
felügyelettől vagy bármilyen más korrekciót célzó intézménytől elvárni azt, hogy 
e rétegek egyes tagjait a társadalmi felemelkedés útjára terelje. Nem a helyreiga
zítás lehetőségét vonjuk kétségbe, csupán fontosnak tartjuk annak tisztázását, 
hogy mire képes bármiféle korrekciót szolgáló társadalmi beavatkozás. Ennek 
meghatározása után az e célt szolgáló intézményeket alkalmassá is kellene tenni 
feladatuk ellátására.

Ami a gyermeknevelésben a család feladata volna, nem testálható át más 
társadalmi intézményekre, de más személyekre sem. Az volna az üdvözítő megol
dás, ha a válságos helyzetben lévő családokat — reális társadalmi lehetőségeket 
biztosítva számukra — újból alkalmassá tehetnénk funkcióik ellátására, a jöven
dő generációk harmonikus nevelésére.

Gyuris Tamás

Gondolatok a szigorított őrizet 
jogintézményéről

A bűnismétlés, a visszaesés jelensége mindig is problémát jelentett a társada
lom számára, megszüntetése vagy visszaszorítása évszázadokon keresztül — 
többnyire ma is — büntetőjogi beavatkozás formáját öltötte. A jogalkotók és jog- 
alkalmazók régóta kísérleteznek a probléma felszámolásával, természetesen a kor 
jogrendszerének fejlettségétől függően mindig más-más módszerekkel. Megálla
píthatjuk, hogy a bűnismétléshez egyre fokozódó represszió társul, és a megtor
lás jogosult még a fejlett jogrendszerekben is e téren.

Tulajdonképpen miben rejlik a probléma lényege? Nem csupán a visszaesők 
vagy a többszörös visszaesők óriási számarányában, hanem abban a tényben, 
hogy a korábban, akár többször is megbüntetett személyekkel szemben hatásta
lan a büntetés. E hatástalanság kettős látszatot kelt. Az egyik jogpolitikai, a má
sik kriminológiai természetű.

A jogpolitikai jellegű látszat a büntetési rendszer és a büntetésvégrehajtás 
hatékonyságával van összefüggésben. A többszörös visszaesés ugyanis megkér
dőjelezi az egész rendszer eredményességét. A kriminológiai jellegű látszat pedig 
az, hogy az a személy, akire nem hat a büntetés, aki állandóan újabb bűncselek
ményeket követ el, az egyre veszélyesebb.

Noha a többszörös visszaesők csoportjának speciális problémáját társadal
mi kérdésként is kezelni lehetne, e csoportok magas kriminogenitása és a társa
dalom számára általuk okozott károk jelentősége problémájuk megoldását egyér
telműen a büntetőjog irányába terelte.

Választott témánk szempontjából érdemes felidéznünk a századforduló 
éveit, mikor a jogalkotás új jogintézménnyel próbálta a bűnözés növekedését 
visszaszorítani. A bűnismétlőkkel szemben bevezetett szigorított dologház intéz
ménye elsősorban a büntetőjogi represszió eszköze volt. Bevezetésének gondola
ta megosztotta a hazai jogéletet, célja sem volt teljesen tisztázott.

Egyesek (pl. Nagyiványi Fekete Gyula 1891-ben) a társadalomból való kire
kesztésen túl az elítéltek megjavítását tekintette fő célnak. Mások (pl. Balogh Je
nő 1908-ban, Angyal Pál 1920-ban) szintén az elítéltek megnevelésére helyezték a 
hangsúlyt, de különböző kiegészítő intézmények létrehozását (lásd a többszörös 
visszaesők társadalmi felügyeletét, munkatelepre, védőintézetbe utalását) java
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solták. Megint mások elutasították a határozatlan tartamú szabadságelvonás 
gondolatát a közveszélyesség fogalmával egyetemben.

A korabeli jogelmélet szerint a többszörös visszaeső egyúttal közveszélyes 
személy is. Büntetésének kiszabásakor az általa elkövetett bűncselekményen kí
vül személyi veszélyességet is figyelembe kellett venni. A szigorított dologház 
mint biztonsági őrizet ez utóbbit büntette, míg a szabadságvesztés-büntetés ma
gát az elkövetett bűncselekményt.

A kapitalizálódó Magyarország gazdasági-társadalmi viszonyai között, ami
kor épp a gazdasági-társadalmi átalakulás következtében ugrásszerűen megnőtt 
azok száma, akik először követtek el bűncselekményeket, a büntetőjog a határo
zatlan tartamú szabadságelvonásban vélte megtalálni a bűnismétlés problémájá
nak megoldását. A bűnözés elleni küzdelem és prevenció szociálpolitikai eszkö
zei nem ígértek gyors eredményeket, mert a társadalmi gondoskodás intézmény- 
rendszere még kialakulatlan volt.

1928-ban a X. sz. törvény rendelkezett a szigorított dologházakat illetően. 
Az intézmény határozatlan vagy relatíve határozatlan időtartamú szabadságelvo
náson alapult. Bevezetését követően többen felismerték, hogy a megtorlás és az 
átnevelés — mint cél — sem elméletileg, sem gyakorlatilag nem egyeztethető ösz- 
sze. Annál is inkább, mert hiába fogalmazódott meg az egyéni megelőzés, megja
vítás célja, a büntetésvégrehajtás nem rendelkezett olyan nevelési módszerekkel
— a tudomány fejlettségi szintjének és a szakképzett apparátusnak a hiányában 
—, hogy ezek ténylegesen megvalósulhassanak.

A szigorított dologházról szóló rendelkezések tekinthetők a szigorított őrizet
— jelenleg kodifikált intézménye — jogtörténeti előzményének. A jogintézmény 
szükségességét 1969-ben Gárdái Gyula és Vigh József tanulmánya vetette fel. Ja
vaslatukat szenvedélyes vita követte. Igen szélsőséges vélemények hangzottak el

A szigorított őrizetesek könyvtára Vácott
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az intézmény bevezetése mellett és ellen egyaránt. A büntetőpolitika és a jogalko
tás a vitától függetlenül a szigorított őrizet bevezetése mellé állt. Az 1974. évi 9. 
törvényerejű rendelet szabályozta a szigorított őrizet intézkedését, mely a társa
dalomra különösen veszélyes visszaesőkkel szemben a relatíve határozatlan tarta
mú szabadságelvonást iktatta be.

A konkrét szabályozás az elméleti kifogásokon túlmenően egyéb problémá
kat is felvetett. Egyrészt mindvégig vitatható maradt a szigorított őrizetbe utalha
tó, különösen veszélyes visszaesők körének jogi szabályozása. Gönczöl Katalin a 
Magyar Jog 1977/7-es számában leszögezi: „Az 1974. évi 9. tvr-ben körülírt felté
teleknek átlagosan minden ötödik bűnismétlő megfelel.” Tavassy Tibor pedig a 
Jogtudományi Közlöny 1978/3-as számában jelenti ki, hogy a jogintézmény „a 
kis tolvajokat izolálja csupán, holott eredetileg nem ez a célja”.

Másrészt kétség merült fel a szigorított őrizet végrehajtásával kapcsolatban. 
Míg a törvény elvileg a szigorított őrizet céljaként a különösen veszélyes vissza
esők társadalomba való — fokozottabb nevelési módszerrel történő — beillesz
kedését fogalmazta meg, addig az intézmény végrehajtását a legszigorúbb feltéte
lek közé, azaz fegyház fokozatba helyezte. Ez a végrehajtási fokozat viszont nem 
alkalmas a személyiség intenzív formálására, hiszen a korlátozások mértékéből 
adódóan itt elsősorban a büntetés — malum — jellege domborodik ki. Az intéz
kedést joggal érezték a fogvatartottak a büntetés meghosszabbításának.

Egy 1976-ban végzett széles körű vizsgálat adatai szerint, valamint a jogi 
közvélemény által többször és több fórumon kifejtett vélemény szerint a bűnis
métlés problémájának megoldására nem alkalmas a szigorított őrizet intézménye. 
Ennek ellenére az 1978. évi IV. törvény, a Btk., bár erősen megreformált formá
ban, de átvette a relatíve határozatlan tartamú szabadságelvonás jogintézményét. 
És a társadalom védelmén — mint generálpreventív célon — kívül szándékában 
állt a többszörös visszaeső személyiségének intenzív formálása is. Ez a törvényi 
megfogalmazás, mint a szigorított őrizet alkalmazásának indoka, igen sok kér
dést vet fel.

1985-ben a nevelési osztály kutatásszervezési alosztályának munkatársai (jó
magam és Gyuris Tamás) felmérték a szigorított őrizetes fogvatartottak teljes kö
rét (944 bűnelkövetőt). A kérdőíves módszerrel végzett vizsgálat az alábbi ada
tokkal írja körül a címben jelzett populációt.

Átlagéletkoruk 40,6 év. Átlagosan hétszer ítélte el őket a bíróság, fejenként 
kilenc bűncselekményért: tehát alkalmanként több bűncselekmény miatt álltak 
bíróság előtt. Szabadságvesztés-büntetésben átlag 11 évet és 5 hónapot töltöttek. 
80%-uknak már nincsenek családi kapcsolataik, szabadulásukat követően légüres 
tér várja őket. Bár sokan rendelkeznek szakmunkás-képesítéssel, a szabad élet
ben töltött rövid időszakokban többnyire segédmunkásként vagy betanított mun
kásként dolgoznak, vagyis a legrosszabb szociális és kulturális helyzetben lévő 
társadalmi réteg perifériájához tartoznak.

Felmerül a kérdés, hogy képes-e a büntetésvégrehajtás — akár a legcseké
lyebb mértékben — megváltoztatni a fenti paraméterekkel jellemezhető fogvatar
tottak csoportját. Hisz ezeknél az elítélteknél a börtönben töltött idő oly hosszú, 
a börtönártalmak negatív hatása oly erős, hogy szinte minden más hatást legyőz. 
A szigorított őrizetesek fegyelmi helyzetével és börtönbeli alkalmazkodásával 
kapcsolatos vizsgálati tapasztalataink mind-mind ezt támasztják alá.

Adataink szerint azok a szigorított őrizetesek voltak a legkevesebbet fenyít- 
ve és a legtöbbet jutalmazva, akiktől már visszavonták az ideiglenes elbocsátást. 
Alkalmazkodóképességük a börtön viszonyaihoz jó, ugyanakkor beilleszkedésük 
a társadalomba egyáltalán nem mondható sikeresnek. Azok, akiknek börtöntűrő 
képességük kiváló, átlagosan 11 hónapot sem töltöttek ideiglenes elbocsátásban.
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70%-uk még egy évig sem volt szabad állampolgár, és 90%-uknak újabb bűncse
lekmény elkövetése miatt vonták vissza elbocsátását.

Az újabb bűncselekmény legtöbbször vagyon elleni cselekmény, amelyért át
lagosan 1 év 7 hónap szabadságvesztés-büntetést szabott ki a bíróság. Tehát a 
büntetés végrehajtása során tanúsított konformista magatartás, egy többszörös 
visszaeső esetében nem garantálja a szabadulást követő beilleszkedést. Ugyanak
kor a büntetés végrehajtása során tanúsított túl alkalmazkodó viselkedésüket 
kénytelenek vagyunk a beilleszkedési szándékra mutató magatartásként felfogni.

így a többszörös visszaesők problémájára adott jogszabályi reakció nehéz, 
és a gyakorlatban szinte megvalósíthatatlan feladat elé állítja — ez idő szerint — 
a büntetésvégrehajtást. A többszörös visszaesők csoportja se életkorából, se kri
minológiai pályafutásából eredően nem fogékony a büntetésvégrehajtás eddig ki
alakított személyiségformáló módszereire. Problémájuk komplexebb beavatko
zást igényelne, gondolok itt például a szabadulást követő szociális és mentális 
támogatásra.

Mindebből két következtetést lehet levonni. Egyfelől a szigorított őrizet vég
rehajtására kijelölt intézet személyi állományát olyan feladat elé állítja a jogsza
bály, amelyet objektíve majdnem lehetetlen végrehajtani. Másfelől, ha a többszö
rös visszaesés problémáját kezelő jogintézményben nem lehet megvalósítani az 
intenzív személyiségformálást, akkor a relatíve határozatlan időtartamú szabad
ságelvonásból — minden bevallott célja ellenére — nem valósul meg más, mint 
az izoláció és a megtorlás. Kérdés, hogy jogrendszerünk fel akarja-e ezt vállalni. 
El akarja-e fogadni, hogy a többszörös visszaesés problémájára ma sem tud haté
konyabb megoldást, mint száz évvel ezelőtt.

Dr. Kövér Ágnes

Szemelvények 
a fiatalkorúak büntetésvégrehajtásának 

X V I I I . -X X .  századi történetéből

Az 1795-ös büntetőtörvény-javaslat

Hazánk első börtöne magánkezdeményezésre nyílt meg. Gróf Eszterházy 
Ferenc (Mária Terézia tanácsosa) 1770-ben ingyen telket és épületet adott át az 
országos fenyítőház számára, Szempcen. Ide (hivatalos nevén: a Császári és Ki
rályi Fenyitő és Dologházba) utalták be 1772. szeptember 4-étől a javíthatalano- 
kat és a kihágókat, illetve a halálbüntetésre kevésbé érdemeseket, vagy abból ke
gyelemből felmentetteket. Sajátos keveréke volt ez az intézet a mai börtönnek, a 
dologháznak és a fiatalkorúak javító-nevelő intézetének.

A fiatalkorúakra vonatkozó törvényjavaslat a szabadságvesztés-büntetés há
rom nemét állapította meg. így a szigorúbb és az enyhébb börtönt, valamint a ja 
vítóházat. Kimondta, hogy gyermekeket, együgyűeket még akkor sem lehet bün
tetőjogilag felelősségre vonni, ha azok törvénybe ütköző cselekményt követnek 
el. A tervezet szerint a fiatalkorúaknak a felnőttektől elkülönítve, dologházban 
kell letölteniük a büntetésüket. Természetesen a fiatal bűnelkövetők számára el
rendelt büntetésvégrehajtási intézet enyhébb fokozatú volt a felnőttekénél. A tör
vénytervezet hatályba iktatására — noha az nagy lépést tett az európai jogfejlő
dés irányába — a kor elmaradott társadalmi viszonyai miatt nem került sor.
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