hogy galeribűnözés mint olyan — nem létezik többé.

De a valóságban részben átalakult, kisebb részben pedig tovább élt a galeri
bűnözés. Bizonyítják ezt az azóta felszámolt galerik, a galeritagokra és -vezetőkre 
vonatkozó adatok — az egységes rendőrségi és ügyészségi statisztikában —, de 
ezt támasztja alá saját kutatásunk is.

A bűnözői viselkedés mibenléte

Először is arra a kérdésre kell választ adni, hogy az új típusú antiszociális 
csoportok megjelenése és a fiatalkori bűnözés nagyarányú emelkedése között

6 A galeri pontos fogalmát az egységes rendőrségi és ügyészségi bűnügyi statisztika ún. kitöltési tájé
koztatója adja meg, amely tulajdonképpen átvette az Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai In
tézet kutatási anyagából nyert definíciót. Eszerint: a fiatalkorú galeri olyan három vagy több sze
mélyt magában foglaló antiszociális beállítottságú társadalmi csoport, amelybe megközelítően azo
nos korú fiatalok tartoznak. Társulásuk nélkülözi mind a hivatalos szervek, mind a szülők kezdemé
nyezését, jóváhagyását, felügyeletét. E csoportok tevékenysége a szabadidő felhasználásának sajátos 
módját jelenti.
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van-e összefüggés? Időbeli korreláció kétségtelenül van. Az országos adatok sze
rint a fiatalkori bűnözés az utolsó öt év alatt közel másfélszeresére, a többes, cso
portos bűnelkövetés (amelyben nagy számmal szerepelnek az elemzett csopor
tok) még ennél is nagyobb mértékben növekedett. A csoportos elkövetők száma
1984-ben megegyezett az 1980-ban kimutatott összes fiatalkorú bűnöző létszámá
val. Ami a csoportos fiatalkori bűnözés szerkezetét illeti, igen csekély és alig vál
tozó az állam és emberiség elleni, valamint a gazdasági bűncselekményeket elköve
tő fiatalkorúak száma. Ám a legtöbb bűncselekménycsoportban jelentős és állan
dó a növekedés.

Többnyire vagyon elleni bűncselekményeket követnek el. Uralkodó elkövetési 
forma az erőszakkal elkövetett dolog elleni lopás. Budapesten butikokba, trafi
kokba és élelmiszerboltokba törnek be. Erőszakosan feltörik a gépkocsikat, be
zúzzák a nyilvános telefonfülkék perselyeit. Leggyakrabban élelmiszert, szeszes 
italt, cigarettát, ruhaneműt, rádiót, magnetofont, sportfelszerelést lopnak. Autók
ból pedig benzint, pénzt és ékszert. Budapesten dívik még a zsebtolvajlás is.

A jármű önkényes elvétele rendszerint hirtelen keletkező ötlet egy rövid szó
rakozás megvalósítására. A rablások jelentős része úgy zajlott le, hogy a csoport
tagok pénzt kértek a járókelőtől, majd amikor az megtagadta, elvették a pénzét és 
értéktárgyait. Gyakran fordult elő az ittas vendégek kifosztása is. A viszonylag 
nagyszámú közokirattal való visszaélés a lopási cselekménnyel összefüggő bűn
halmazat. A fiatalkorúak az ellopott táskákban, levéltárcákban talált igazolvá
nyokat is megsemmisítették.

Valamennyi erőszakos és garázda jellegű bűncselekmény elkövetését brutali
tás jellemezte. Az elkövető fiatalok egymást kívánják felülmúlni a sértettek bán
talmazásában. Kivétel nélkül minden garázda eset a sértettel szemben tanúsított 
erőszakkal valósult meg. A testi sértések áldozatai magányos, vétlen emberek, 
akiket a csoport tagjai provokáltak, majd súlyosan bántalmaztak.

A bűnelkövetői csoportok létszáma általában 3—10 fő. A vizsgált népesség 
mintegy 77%-a ilyen csoportban követte el a bűncselekményt. E kisebb létszámú 
csoportokra az jellemző, hogy szinte valamennyi tagja részt vett a bűncselek
mény, többnyire még a bűnhalmazat elkövetésében is. Szervezettek, a tagok több
ségének már van bűnöző tapasztalata. Ilyen csoportok viszik véghez szinte vala
mennyi betöréses lopást és rablást. Cselekményeik — jogi jellegét tekintve — 
gyakran minősülnek bűnszövetségben elkövetettnek.

A nagyobb létszámú csoportoknál rendszerint megoszlott a tagok tevékeny
sége. Itt több olyan fiatallal találkozhattunk, akik egyedül feltehetően nem is kö
vették volna el a cselekményt, csak társaik miatt vettek részt abban, többször csu
pán bűnsegédként. Az így elkövetett cselekmények ötletszerűbbek. A telefonper- 
sely-kifosztók, a gépjárműfeltörők nagy része innen kerül ki. Ugyancsak ezek a 
csoportok valósítják meg a provokációt követő testi sértéseket és a garázdaságok 
többségét.

A személyek, körülmények átlagtól eltérő volta

Kutatásunkban kitértünk az elkövető fiatalkorúak nem és kor szerinti meg
oszlására, iskolai végzettségére, foglalkozás szerinti szóródására, előéletükre, ba
ráti kapcsolataikra és a különböző szervezetekhez való tartozásukra. Az adatok 
nem mutatnak jelentős eltérést a korábbi vizsgálathoz képest. Mégis érdemesnek 
látszik felhívni a figyelmet az olyan, általános iskolát végzett fiatalok magas szá
mára, akiknek fele évet ismételt, esetleg 2-4 alkalommal is. Az analfabéták, az ír- 
ni-olvasni alig tudók aránya jobb képet mutat az országos átlagnál, az 5 8. osz
tályt végzettek aránya pedig alig marad el tőle.
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A családi és személyes körülmények a kutatásnak fontos részét képezték, de 
e rövid tanulmányban nincs mód részletes ismertetésükre. Annál inkább ki kell 
térni azokra a deviáns jelenségekre, amelyek aggasztó méretekben fordulnak elő 
a csoportos bűnözésben részt vevő fiataloknál. A beilleszkedési zavaroknak e 
csoportja nem szűkíthető le a csoportos bűnözés területére, mert napjaink fiatal
kori bűnözését alapvetően meghatározza. Az általunk vizsgált csoportokban ezek 
a negatív jelenségek halmozottan fordultak elő, területi megoszlásuk pedig jelen
tős eltéréseket mutatott. így Budapesten a fiatalkorú csoportos elkövetők felénél, 
vidéken pedig háromnegyedénél fordult elő súlyos deviáns viselkedés a bűnelkö
vetésen túl.

Első helyen említendő az alkohol és csoportos bűnözés összefüggése. A vizs
gált fiatalok több mint egyharmada rendszeresen fogyasztott szeszes italt. Leg
többjük ital hatása alatt követte el cselekményét. Egyesek azért vittek véghez be
töréses lopást, hogy italt szerezzenek, mások egyenesen italt loptak. A vizsgált 
bűnelkövetőkhöz viszonyított arányuk 36,2% és ez közel ötszöröse az összes fia
talkorú elkövető terhére kimutatható 1984-es adatnak. A rendszeresen alkoholi
záló fiatalkorúak a devianciával terheltek közel kétharmadát teszik ki.

Csakúgy mint országosan, az általunk vizsgált fiatalkorú csoportokban is 
nagy szerepet játszott a narkománia terjedése. A fiatalok 25%-a károsította egész
ségét kábító hatású anyagok élvezetével. Többségük állami gondozott volt. (A 
megfigyelt állami gondozottak 47,9%-a tartozott ide.) A legtöbben ragasztóanya
gok belélegzésével idéztek elő kábulatot. Egyes csoportokban minden tagnak kö
telessége volt ragasztót szerezni. Az is előfordult, hogy a ragasztó megszerzése a 
csoporthoz tartozás, a befogadás feltétele volt. Budapesten és Szegeden egy-egy 
csoport kábítószeres cigarettát vásárolt külföldi turistáktól és kamionvezetőktől.

A tapasztalat azt bizonyítja, hogy e visszaélések az egyre erősebb kábítószert 
tartalmazó gyógyszerek irányába tolódtak el. Magasra ugrott az orvosi vények 
meghamisítása (1983-ban 2786 darabot lepleztek le), és jelentősen megnőtt a 
gyógyszertári betörések száma. A fiatalok bandákba verődve jelennek meg a 
gyógyszertárban, és zárás után zaklatják az ott dolgozó nőket. A kábítószer-fo- 
gyasztás ma is a pótszerek és a pszichotropikus gyógyszerek fogyasztását jelenti. 
Egyes szakértőknek az a véleményük, hogy a nyolcvanas évek eleje óta — bár ne
hezen és magas áron — csaknem minden kábítószert meg tudnak szerezni azok, 
akik kapcsolataik révén ismerik a megfelelő forrásokat.

A kábítószer-fogyasztással igen sok tanulmány foglalkozik, és azt komolyan 
terjedő, járványszerű folyamatnak tartja. E rövid cikkben csupán a jelenség leg
újabb vonásait kívánjuk érinteni. Ezek a következők:

— A visszaélő anyagokkal való próbálkozások egyre fiatalabb korosztá
lyokra tevődnek át.

— Növekszik a kábítószer-élvezők között a lányok száma.
— A narkománia nem kötődik bizonyos társadalmi rétegekhez, szinte min

den réteg képviseli magát, bár a narkomániás fiatalok zöme veszélyeztetett csalá
di hátterű vagy állami gondozott személy.

— A fiatalkorúak csoportjai, illetőleg a nevelőotthonok a fertőzés gócai.
— A belföldi turizmus segítségével az antiszociális csoportok és személyek 

hatása sajnálatos módon egymástól földrajzilag távol eső körzetekre is áttevődik.
— A fiatalok egyre leleményesebbek a kábulat keltésére alkalmas új szerek 

felismerésében, terjed például a házilag termesztett vagy vadon növő kenderleve
lek elszívása. A súlypont a ragasztóanyagokról a gyógyszerek használatára helye
ződött át.

— Kialakulni látszik a kábítószeresek ideológiája: a hagyományos érintke
zési formák és életmód elleni tiltakozás.

A fiatalkori deviációk egyik legveszélyesebb fajtája az öngyilkosság és ön
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gyilkossági kísérlet. Köztudott, hogy az öngyilkosságok elkövetői, megkísérlői 
között sok a gyermek és a fiatalkorú. Vizsgálatunk adatai felülmúlják az eddig is
mert előfordulási gyakoriságot, minthogy minden kilencedik fiatalkorú (az elkö
vetők 10,7%-a) öngyilkossági kísérletet hajtott végre. A suicidium, illetve annak 
megpróbálása általában halmozott deviáció terméke. Az öngyilkossági kísérlet 
gyakran nem az önpusztítás szándékával történik, az elkövető így próbálja felhív
ni magára a környezet figyelmét, ilyen drasztikus formáját választja a segélyké
résnek.

A fiatalkori bűnelkövetőknél mutatkozó devianciák, negatív jelenségek kö
rében indokolt megemlíteni a csavargást és a bűnözést. A bűncselekményt elkö
vetők között a csavargás mint előzmény a szakértők szerint 55—60%-os előfordu
lást mutat.

Tapasztalataink szerint a csavargók többsége nevelőotthonból vagy javítóin
tézetből szökött meg. Tettüket valószínűleg a fegyelmezett életmódhoz való al
kalmazkodási készség hiánya motiválta. Ezzel a nagyméretű szökési hullámmal 
magyarázható az is, hogy az állami gondozott fiatalkorúak körében egészen elké
pesztő méreteket (a fiatalkori bűnözők átlagos szintjének a hatszorosát) öltött a 
bűnözés.

A különböző intézetekben meglévő negatív jelenségek ösztönző hatását a 
szökésre és a csavargásra más felmérések is alátámasztják. Az intézeti nevelők 
egy része kiszolgáltatottnak tartja magát és fél neveltjeitől. Gyakran kénytelenek 
segítségül hívni az agresszív fiatalokat a többiek fegyelmezéséhez.

Rendkívül figyelemre méltó azon kutatói tapasztalat, amely szerint a jó szín
vonalon működő állami nevelőintézmény sem tart úgy vissza, mint a közepes 
szintű családi nevelés. Mivel a csavargás egyik eredője a deviáns, bűnöző életvi
tel kialakulásának, ezért a fiatalkori csoportos bűnözés visszaszorításának egyik 
sarkpontja az ellene való határozott fellépés.

A felsorolás végén utalnunk kell az érzelmi-értelmi természetű devianciákra. 
Kutatási adataink szerint a vizsgált fiatalok 7%-a állandó ideggondozói kezelés 
alatt állt. Epilepsziás rohamok, dühkitörések, a gyengeelméjűség enyhébb fokai, 
lelki és kedélybetegségek miatt sok fiatalt gyógykezelnek az orvosok.

Összefoglalásképpen utalni kívánunk arra, hogy következtetéseink és általá
nosításaink, bár konkrétan a fiatalkori csoportos bűnözésre vonatkoznak, valójá
ban a hazai fiatalkori bűnözés egészére érvényes megállapításokat tartalmaznak. 
Ezeket az alábbi pontokban foglaljuk össze.

1. A fiatalkori bűnözés emelkedését az 1980—1984. évi adatok tanúsága 
szerint döntően a csoportos bűnözés megélénkülése idézte elő.

2. Jelentősen megnőtt a fiatalkorúak által elkövetett erőszakos és garázda 
jellegű bűncselekmények — különösen a rablások — száma, a csoportos bűnözés 
elterjedésével párhuzamosan.

3. A fiatalkori csoportos bűnözés résztvevői többszörös bűnelkövetéssel jel
lemezhetők. A bűnhalmazat körükben a bűnelkövetők országos átlagának a két
szerese.

4. A csoportosan bűnöző fiatalkorúak vagyon elleni bűncselekményeinek 
egy főre jutó kára meghaladja az országos bűnelkövetői átlagot.

5. A csoportosan bűnöző fiatalkorúak nem kis értékű dolgokat lopva köve
tik el tettüket, egyre gyakrabban jellemzi tevékenységüket az üzletszerű elköve
tés. A csoportok létszáma ritkán haladja meg a tízet. Valamennyi elkövető részt 
vesz a bűncselekményekben, emiatt azok — különösen az erőszakos és garázda 
cselekmények — rendkívül durvák, brutálisak.

6. Növekszik a bűnelkövetés szervezettsége, a cselekmények egyre többször 
minősülnek bűnszövetségben elkövetettnek. Terjed a fosztogatás, miközben ún. 
bűncselekmény-sorozatok valósulnak meg.
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7. Fiatalkorúak és felnőttek együttes bűnelkövetése esetén mind gyakrab
ban kezdeményeznek a fiatalkorúak.

8. A fiatalkorú bűnelkövetők részvétele a csoportos bűnözésben az elköve
tőknek 60,4%-ánál a csoporthoz tartozás negatív hatásának tulajdonítható.

9. A csoportosan bűnöző fiatalkorúak az átlagosnál sűrűbben követik el 
bűncselekményeiket lakóhelyükön kívül, mozgási körletük nagyobb, mint az 
egyedül bűnözőké.

10. A csoportosan bűnöző fiatalkorúak közel egyharmadát olyan állami gon
dozottak alkotják, akik szökéseik során követik el bűncselekményeiket.

11. A csoportosan bűnöző fiatalkorúak között a 15-16 évesek aránya megha
ladja az országos átlagot. Tehát már a fiatalabb életkornak is intenzíven bekap
csolódnak e bűnözési formába.

12. A csoportosan bűnöző fiatalkorúak többségét azok a szakmunkástanu
lók alkotják, akik iskolai végzettségük alapján csak alacsonyan kvalifikált munka 
végzésére alkalmasak.

13. A csoportos bűnözés fiatalkorú résztvevőinek 40,9%-a ellen indult koráb
ban büntetőeljárás. A soraikban lévő állami gondozottak fele: bűnismétlő.

14. Az elkövetők 57,7%-ánál lehetett kimutatni deviáns jelenségeket (rend
szeres alkoholfogyasztást, kábító hatású anyagok élvezetét, öngyilkossági kísérle
tet, ideggondozói kezelést stb.), ami arra utal, hogy körükben átlagon felüli gya
korisággal fordulnak elő beilleszkedési zavarok.

15. A csoportosan bűnöző fiatalkorúak között a rendszeres alkoholfogyasz
tók aránya 36,2%. Ez mintegy ötszöröse a fiatalkorú bűnelkövetők terhére kimu
tatható szeszesital-fogyasztásnak.

16. A fiatalkorú bűnelkövetők negyedrésze rendszeresen károsítja egészségét 
kábító hatású anyagok élvezetével (legtöbbször ragasztók gőzének belélegzésével, 
ritkábban kábulatot okozó gyógyszerek szedésével, illetve alkohol és gyógyszer 
kombinációjával). Az állami gondozott bűnelkövetők fele ide sorolható.

17. A csoportosan bűnöző fiatalkorúaknak 31,5%-a nevelkedett teljes család
ban, 32,2%-a volt állami gondozott, őket épp családi környezetük veszélyeztette. 
Velük együtt a — családtagok deviáns magatartása miatt — veszélyeztetett fiatal
korú bűnelkövetők aránya 70,5%-ot tesz ki.

18. A fiatalok felfokozott csoportosulási igénye és a csoportosan elkövetett 
bűnözés elszaporodása között nyilvánvaló az okozati összefüggés. A fiatalok cso
portosulási formái sokszínűek és többnyire az aktuális zenei és öltözködési divat
hoz igazodnak. Rendszerint nem bűnelkövetés céljából, hanem a fiatalok közös
ségi szükségleteinek kielégítésére jönnek létre. A beilleszkedési zavarokkal ter
helt fiatalok csoportalakítása egyre többeket juttat el a bűnözésig. Számos cso
portosulási forma önálló ideológiát alakít ki (lásd például a punkok rendszerelle- 
nességét). A csoporttagok egymásra hatása következtében felgyorsul az antiszoci
ális beállítódás folyamata és jogsértésekhez vezet. A kutatás tapasztalatai szerint 
a magukat csöveseknek nevező csoportosulások a legelterjedtebbek és így a leg
veszélyesebbek. Közülük kerülnek ki a legnagyobb arányban a csoportos bűnel
követők.

19. A galeribűnözés újraéledésére a kutatás nem szolgáltatott adatokat. 
A galerikra jellemző klasszikus szervezettséggel, belső renddel alig találkoztunk. 
Ugyanakkor megnőtt a kifejezetten bűnözésre szerveződött csoportok száma a fi
atalkorúak körében. Ezek természetesen inkább bűnszövetségnek minősíthetők, 
ám huzamosabb fennmaradásuk esetén, a szervezettség fokozódásával, galerivá 
válhatnak.

20. A fiatalok csoportosulásai megteremtik az agresszív ösztön kiélésének le
hetőségét. A társas együttlét bátorítólag hat, csökkenti a felelősségtudatot. S így 
legfőbb forrása a csoportos bűnelkövetésnek.

Dr. Molnár József


