
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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Tóth Mór olyan mintafogházat akart létesíteni a fiatalkorú bűnelkövetők 
számára, amely nem utánozta volna idegen államok büntetési rendszereit, hanem 
a hazai rezsimek hasznos módszereit vette volna át. A kizárólag fiatal bűnösök 
befogadására készült intézetben 1 - 3  hónapot foglalkozás és munka nélkül, a 
hallgató- és a magányrendszer szabálya szerint töltenének a fiatalkorúak, hogy 
magukba szállva kellőképpen megbánhassák tettüket. Hetenként kétszer erkölcsi 
oktatásban részesülnének, de szót nem válthatnának, nem láthatnák egymást. Az 
itt eltöltött időt Tóth Mór vezeklési szakasznak nevezte.

Javaslata ezután iktatta be az elítéltek osztályozását. A 14—20 év közötti 
foglyokat koruk, valamint testi fejlettségük alapján 6 osztályba sorolták volna. 
S újításként a munka és tanulás melletti társas együttlétet is bevezették volna! 
A működő büntetésvégrehajtási rendszerek nem különítették el életkoruk alapján 
ennyire az elítélteket, nem szolgálták a nevelés—javítás ügyét. Az ügyész reform- 
elképzeléseibe a fogvatartottak elméleti oktatása is belefért.

A tervezet elfogadása esetén be kellett volna vezetni az ír fokozatos rend
szert, amely az elítélt magatartása alapján osztályozza a bűnelkövetőket. És ezzel 
párhuzamosan életbe kellett volna léptetni a feltételes szabadságra bocsátás in
tézményét, a visszaesőkre vonatkozóan pedig hosszabb ideig tartó vezeklést kel
lett volna elrendelni.

Egy megyei ügyész tervezete

Az 1878. évi V. törvény rendelkezései

Az 1867. évi kiegyezést követően ismét reformmunkálatok kezdődtek a bör
tönügy területén. E korszak hivatalosan az ún. közös fogság elveit alkalmazta — 
magánelzárással kombinálva. Ismerték a börtönt és a fogházat mint büntetésvég
rehajtási fokozatot. A magánelzárás elteltével 3 osztályba (24 évesnél fiatalabb, 
24 évesnél idősebb, visszaeső) sorolták az elítélteket. Ezeket az osztályokat csak 
éjszaka, séta közben és a foglalkozás nélküli időkben kellett kötelező érvénnyel 
elkülöníteni.

Minden 26 éven aluli elítélt iskolaköteles volt. A végrehajtó intézetben két 
osztály működött. Az elsőben írást, olvasást, számtant tanultak, a másodikban 
ezek mellett földművelési-állattenyésztési, valamint Magyarország földrajzával 
kapcsolatos ismeretekre tettek szert a fogvatartottak.

A kódex azokat a bűnelkövetőket tekintette fiatalkorúaknak, akik a bűncse
lekmény elkövetésekor már betöltötték a 12. életévüket, de még nem érték el a 
16-at. Rájuk enyhébb büntetést mértek, mint a felnőttekre. Ők fegyház helyett 
börtönt, börtön helyett fogházbüntetést kaptak, fogház fokozatukat pedig elzá
rásra változtatták. Azokat a fiatalkorúakat, akik nem tudták cselekményük bű
nösségét felismerni, mert nem rendelkeztek kellő belátási képességgel, javítóinté
zetbe utalták. Ugyancsak ott hajtották végre a 20 éven aluli bűnelkövetők fogház- 
büntetésének 6 hónapig terjedő hányadát is.

A Csemegi-kódex bírálata

A javító-nevelés időtartama indokolatlanul rövid. Hat hónap alatt nem lehet 
eredményt elérni. A megtorlás elve pedig nem alkalmas arra, hogy a züllésnek, 
erkölcsi romlásnak kitett fiatalkorúakat visszavezesse a társadalomba.
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Büntetőjogi-büntetésvégrehajtási fellendülés — 
a századfordulót követően

Ez idő tájt már kezdték felismerni a fiatalok körében végzett szociálpolitikai 
munka fontosságát, és azt, hogy a veszélyeztetett gyermekeket támogatni, pártfo
golni kell. A törvény megpróbálta a fiatalkorú bűnelkövetőt megkímélni a fog
házbüntetés megbélyegző hatásától és káros következményeitől. Érvényre jutott 
a társadalmi prevenció gondolata, mely szerint nem a bűncselekményeket kell 
megtorolni, hanem a hozzájuk vezető okokat elhárítani.

Azokat a fiatalkorúakat, akikre nem hat a bírói figyelmeztetés, nem rövid 
tartamú, fogházban végrehajtandó szabadságvesztésre ítélik, hanem határozatlan 
időtartamú javító-nevelésnek vetik alá. így vélik alkalmassá tenni őket a törvény- 
tisztelő életmódra. A klasszikus elvekkel való szembefordulás, a büntetőjogi gon
dolkodás egész rendszerének átépítése a fiatalkorúak megkülönböztetett kezelé
séhez vezetett.

Az 1908. évi XXXVI. törvény II. fejezete intézkedik a fiatalkorúak megkü
lönböztetett büntetőjogi elbírálásáról. Az akaratszabadság álláspontjára helyez
kedik, de elismeri az egyén tetteinek társadalmi meghatározottságát is. Teret en
gedve az ún. szociológiai iskola követelményeinek a klasszikus kódex revízióját 
nyújtja.

A fiatalkor felső határa 18 év lett. Bevezették a dorgálást, a próbára bocsá
tást, a javító-nevelést és az utólagos javító-nevelést. A már elrendelt intézkedést a 
fiatalkorú elítélt 20 éves koráig el lehetett halasztani. Súlyosabb esetekben fog
ház, illetőleg államfogház-büntetést szabtak ki.

A fiatalkorúak számára önálló büntetésvégrehajtási intézet Kassán létesült 
1905-ben. Építésénél már figyelembe vették a korszerű börtönügy szempontjait 
is. A Fiatalkorúak Fogházában az elítéltek osztályozásának elveit a gyakorlat ala
kította ki. A csavargók, az elsőbűntényesek és a visszaesők osztályán belül alcso
portokat is szerveztek. Nagyobb hangsúlyt kapott az oktatás, a nevelés, és lépése
ket tettek az utógondozási feladatok megoldására is. Hasonló viszonyok jelle
mezték a pár évvel később épített gyulafehérvári fogház tevékenységét is.

A 1908. évi XXXVI. törvény megszüntette azt a lehetőséget, hogy fiatalkorú
val szemben fegyház- vagy börtönbüntetést szabjanak ki. Koncepciójának jegyé
ben létesült az első országos intézet, a Ceglédi Fiatalkorúak Országos Fogháza. 
Itt csak fiúkat fogadtak be. Két évtized múlva jött létre a Nyíregyházi Törvény- 
széki Fogház, ugyancsak fiúknak. A lányokat a Pestvidéki Törvényszéki Fogház
ban, illetve az egri és a gyulai intézetek külön épületrészeiben helyezték el.

Az 1909. évi igazságügyi-minisztériumi rendelet a fiatalkorúak fogházát ille
tően a végrehajtás négy szakaszát állapította meg. A fogvatartottakat előéletük és 
elkövetett bűncselekményük alapján osztályozták, majd különböző végrehajtási 
szabályokat írtak elő számukra. A gyakorlatban ez a túlbonyolított végrehajtási 
rendszer nem vált be, ezért az 1913. évi szabályozás a fokozatos börtönrendszer 
enyhített-egyszerűsített formáját valósította meg.

A fiatalkorú elítéltet először megfigyelés céljából két hétig magánzárkába 
helyezték. Majd a büntetlen előéletűek, a visszaesők, a szokásos bűnelkövetők 
csoportjába került. Miután büntetésének kétharmad részét leülte, a felügyelő ha
tóság feltételes szabadságra bocsátotta.

A törvény által elrendelt felügyelő hatóság feladata a javítóintézetek és a fia
talkorúak fogházainak ellenőrzése és támogatása volt. Csak részben lehetett álla
mi szervnek nevezni e hatóságot, hisz tagjai a túlsúlyban lévő pedagógusokkal 
zömmel társadalmi szervet képviseltek. Jogukban állt a fiatalkorúakat feltételes 
szabadságra bocsátani, illetve arról őket visszahívni. Patronálták a különböző ja 
vítóintézeteket és fogházakat, a pártfogó-felügyelők segítségével pedig utógondo

23



zási teendőket is elláttak. A harmincas években kilenc felügyelő hatóság műkö
dött az országban.

Ami az elítéltek nevelését illeti, a magyar büntetésvégrehajtási jog beszélt ér
telmi, fizikai és erkölcsi nevelésről. Ám a gyakorlatban ezek igen csökevényes 
formákban valósultak meg. A fogvatartottak oktatására például hetente csupán 
3-5 órát szántak. Rabkönyvtár csupán néhány intézetben működött jutalom jel
leggel. Az elítéltek értelmi nevelésének célja az ún. kommunista tévtanok terjedé
sének ellensúlyozása volt.

A fizikai nevelés a fiatalkorúak javítóintézeteiben és fogházaiban nem jelen
tett mást, mint kötelező testgyakorlást a sportfoglalkozásokon. Az erkölcsi neve
lés általában a fogházi lelkészek feladata volt, néhol vallásos egyesületek is bese
gítettek.

A fegyelmi büntetéseket drákói szigor jellemezte. A testi büntetést a jogsza
bályok tiltották, ám a láb- és kézbilincs, a kurtavas, a kényszerzubbony használa
tát megengedték. Jutalmazásról alig beszéltek, de a gyakorlat ismerte a levélírás, 
valamint a látogató fogadásának kedvezményét.

A magyar burzsoá büntetésvégrehajtást a törvényi szabályozás hiánya jelle
mezte mindvégig — pedig az elmélet a századfordulótól kezdve állandóan hang
súlyozta kodifikáció szükségességét.

A fiatalkorúak büntetésvégrehajtási joga 
a Tanácsköztársaság idején

A Tanácsköztársaság büntetőjoga példát mutatott az utókornak a tekintet
ben, hogy a fiatalok bűnözése leküzdésének jogi eszközeit a proletár állam kultu- 
rális-nevelő funkciójának részeként kezelte és szabályozta. Emiatt helyesebb a fi
atalkorúak büntetőjoga helyett a Tanácsköztársaság igazságügyi-gyermekvédel
mi rendszeréről és az azt támogató szociális nevelésről beszélni.

A gyermekvédelem aktív rendszere felölelte az oktatás, a szakképzés, a vi
lágnézeti, erkölcsi nevelés, az egészségügyi gondozás, a sport, valamint a népjólé
ti intézkedések egész mechanizmusát. A rendszer központi magja az iskola gyer
mekvédelmi szervezete, a tanács gyermekvédelmi irodája, az egészségügy, a nép
jólét gyermekvédelmi intézményei — voltak. A középfokú irányító apparátust, a 
városi-megyei gyemekvédelmi központokat az Országos Iskolai Gyermekvédelmi 
Központ kormányozta. Szakkérdésekben tanácsot a Gyermekvédelmi Szaktanács 
munkatársai adtak.

Az igazságügyi gyermekvédelem feladatául az erkölcsi romlás veszélyeinek 
kitett vagy társadalomellenes magatartást tanúsító fiatalok kisegítő szociális ne
velését tűzték ki. Ugyanakkor leszögezték, hogy a szociális nevelés eszköze többé 
nem a megtorlás, hanem a munkás életmódra való nevelés útján történő megelő
zés. Budapesten gyermekbiztosokból, bizalmi személyekből, gyermekőrökből 
gyermekbiztosságok létesültek. Ezek kisegítő intézményei voltak a létrejövő gyer
mekmentő otthonok, az ún. megfigyelő-átmeneti otthonok, de ilyen intézmény 
volt a Budapesti Kriminálpedagógiai Intézet is.

Eljárásjogi szabályként bevezették, hogy a fiatalkorú ügyében egyedül a 
gyermekbiztosság járhatott el. Ugyanő tartozott ellenőrizni az intézeti nevelést, 
és annak sikeressége esetén neki kellett gondoskodnia a fiatalkorú elbocsátásá
ról, valamint utógondozásáról, nevelő felügyeletének elrendeléséről. Az intézke
déseket általában orvosi, pszichológiai és pedagógiai vizsgálat előzte meg.

Az átmeneti otthonok nem voltak zárt intézetek. Szabadságkorlátozást csak 
a közveszélyesekre rendeltek el. A Kriminálpedagógia Intézet társszerve a Buda
pesti Forradalmi Törvényszék mellett működő Kriminológiai Intézet volt. Az
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igazságügyi gyermekvédelem lemondott a büntetőjogi felelősségre vonásról, és 
kizárólag a pedagógia eszközeire támaszkodott a gyermekbűnözés elleni harc
ban.

*

A Tanácsköztársaság megdöntése után ismét működni kezdtek a századforduló 
tipikus büntetésvégrehajtási intézményei. Majd a harmincas években, az ún. 
pénzügyi, szanálási akció keretén belül elsorvadtak ezek az intézmények, és a 
büntetőjogi gondolkodás előteréből is kikerült a fiatalkorú bűnelkövetők megja
vításának ügye.

Finkey Ferenc munkásságától eltekintve a magyar börtönügyi irodalmat az 
a prakticista szemléletmód jellemezte, amely nem vett tudomást a Nyugat-Euró- 
pában zajló börtönügyi fejlődésről. Csak a felszabadulás hozott változást, de er
ről a korszakról majd később szólunk.

Lengyel László

A  büntetésvégrehajtás ellenőrzési rendszeréhez

A büntetésvégrehajtás jelenleg működő ellenőrzési rendszerét a személyes 
megbeszéléseken általában jónak ítélték a büntetésvégrehajtási ellenőrzéseket 
végrehajtó vezetők és ügyintézők, valamint az ellenőrzöttek. De az ellenőrzés 
gyakorlatára vonatkozóan kivétel nélkül — mindenki felvetett néhány problé
mát. Úgy tűnt a vizsgálatok mennyisége az intézetek látogatottsága megfelelő 
mértékű, bár egyes ellenőrzöttek szerint néha túlzott is. A vizsgálatok végrehajtói 
nem osztják e nézetet, mert úgy vélik, hogy egy szakosztályi ellenőrzés a gyakor
latban nem terheli meg jelentősen a szakszolgálaton kívüli területeket, a vizsgála
tok tapasztalatairól — többnyire még a helyszínen — lefolytatott beszámolók vi
szont igencsak segíthetik az intézeti vezetőket munkájukban.

M indamellett az ellenőrzések gyakoriságát célszerű kismértékben csökkente
ni. Az 1986-os novemberi pénzügyminisztériumi revízió is ezt támasztja alá. A jö 
vőben előre kell lépni, mind a minőség, mind a hatékonyság szempontjából. 
A korszerű ellenőrzési elvek az átfogóbb, általánosabb irányt követik, nem a sza
kosítást hangsúlyozzák. Természetesen ez utóbbit sem lehet elhanyagolni. Az in
tézetek leterheltsége, továbbá a kiszállás költségei miatt a vizsgálatok vezetői az 
utóbbi időben arra törekednek, hogy minél kevesebben vegyenek részt az adott 
ellenőrzés végrehajtásában. Egyes osztályok vezetői különösen az anyagi és a 
vállalatfelügyeleti területeken szakterületük sokrétűsége miatt nem tudják ezt a 
törekvést támogatni.

Gondolni kell azonban arra, ha az intézetek szolgálatvezetőitől elvárjuk 
szakterületük teljes körű ismeretét, úgy ezt a Parancsnokság főelőadóitól is meg 
lehet követelni. Sokak véleménye szerint az ügyintézők meg is felelnének e célra, 
de a vezetők nem bíznak rájuk összetettebb feladatokat, holott univerzális ellenő
röket kíván az idő. Ugyanakkor ha az átfogóbb ellenőrzéseket a megelőző vizsgá
latok hatékonyabban segítenék, akkor a megfelelő információk birtokában köny- 
nyebben és eredményesebben lehetne összefoglalni a korábbi jelentéseket. Ez 
különösen áll a vezetésvizsgálatokra.
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