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A javító-nevelő munka 
Magyarországon

I. A jogrendszer átalakítása a második 
világháborút követő években

A második világháborút követően kiépült rendszer
ről írja Király Tibor akadémiai székfoglalójában, 
hogy: „A büntetőjog alkalmazásával reagált az ál
lam minden -  a központi tervekkel és ideológiával ellené- 

tes -  megmozdulásra, nemegyszer fölöslegesen és szél
sőségesen. A büntetőjog és alkalmazása töltötte be azt a 
reménytelen szerepet, hogy őre legyen a tervteljesítésnek, 
hogy biztosítsa a szocialista tudat kialakítását, az önkén
tes munkafegyelem diadalra jutását. Némi túlzással azt 
mondhatjuk, hogy nem a társadalmi, gazdasági, hanem a 
büntetőjogi törvényeknek kellett vezérelniük a termelési 
folyamatokat és kialakítani az emberek meggyőződését.”1 

Az 1949. évi XX. törvény megteremtette a Magyar 
Népköztársaságot, a dolgozók államát. Az Alkotmány 
mint államalkotó társadalmi osztályt csak a munkából 
élőket említi: „A Magyar Népköztársaság a munkások 
és dolgozó parasztok állama” [2. § (1) bek.]. „A Magyar 
Népköztársaság állama védi a magyar dolgozó nép sza
badságát és hatalmát, az ország függetlenségét, harcol az 
ember kizsákmányolásának minden formáj a ellen, szerve
zi a társadalom erőit a szocialista építésre. A Magyar Nép
köztársaságban megvalósul a munkásság és a dolgozó pa
rasztság szoros szövetsége a munkásosztály vezetésével” 
[2. § (2) bek.].

A szovjet mintára megszervezett központi tervutasítás 
szerint működő tervgazdálkodás alapjai már 1946-ban a 
Gazdaság Főtanács felállításával2 megjelentek. Ezt kö
vette az 1947. évi XVII. törvény a hároméves gazdasá
gi tervről, majd az Országos Tervhivatal létesítése, ezt 
követően pedig bevezetésre kerültek az 1949. évi XXV. 
törvénnyel az ötéves tervgazdasági ciklusok.3 Hogy ez 
a büntetőjog és a munkabüntetések szempontjából miért 
fontos, arra a tervgazdaság büntetőjogi védelméről szóló 
1950. évi 4. törvényerejű rendeletben találjuk meg a vá
laszt. Ez a törvény rendelte büntetni azt a dolgozót, aki 
munkahelyéről „önkényesen” kilépve igazolatlanul mu
laszt, s „ezzel veszélyezteti a népgazdasági tervet vagy 
résztervet”. E törvényerejű rendelet alapján ugyanis 1952- 
ben 6906, 1953-ban 3384 embert ítéltek el a bíróságok a 
fent említett magatartásáért, míg 1953-ban a „társadalom
politikai szorítás” csökkenésének idején már „csupán” 
237 személyt.

II. A javító-nevelő munka a szovjet 
büntetőjogban
A szabadságelvonással nem járó javító-nevelő munkát 
először a szovjet büntetőjog-tudomány művelői hirdették 
meg,4 érdemes tehát áttekintenünk ezen intézkedés (a ké
sőbbiekben büntetés) fejlődési útját, annál is inkább, mi
vel a magyar büntetőjog-tudomány -  mint fentebb is lát
tuk -  hazai előzmények nélkül készen kapja és emeli be 
a jogrendbe ezt a szankciót annak minden már meglévő 
problémájával együtt.

A marxista filozófia az emberiséget a munkához való 
viszonyuk alapján osztotta két csoportra: munkások és tő
kések csoportjára.5 A munka volt az a fogalom, amelyhez 
képest a munkásosztály és ezen keresztül a proletariátus és 
a proletárdiktatúra definiálta önmagát. A forradalom során 
megvalósult politikai szerepcserével tehát nem véletlenül 
jutott a munkának fontos szerep a szovjet társadalomban 
és megkülönbözetett figyelem a kényszermunkának és a 
munkabüntetéseknek a büntetőjogban.

Még folyamatban voltak a nagy októberi szocialista 
forradalom véres eseményei, amikor Lenin A szovjetha
talom soron lévő feladatai című cikkében a következőket 
írta: „Nekünk szükségünk van az államra, szükségünk van 
a kényszerre. A proletárállam ilyen kényszert megvalósító 
szervének a szovjet bíróságoknak kell lenniük. És rájuk 
hárul az a roppant feladat, hogy a lakosságot munkafegye
lemre neveljék.”6

A pártprogram alapvető kérdéseinek kidolgozása során 
Lenin, amikor a büntetés terén szükséges változtatásokról 
is ír, a következőket sorolja föl, mint olyan eszközöket, 
melyekre a forradalomnak szüksége van: feltételes bün
tetés, társadalmi megrovás, a szabadságvesztés helyett 
otthonlakással végzendő kényszermunka, börtön helyett 
nevelőintézetek és elvtársi bíróságok létesítése.7

A munkával kapcsolatos álláspontját a szovjethata
lom már a kezdetektől világossá tette, és nagyon ko
molyan is vette. Az Oroszországi Szocialista Szövet
ségi Szovjet Köztársaságnak (OSZSZSZK) a szovjetek 
V. össz-oroszországi kongresszusa által 1918. július 10. 
ülésében elfogadott alkotmánya az ötödik fejezet 18. 
pontjában mondja ki, hogy az OSZSZSZK a munkát 
minden állampolgárának kötelességévé teszi, és kihir
deti a Pál apostoltól kölcsönzött, szakrális jelentés ré
tegeitől megfosztott régi-új jelszót: „Aki nem dolgozik, 
ne is egyék!”8

A fentiek ismeretében nem meglepő, hogy a Szovjet
unióban már 1917 decemberében szerepel az igazságügyi 
népbiztosság utasításában a büntetések között a kötelező 
közmunkára ítélés,9 egészen pontosan az 1917. december 
19-i keltezésű, a forradalmi törvényszékről, annak össze
tételéről, a hatáskörébe tartozó büntetőügyekről, az általa 
alkalmazható büntetésekről és tárgyalási rendjéről szóló 
utasítás 8. pontja említi először a kötelező közmunkára 
való elítélést.10

A bíróságokról szóló 1918. július 20-ra datált, sor
rendben a 3. számú dekrétum 11. §-ában a következőket 
olvashatjuk: „a 3 hónapot meg nem haladó szabadság
vesztést, mindenütt ahol kényszerű közmunkákat szervez-
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tek, őrizetben tartás nélkül 
teljesítendő ilyen munkára 
utalás formájában kell ki
szabni.”11

Az 1919. évi vezérelvek
ben a 25. cikkely m) pontja 
rendelkezik a szabadság
vesztés nélküli kényszerű 
munkáról. A VIII. kong
resszus által 1919-ben el
fogadott pártprogram azt 
javasolta, hogy a szabad
ságvesztést „szabadlábon 
végzendő kötelező munká
val” helyettesítsék.12 1933- 
ig az intézkedés neve szó 
szerinti fordításban kény
szerű munka (prinugyi- 
tyelnie raboti), az Orosz
országi Szovjet Föderatív 
Köztársaság (OSZFSZK)
1933. évi javítómunka kó
dexében szerepel először a 
javító-nevelő munka (iszp- 
ravityelno trudovih raboti) 
elnevezés, 1935-től ez az 
elnevezés általánosan hasz
nálatos a Szovjetunió tör
vényhozásában is.13

A bíróságok már a 
kezdetektől szívesen és folyamatosan növekvő szám
ban alkalmazták a szabadságvesztés nélküli kényszerű 
vagy javító-nevelő munkát. 1919 első félévében az ösz- 
szes elítélt 8%-a kapott ilyen büntetést, 1920-ban ez a 
szám a népbíróságok esetén 23%, a törvényszékek ese
tében 7,5%, 1921 második félévére pedig a népbíróságok 
esetében eléri a 28%-ot, míg a törvényszékek esetén a 
6%-ot.14

Az 1922. évi szovjet btk. osztja föl a javító-nevelő 
munkát két változatra, egyrészről szakszerű munkára, 
másrészről nem minősített fizikai munkára. A szakszerű 
munka azt jelentette, hogy az elítélt szakmájában dolgo
zott továbbra is, de alacsonyabb bérosztályba sorolva, kö
telezően vállalt túlmunkával, eredeti munkahelyéről más 
vállalathoz, más intézményhez, esetleg más helységbe át
helyezve. Az ítélőbíró feladata volt, hogy az ítéletben ren
delkezzen arról, hogy a két változat közül melyiket alkal
mazza.15 A javító-nevelő munka tartamára vonatkozóan 
annak minimumát kezdetben hét napban, maximumát egy 
évben határozta meg a törvény,16 majd az 1926. évi Btk. 
csökkentette a generális minimumot egy napra.17 Az 1922. 
évi btk. különös részének 185 szakaszából 69 esetében írt 
elő a javító-nevelő munkát büntetésként.18

A büntetés népszerű maradt, a szovjet bíróságok gyak
ran alkalmazták, még a második világháború éveiben is 
minimum 18-19% az aránya, 1944-től pedig 30% körüli 
értékekre emelkedett.19 1952-ben a szovjet bíróságok az 
elítéltek 40,9%-át, 1953-ban 35,4%-át, 1954-ben pedig 
38,4%-át ítélték közérdekű munkára.20

lörténsli sitink

III. A javító-nevelő 
munka az 1950. évi
II. törvényben

A büntető törvénykönyv ál
talános részéről szóló 1950. 
évi II. törvény (Btá.) bünte
tési nemei a halálbüntetés, a 
börtön, a pénzbüntetés, az el
kobzás és a vagyonelkobzás, 
valamint a közügyektől eltil
tás és a foglalkozástól eltiltás, 
illetve a kiutasítás voltak. 
Ebbe a struktúrába illeszke
dett, illetve nem illeszkedett 
a javító-nevelő munka. Nem 
illeszkedett, hiszen a bünte
tésektől elkülönítve, a Btá.
IV. fejezetében kapott helyet 
a biztonsági őrizettel egy fe
jezetben. A IV. fejezet nem 
kapott saját címet, a törvény
hez fűzött indoklásból derül 
csak ki, hogy a büntetésektől 
való furcsa elkülönítésének 
indoka az volt, hogy a tör
vény megalkotói a javító-ne
velő munkát büntetőjogi in
tézkedésnek tekintették.21

A javító-nevelő munkára több feladat is hárult beveze
tésekor:

• Egyrészről transzparens módon be kellett mutatnia, 
hogy a szocialista büntetőjog más, mint a Magyar
országon eddig hatályban volt büntetőjog. Ha az új 
általános rész csak ugyanazokat a büntetéseket tar
talmazza, mint a Csemegi-kódex, nehéz lett volna 
éles és mindenki által látható határvonalat húzni a 
„feudális, kapitalista, elnyomó” rendszer büntetései 
és az új, „haladó, szocialista” büntetőjogi irányelvek 
között. A Btá. tehát vállalta, hogy a büntetési rend
szer átalakításával is kifejezi a büntetőjog „alapvető
en megváltozott osztálytartalmát”.22

• Másrészről lehetőséget adott arra, hogy ne csak a 
büntetés kiszabásakor a laikus bíráskodással, hanem 
a büntetés végrehajtása során is megjelenjen az alul
ról építkező munkástársadalom közvetlen befolyása 
a büntetési rendszerre. „Az intézkedés ugyanis csak 
akkor lehet célravezető, ha a munka végzése meg
felelő közösségben történik, amelyben a munkára 
kötelezett társaik és környezetének állandó jótékony 
befolyása alatt áll.”23

• Harmadrészt kifejezte a megváltozott büntetőjog 
új, szocialista, humánus jellegét is: „a javító-nevelő 
munka bevezetése csak akkor merülhetett fel, ami
kor az alapvető termelőeszközök állami tulajdonba 
kerültek, vagyis szocialista államokban.”24 „A feles
leges, a büntetési célok eléréséhez nem szükséges 
szenvedés-okozás embertelen, méltánytalan, és ezért
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A Btá. indoklása olyan in
tézkedésnek tekinti a javí
tó-nevelő munkát, amely 
fogalmilag sem büntetés, 
hanem jellegét tekintve kizá
rólag nevelő célú intézkedés.
A Btá. nem említi meg a javító-nevelő munkát a bünteté
sek taxatív felsorolásában sem. A büntetést a Btá. 50. §-a 
értelmében nemcsak a dolgozó nép védelme érdekében, 
és nemcsak a társadalom többi tagjának a bűnözéstől való 
visszatartása végett, hanem abból a célból is alkalmazni 
kell, hogy az elkövetőt megjavítsa és nevelje. A Btá. felfo
gása szerint minden büntetésnek -  eltekintve természete
sen a halálbüntetéstől -  egyik fő célja az elkövető javítása 
és nevelése volt.

A javító-nevelő munka akkor volt alkalmazható, ha az 
elkövető társadalmi helyzetére, a bűntett elkövetésének 
okaira és általában az eset körülményeire tekintettel felte
hető volt, hogy a büntetés célja szabadságelvonás nélkül 
is elérhető. Az indoklás szerint ilyen elkövetővel szemben 
a társadalom védelme nem teszi szükségessé szabadságá
nak korlátozását, hanem feltehető, hogy a megfelelő fel
ügyelet alatt végzett, a szükséges nevelést nyújtó környe
zetben teljesített rendszeres munka az elkövetőre javító és 
nevelő hatást fog gyakorolni. Ebben az esetben a bíróság 
az elkövetőt börtönbüntetés kiszabása helyett egy hónap
tól két évig terjedő időre meghatározott természetű munka 
végzésére kötelezhette [48. § (1) bekezdés]. Az ehhez a 
szakaszhoz fűzött miniszteri indokolás szerint az elköve
tő társadalmi helyzete, társadalmi nevelésének hiánya, a 
bűntett elkövetésének egyéb okai utalhattak arra, hogy az 
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elkövető nem áll ellenségesen szemben a társadalommal. 
A társadalmi helyzet nem volt megfelelő a volt kizsák- 
mányolóknál és a népi demokrácia ellenségeinél, illetve 
azoknál, akiknél „az ellenséges osztályhelyzetnek még 
motiváló szerepe is volt a bűncselekmény elkövetésénél”.

A javító-nevelő munka tehát 
alkalmas eszköze volt a kü
lönféle társadalmi osztályok 
és csoportok munkásosztály
ba való beolvasztásának is.

Külön figyelmet érde
mel a 48. § (5) bekezdése, 
mely szerint nincs helye a 
javító-nevelő munka alkal
mazásának, ha a törvény az 
elkövetett bűntettre öt évet 
meghaladó börtönt rendelt. 
Ez a rendelkezés látszólag 
egy szigorú felső korlátot ír 
elő a javító-nevelő munka al
kalmazására, ám ugyanakkor 
e bekezdés miatt aztán nem 
volt akadálya annak sem, 
hogy a bíróság a legfeljebb 
ötévi börtönbüntetéssel fe
nyegetett bűntett elkövetése 
esetén mindössze egy hónap 
javító-nevelő munkát szab
hasson ki. A Btá.-nak a bün
tetés enyhítésére vonatkozó 
51. §-a alkalmazásával az 
ötévi börtönbüntetés helyett 
kiszabható legkisebb bünte
tés egy év börtön lett volna. 

A javító-nevelő munkára vonatkozó szabály bevezetése 
tehát alkalmat adott a bíróságnak arra, hogy akár a bün
tetés enyhítésére vonatkozó szabályokban rögzített maxi
mális enyhítést meghaladó mértékben is enyhíthessen a 
kiszabott büntetésen.

Kádár Miklós is, mint az elkövető osztályhelyzetét 
messzemenően figyelembe vevő intézkedésről szól a ja
vító-nevelő munkáról, amely alkalmat ad a bíróságnak, 
hogy a tettes társadalmi helyzetét tegye a büntetés alap
jává. „Mindezekből nyilvánvaló, hogy a javító-nevelő in
tézkedés alkalmazása döntően függ az elkövető osztály- 
helyzetétől”,26 azaz például akár afféle kedvezményes 
büntetésként is funkcionálhatott az egyébként megfelelő 
pedigrével rendelkező megtévedt káderek esetében.

IV. A javító-nevelő munka tartalma
Az elítélt köteles volt a számára kijelölt munkahelyen a 
megszabott munkát elvégezni. Szabadsága csak annyiban 
esett korlátozás alá, amennyiben az az intézkedés céljának 
és a munka teljesítésének biztosítása érdekében szüksé
gesnek mutatkozott [Btá. 48. § (2) bekezdés].

A javító-nevelő munka a miniszteri indokolás értelmé
ben nem volt kényszermunka.27 Az annak végzésére köte-

igazságtalan. Amennyiben a szabadságelvonás nélkül 
is biztosítható a büntetési célok megvalósítása, ember
telen, méltatlan és igazságtalan lenne az elítéltet sza
badságától való megfosztásával gyötörni”, mondja a 
Btk. 48. §-hoz fűzött miniszteri indoklás.
Negyedrészt az új in
tézkedés lehetőséget 
adott arra is, hogy mint 
a szocialista munkafe
gyelem megszilárdítá
sának egyik eszköze, 
a javító-nevelő munka 
biztosítsa a szükséges 
munkaerőt olyan terü
leteken, ahol ez esetle
gesen hiányzik. Az iga
zolatlanul mulasztókat 
ugyanis az önkényes 
kilépőkhöz hasonlóan a 
tervgazdálkodás bünte
tőjogi védelméről szóló 
1950. évi 4. törvényere
jű rendelet alapján a bí
róság elé állíthatták, és 
az esetek többségében 
javító-nevelő munkával 
büntették.25
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lezett alapvetően nem volt szabadságában korlátozva, csu
pán olyan korlátozások alá esett, amelyek az intézkedés 
célj ából következtek, és a munka teljesítésének biztosítása 
érdekében váltak szükségessé. Például a munkahelyének 
szabad megválasztása nem állt módjában, munkahelyet 
nem változtathatott, ez pedig nagyon jól illeszkedett a 
tervutasításos államilag irányított gazdaságpolitika kere
tei közé.

A munka végzésére kötelezett munkájáért a bíróság 
által megállapított csökkentett munkadíjban részesült. 
A csökkentés az egyébként járó díjazás egytized részénél 
kisebb és egynegyed részénél nagyobb nem lehetett, azaz 
10%-tól 25%-ig terjedő mértékű lehetett. A csökkentés a 
törvény szövege értelmében [48. § (3) bekezdés] nem vo
natkozott azokra a pótlékokra, amelyek a munka végzésé
re kötelezettnek családtagjai után jártak.

A Btá. börtönt 
helyettesítő intéz
kedésnek tekintet
te a javító-nevelő 
munkát, olyannyi
ra, hogy szabadság
vesztésre átváltoz
tatása esetén egy 
az egyhez arányt 
írt elő. Ha a munka 
végzésére kötele
zett kötelezettségé
nek igazolatlanul 
nem tett eleget, 
vagy a munkafe
gyelmet súlyosan 
sértő magatartást 
tanúsított, a javító-nevelő munka még hátralévő tartamá
val azonos tartamú börtönbüntetést kellett rajta végre
hajtani. Vagyis egynapi javító-nevelő munkának egynapi 
börtönbüntetés felelt meg. Az 1950. évi 39. törvényere
jű rendelet 20. §-ának értelmében javító-nevelő munká
ra kötelezésnek fiatalkorúval szemben is helye volt, ha a 
bűncselekmény elkövetésekor a tizenötödik életévét már 
betöltötte. Az átváltoztatásra vonatkozó szabályok annyi
ban voltak csak mások, hogy a fiatalkorún ez esetben fog
házbüntetést kellett végrehajtani.

A javító-nevelő munka alkalmazására vonatkozó sza
bályokat kezdetben az igazságügy-miniszter 2815/A- 
18/1/1950. I. M. IV/2. számú és a 9913/5/1/1951 I. M. 
III/1. számú rendelete szabályozta. Élve az 1950. évi 39. 
törvényerejű rendeletben kapott felhatalmazással, az igaz
ságügy-miniszter 1/1954. számú utasításával ezeket ha
tályon kívül helyezte, és az új rendelkezéssel az addig 
mindenkivel szemben alkalmazható intézkedés személyi 
körét is nagymértékben korlátozta.

Az utasítás első pontja a javító-nevelő munka alkalma
zása kapcsán még kifejezetten ígéretes, hisz azt mondja: 
„A bíróság bármely bűncselekmény miatt javító-nevelő 
munkát szabhat ki, mindazokban az esetekben, amikor az 
1950:II. tv. 48. § meghatározott feltételek fennforognak.”

Azonban a mondat folytatása, az „és megvannak a ja
vító-nevelő munka végrehajtásának a 3. pontban foglalt

feltételei”, már egyértelmű szűkítést tartalmaz az elvileg 
mindenkivel szemben alkalmazható büntetés kapcsán. 
A 3. pont szerint ugyanis a javító-nevelő munka végre
hajtása annál az állami vállalatnál vagy gazdaságnál tör
ténik, ahol a terhelt dolgozik, vagy ahonnan önkényesen 
kilépett, kivéve akkor, ha az önkényes kilépő új munka
helye is állami vállalat, ebben az esetben ott is letöltheti 
a büntetését.

V Intézkedésből büntetés
Arról, hogy a javító-nevelő munka büntetés-e vagy in
tézkedés, már a bevezetése pillanatában megkezdődtek a 
viták. Maga a törvény teremtett zavaros helyzetet akkor, 
amikor a büntetésektől külön, önálló fejezetben vezette be

az új intézményt, az 
indokolás ugyanak
kor kimondta: ,ja- 
vító-nevelő mun
kára kötelezésnek 
akkor van helye, ha 
valószínű, hogy a 
büntetés célját sza
badságelvonás nél
kül is el lehet érni.” 
Olyan intézkedés
ről volt szó tehát, 
amellyel a büntetés 
célját kell elérni, és 
amely alkalmazha
tó olyan bűntettek 
esetén, amelyre a 

törvény öt évet meg nem haladó börtönt rendel. Néhány 
sorral lejjebb ugyanakkor az indokolás leszögezi „a ja
vító-nevelő munka természeténél fogva nem büntetés”.
A Btá. 48. §-hoz fűzött indoklás viszont megemlíti, hogy 
„a szovjet büntetőtörvénykönyvben kimagaslóan jelentős 
helyet elfoglaló javító-nevelő munka előnyeit a magyar 
jogfejlődésnek is értékesítenie kell”. A szovjet büntető
jogban pedig, mint láttuk, a javító-nevelő munka bünte
tésként szerepelt.

Tartalmában, főbb jegyeiben a javító-nevelő munka 
büntetés volt, mégpedig a börtönt helyettesítő büntetés.
A javító-nevelő munkát ezért előbb a jogirodalom, aztán a 
gyakorlat is büntetésnek kezdte tekinteni, és megszülettek 
a javaslatok a büntetésként való formális elismerésére is: 
„Mindenekelőtt önálló büntetési nemként kell felvenni a 
javító-nevelő munkát. A javító-nevelő munka álláspon
tunk szerint büntetés. [...]. Mindezeket a kérdéseket nagy
részt már a javító-nevelő munka büntetőtörvénykönyvben 
való szabályozásával meg kell oldani, vagy legalábbis a 
megoldásnak a megfelelő útját elő kell készíteni” -  írja 
Cieslár Viktor 1955-ben. 28

1959-ben pedig már egészen markáns, összefoglaló vé
lemények is születnek. A jogirodalom teljesen egységesen 
kiállt az addigi intézkedés büntetésként való elismerésé
nek szükségessége mellett. A javító-nevelő munka gya
korlata, a szakemberek elvi állásfoglalásai és a kapcsoló-
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dó tanulmányok alapján a javító-nevelő munka büntetés 
jellege s az ebből folyó következmények egységesen a 
büntetésként való elismerését alapozták meg. A büntetési 
rendszeren belüli helye, valamint az összbüntetés kiszabá
sának a lehetősége, a hozzá kapcsolódó büntetett előélet, 
valamint rehabilitáció kérdései alapvetően tisztázottak 
voltak, ezért a szakirodalom elvárta az új Btk. kodifikáció- 
ja során ennek figyelembevételét.29

Büntetésként való első törvényi elismerésére az 1959. 
évi 39. törvényerejű rendeletben került sor. A törvény ál
talános indokolásának első mondata a következőképpen 
szólt: „Bíróságaink gyakran alkalmaznak viszonylag cse
kély súlyú büntetéseket (pénzfőbüntetést, vagy egy év
nél nem hosszabb börtönbüntetést, illetőleg javító-nevelő 
munkát)” A tvr. a Btá. rehabilitációval kapcsolatos sza
bályainak megváltoztatásáról szólva, külön rendelkezést 
tartalmazott a javító-nevelő munkához fűződő büntetett 
előélet hátrányos következményei alóli mentesítésről.30 
Ezzel zárult le végleg az intézkedés vagy büntetés vita, 
hogy az 1961. évi V törvényben az addigi intézkedés 
formálisan is bekerüljön a büntetések lajstromába amit, 
mint az az eddigiekből várható volt általános helyeslés fo
gadott.31

VI. A javító-nevelő munka 
az 1961. évi V. törvényben

A Magyar Népköztársaság Büntető Törvénykönyvéről 
szóló 1961. évi V törvény a javító-nevelő munkát -  meg
felelve az elmélet és a gyakorlat várakozásainak -  főbün
tetéssé tette. A törvény általános indoklása mint a kisebb 
súlyú bűntettek esetében általánosan alkalmazható bünte
tési nemet határozta meg a javító-nevelő munkát. Az új 
kódex különös részében 27 esetben32 mint alternatív bün
tetés a szabadságvesztés vagy a pénzbüntetés mellett is 
megjelent. Fontos megemlíteni, hogy alkalmazásának le
hetőségét tovább szélesítette a büntetés enyhítésére vonat
kozó szabály is, amely lehetővé tette kiszabását olyan ese
tekben is, amikor arra egyébként nem lett volna lehetőség.

„A javító-nevelő munkára ítélt köteles a bíróság által 
meghatározott természetű munkát végezni, személyi sza
badsága egyébként nem korlátozható” [42. § (1) bekezdés]. 
Mint látható, a törvény értelmében a javító-nevelő munka -  
mindenekelőtt -  továbbra is munkakötelezettséget jelentett. 
Az indoklás szerint azonban ez nem pusztán munkakény
szert, hanem közösségben végzett munkát, hisz ez a bün
tetés -  az indoklás szerint -  csak abban az esetben töltötte 
be hivatását, ha a végrehajtás során érvényesült a közösség, 
azaz a munkahelyi kollektíva nevelő ereje is.

A törvény 72. §-a pedig arról rendelkezett, hogy ha az 
elkövetőt több javító-nevelő munkára, illetve szabadság
vesztésre és javító-nevelő munkára ítélik, a kiszabott bün
tetéseket összbüntetésbe kell foglalni.

Hogy a büntetés-végrehajtás ne kapjon közvetlen bele
szólást a munkahelyi struktúra kialakításába, illetve lehe
tőséget annak megváltoztatására, a Legfelsőbb Bíróság B. 
törv. V 1190/1965. számú döntése úgy rendelkezett, hogy

16

a bíróság csak a javító-nevelő munkára ítélt által végzen
dő munka természetét, vagyis a munkakört jelölheti meg 
(segédmunkás, szerelő, gépkocsivezető stb.), de ezen be
lül már magát a beosztást nem határozhatja meg. A konk
rét beosztás meghatározása a munkahely feladata maradt.

A munkavégzés helyét is a bíróság határozta meg. Az 
1979. évi 5. tvr. a büntető törvénykönyvről szóló 1978. 
évi IV. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról 
(Btké.) 16. §-a szerint: „A javító-nevelő munkára ítélt a 
bíróság által meghatározott természetű munkát a) ha az 
ítélet meghozatalának időpontjában munkaviszonyban áll, 
rendszerint az eddigi munkahelyén, b) egyéb esetekben -  
ha a végrehajtás feltételei az ítélethozatalkor a terhelt la
kóhelyén vagy annak környékén biztosíthatók -  a kijelölt 
munkahelyen végzi.”

Mint láttuk, a törvény általános indokolása mint a ki
sebb súlyú bűntettek esetében általánosan alkalmazható 
büntetési nemet határozta meg a javító-nevelő munkát, 
de ezzel ellentétben a részletes indoklás már visszafogot
tabban, óvatosabban fogalmaz, és már csak mint „elvileg 
mindenkivel szemben alkalmazható” büntetésként hatá
rozza meg ezt a szankciót.

Az 1/1954. számú utasítás 3. pontja értelmében a javí
tó-nevelő munka végrehajtása még csak annál az állami 
vállalatnál -  illetve intézménynél -  vagy annál az állami 
gazdaságnál történhetett meg, amelynél a terhelt az íté
let meghozatalának időpontjában alkalmazásban állt. Az 
új szabályozás szövegében már mellőzi ezt a korlátozást, 
de az „elvileg” kitétel mégis indokolt. Ez utóbbi megfo
galmazás pontosabban mutatja a javító-nevelő munka új 
szerepét a Btk.-ban.

Az új szabályozás a korábbi hibákat a büntetés alkalma
zási körének bővítésével kívánta orvosolni, és az 1962. évi 
10. tvr. valóban szélesítette is azoknak a munkahelyeknek 
a körét, ahol a javító-nevelő munka végrehajtható volt. 
A jogirodalomban megfogalmazott igényeknek megfele
lően innentől lehetővé vált végrehajtása szövetkezeteknél 
is, és nemcsak az addigi munkahelyen, hanem a bíróság 
által kijelölt munkahelyen is. De a gyakorlatban megma
radtak az eddig megismert korlátozások. A javító-nevelő 
munkát továbbra sem alkalmazták magánmunkáltató al- 
kalmazottaival,33 valamint a nem megfelelő egészségi 
állapotú személyekkel, a vezető beosztású és a nyugdíj - 
korhatárt elért munkavállalókkal és a munkaviszonyban 
nem állókkal szemben sem.34 Tehát végeredményben nem 
sikerült általánosan alkalmazható büntetéssé tenni, meg
maradt elméletileg bárkivel szemben alkalmazható, gya
korlatilag feltételekkel alkalmazható büntetésnek.35

A 42. § (2) bekezdése szerint az elítélt munkabéréből 
-  a bíróság rendelkezésének megfelelően -  öt százaléktól 
húsz százalékig terjedő részt kellett az állam javára levon
ni. Az indoklás szerint a javító-nevelő munkának további 
lényeges eleme, hogy az elítélt csökkentett munkadíjban 
részesül, de a Btá.-val ellentétben, amely még 10-25%- 
ban határozta meg a levonás mértékét, az új szabályozás 
értelmében a levonás az elítélt munkabérének 5-20%-ig 
terjedhet.

Az elítélt munkabérére vonatkozólag a 7/1962. (VI. 
28.) I. M. számú rendelet tartalmaz további rendelkezé



seket. A 9. § szerint: „A munkabérnek a jogerős ítéletben 
megállapított arányú csökkentése a családi pótlékra, az 
újítási díjra, a kiküldetési és külszolgálati illetményekre, 
a költözködési illetményre, a különélési díjra, valamint 
a természetbeni juttatásokra nem terjed ki”, de a munka
viszonyban álló dolgozó részére biztosítottak mindazok a 
jogok, amelyek a büntetés céljával nincsenek ellentétben, 
az elítéltet is megillették. E jogok tekintetében a 7/1962. 
(VI. 28.) I. M. számú rendelet 11. és 12. §-a tartalmazta a 
részletszabályokat. A 11. § (1) bekezdése szerint az elítélt 
a javító-nevelő munka végrehajtása alatt nem részesülhe
tett évi rendes vagy rendkívüli szabadságban, fizetés nélkü
li szabadságban, továbbá az elítéltet a javító-nevelő munka 
tartama alatt végzett munkája alapján jutalomban vagy más 
jutalom jellegű juttatásban sem lehetett részesíteni.

A javító-nevelő munka időtartamára nézve is eltér az 
új szabályozás. A felső határt egy év hat hónapra szállítja 
le, az alsó határt pedig felemeli három hónapra, halmazati 
büntetés esetén ez a tartam két évre emelhető. Az indoklás 
szerint az alsó határ megemelésének indoka az volt, hogy 
csak viszonylag hosszabb tartam felel meg a büntetés jel
legének. Rövidebb idő nem elegendő az elítélt megjavítá
sára, átnevelésére.

A tényleges tartamra vonatkozó szabály, hogy a 43. § 
(3) bekezdése szerint javító-nevelő munka tartamába nem 
lehet beszámítani azt az időt, amely alatt az elítélt a mun
kát ténylegesen nem végzi.

A 7/1962. (VI. 28.) I. M. számú rendelet logikus kiegé
szítést fűzött a szabályozáshoz, az 5. § ugyanis kimondta, 
hogy ha a munkavégzés az elítélt önhibáján kívül szüne
tel, akkor ez az idő a javító-nevelő munka tartamába álta
lában beszámít. Az, hogy ez általában mit jelentett, a gya
korlati alkalmazás során tisztázódott.

Tehát az üzemi balesetből, illetve foglalkozásból eredő 
betegség miatt betegállományban töltött időt minden eset
ben be kellett számítani,36 de nem számított be főszabály
ként a javító-nevelő munka tartamába a betegállomány
ban töltött idő, az az idő, amely alatt az üzem működése 
szünetelt, és természetesen a szabadságon töltött idő sem.

Ha az elítélt munkakötelezettségének alapos ok nélkül 
nem tett eleget, vagy a munkafegyelmet súlyosan sértő 
magatartást tanúsított, a bíróság a javító-nevelő munká
nak e körülmények bekövetkeztekor még hátralevő részét 
átváltoztatta szabadságvesztésre [1961. évi V törvény 44. 
§ (1) bekezdés].

Földvári József szerint ebben mutatkozott meg a ja
vító-nevelő munka kényszerjellege. Azok a vélemények 
ugyanis, amelyek a munkavégzés kikényszeríthetőségé- 
nek hiányában vitatták a javító-nevelő munka büntetés 
voltát, figyelmen kívül hagyták, hogy az elítéltnek ilyen 
esetben is el kellett tűrnie valamilyen hátrány alkalmazá
sát, csupán választhatott a két rossz közül. Tehát vagy a 
javító-nevelő munkával együtt járó hátrányt kellett elvi
selnie, vagy a szabadságvesztéssel együtt járókat. Végső 
soron azonban a hátrány elszenvedése alól nem vonhatta 
ki magát, hiszen azt vele szemben kényszerrel is végre- 
hajtották.37

A javító-nevelő munkának szabadságvesztésre átvál
toztatására két esetben kerülhetett sor. Egyrészt akkor, ha

________ Jog
lörténsli simle'*—^

az elítélt alapos ok nélkül nem tett eleget munkakötele
zettségének, másrészt, ha az elítélt a munkafegyelmet sú
lyosan sértő magatartást tanúsított. A javító-nevelő munka 
büntetés átváltoztatására nem szolgáltatott alapot pusztán 
egy bűncselekmény elkövetése, hanem az is szükséges 
volt, hogy azzal egyúttal a munkafegyelmi szabályokat 
is megsértse.38 Ha azonban az elítélt az ítélet meghoza
tala után, de még a végrehajtás megkezdése előtt köve
tett el ilyen bűncselekményt, pusztán emiatt a kiszabott 
javító-nevelő munkát nem lehetett átváltoztatni szabad
ságvesztés-büntetésre. A törvény szövege ugyanis csak a 
munkavégzés idején elkövetett szabályszegéshez kötötte 
az átváltoztatás lehetőségét.39

Ha az elítélt az ítélet kiszabását követően vált munka
képtelenné, vagy ehhez hasonló más akadály miatt nem 
lehetett végrehajtani a javító-nevelő munkát, átváltozta
tásnak nem volt helye.40 Mint láttuk, a törvény értelmében 
a bíróság a javító-nevelő munkának az „e körülmények 
bekövetkeztekor még hátralevő részét” változtatta át sza
badságvesztésre. Ha az elítélt e határozat meghozataláig is 
dolgozott, munkabérének erre az időre levont részét visz- 
sza kellett téríteni [Btké. 19. § (1) és (2) bekezdés], de 
ezek az egyébként ledolgozott napok a büntetés átváltoz
tatása esetén számításba jöttek. A javító-nevelő munkának 
szabadságvesztésre átváltoztatása esetében kétnapi javí
tó-nevelő munka egy nap szabadságvesztésnek felelt meg.

A szocialista Btk. bevezetése után a javító-nevelő mun
ka látszólag új lendületet kapott. 1962-ben a bűntett miatt 
elítélt 57 787 személyből 6033 főt ítéltek javító-nevelő 
munkára (az összes elítélt 10,4%-át). Az 1963-ban el
ítélt 40 261 fő közül 5833 főt (14,4%), az 1964-ben el
ítélt 53 898 főből 8523 főt (15,8%), 1965-ben 63 936 sze
mélyből 9618 főt (15%). Földvári ezekhez az adatokhoz 
még azt fűzi hozzá, hogy „Új büntető törvénykönyvünk 
megalkotása óta -  az 1963-as esztendőt kivéve -  abszolút 
számokban évről-évre emelkedett a javító-nevelő munká
ra ítéltek száma”,41 de Györgyi Kálmán szerint a kezdeti 
viszonylagos fellendülés után a büntetés visszatért a Btá. 
alatti ítélkezés legrosszabb szintjére, és megmaradt a leg
többet vitatott büntetőjogi szankciónak.42 Györgyi a javí
tó-nevelő munka válságát ugyanakkor elsősorban bizalmi 
válságnak tartja, hisz a végrehajtásának körülményei egy
általán nem lettek rosszabbak, mint a 60-as évek elején, és 
sok esetben célszerű is volt az alkalmazása.43 Tény azon
ban, hogy például Markója Imre is úgy vélekedett, hogy 
„Mindez felveti a kérdést, hogy a javító-nevelő munka va
lóban olyan hatékony büntetési nem-e , ami más büntetési 
formákkal nem helyettesíthető”.44

VII. A javító-nevelő munka 
az 1978. évi IV. törvényben
A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 
kodifikációs munkálatai során felmerült a javító-neve
lő munka megszüntetésének gondolata is. Ez a gondolat 
nem volt új, hiszen már 1966-ban javasolta Demeter Vil
mos, mint a büntetési nem problémáinak legegyszerűbb, 
bár kissé radikális megoldását.45 Markója Imre is elgon-



dolkodtatónak tartotta, hogy nincs-e más büntetési nem, 
amellyel ez a sok vitát és problémát felvető szankció he
lyettesíthető lenne.46 Ficsor Mihály is -  részletesen be
mutatva a végrehajtás tipikus hibáit és annak indokait -  a 
megszüntetés mellett érvelt, ám másokkal ellentétben ő 
a javító-nevelő munka elemeit más jogkövetkezmények
be, a próbára bocsátásba és a felfüggesztett szabadság
vesztésbe javasolta beépíteni.47

A fentiekre tekintettel aztán a viták lezárását követően 
elfogadott Btk. egyik legnagyobb meglepetése az volt 
a jogász közvélemény számára, hogy tulajdonképpen a 
jogintézmény lényegére vonatkozó érdemi változtatások 
nélkül vette át az 1961. évi V. törvény vonatkozó rendel
kezéseit.48 Változást mindössze a levonás mértékékére és 
a büntetés tartamára vonatkozó szabályozás tartalmazott. 
A korábbi 5-20% helyett -  a felső határ növelésesével -  
5-30%-ra módosult a levonás mértéke, a korábbi 3 hónap
tól 1 év 6 hónapig tartó időtartam helyett 6 hónaptól 2 évig 
terjedő tartamban lett kiszabható. A halmazati és összbün- 
tetés esetén kiszabható maximális időszakot pedig két év 
helyett három évben határozta meg az új szabályozás.

A javító-nevelő munkát helyettesítő szabadságvesztés 
végrehajtási fokozata továbbra is fogház maradt, azonban 
ez a rendelkezés most már bekerült a törvénybe is. Régi-új 
elem továbbá, hogy a javító-nevelő munka innentől kezd
ve újra büntetett előéletet eredményezett, de kérhető volt 
ezzel kapcsolatban előzetes mentesítés is. A javító-nevelő 
munka alkalmazása tekintetében elmondható, hogy meg
maradtak azok a nehézségek, amelyek eddig is jellemez
ték ezt a szankciót, és kiszabása sem lett igazán gyakori. 
1980-ban 2561, 1985-ben 2668, 1987-ben 2944 főt ítéltek 
ilyen büntetésre.49

A végrehajtási nehézségek, amelyek eddig is jelle
mezték ezt a büntetési nemet, továbbra is megmaradtak. 
A büntetések és intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. 
évi 11. tvr. és a 6/1979. (VI. 29.) I. M. számú rendelet sza
bályozta alapvetően a büntetés végrehajtását. 1984-ben az 
Igazságügyi Minisztérium kiadott egy módszertani útmu
tatót is a javító-nevelő munka végrehajtásával kapcsolat- 
ban,50 azonban ez sem mentette meg a lassú sorvadástól. 
Az új végrehajtási forma, melyet az 1987. évi III. törvény

Sípos, Ferenc

Die Besserungs- und Erziehungsarbeit in Ungarn
(Zusammenfassung)

Die Besserungs- und Erziehungsarbeit wurde in Ungarn 
zum ersten Mal nach sowjetischem Modell im Strafge- 
setzbuch von 1950 geregelt. Die Novellierung dieses 
Strafgesetzes ist also mit der sozialistischen Ára verbun- 
den.
Die Besserungs- und Erziehungsarbeit war eine pekuniare 
Strafe ohne Freiheitsentzug. Die Beschrankung der Frei- 
heit des Verurteilten betraf nur den Zweck der Sanktion 
und diente ausschlieblich zur Sicherung der Ausführung 
der Arbeit. Der Verurteilte durfte zum Beispiel seinen Ar- 
beitsplatz nicht frei auswahlen, und diese auch nicht wech-
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vezet be, a közérdekű munka is valamiféle előremenekü
lésnek tekinthető. A kialakított párhuzamos szabályozás 
nem vált előnyére sem a javító-nevelő munkának, sem 
pedig a közérdekű munkának. Az 1991 és 1998 közöt
ti éveket vizsgálva látszik, hogy az aktuálisan jelen lévő 
büntetések aránya a vizsgált időszakban mindössze 1% 
körül alakul.51

Összegzésként elmondható, hogy az 1993. évi XVII. 
törvény, amely a szigorított javító-nevelő munkát kiiktat
ta a büntetési nemek köréből, a javító-nevelő munkának 
pedig csak a közérdekű munkaként végrehajtandó válto
zatát hagyta meg úgy, hogy a közérdekű munkát önálló 
büntetési nemként szabályozta,52 nem okozott különösebb 
megrázkódtatást a büntetéskiszabási gyakorlatban. A ja
vító-nevelő munka, valamint a szigorított javító-nevelő 
munka eltörlésével a közérdekű munka maradt az egye
düli munkabüntetés a szankciórendszerben.

A javító-nevelő munka permanens válságának és meg
szüntetésének okait Nagy Ferenc foglalta össze, melyek a 
következők:

• Soha nem vált általánosan, mindenkivel szemben al
kalmazható büntetéssé a végrehajtásából adódó ne
hézségek miatt.

• Nem tisztázódott, hogy mely elkövetői körrel szem
ben célszerű az alkalmazása.

• A munkahelyi kollektíva nevelő ereje, pozitív ráha
tása, amely az egyik legfontosabb eleme lett volna 
a javító-nevelő munkának, a valóságban nem érvé
nyesült.

• Mindenki -  a jogirodalom, a gyakorlat és az elítéltek 
-  részletekben fizetendő, bonyolult pénzbüntetésnek 
tekintette, hiszen a munkahelyén kívüli magatartásá
ra szabályok nem vonatkoztak.

• A javító-nevelő munka túlságosan sok formális ele
met tartalmazott, és rendkívül bonyolult adminiszt
rációval járt.

• Tervutasításos, irányított gazdasági környezetet felté
telezett, melynek rendszerváltás során való megszű
nésével a továbbiakban már technikailag is lehetet
lenné vált a végrehajtása.53

seln. Das passte ausgezeichnet in die staatlich gesteuerte 
Planwirtschaft. Der Verurteilte bekam für seine Arbeit ei- 
nen vom Gericht festgestellten, verminderten Lohn.
Die Besserungs- und Erziehungsarbeit als StrafmaBnah- 
me hatte eine lange und anregende Laufbahn bis ihre Ab- 
schaffung. Am Anfang galt sie als peinliche MaBnahme, 
spater wurde sie als Strafe bemessen. Die strafgesetzli- 
chen Regelungen der Besserungs- und Erziehungsarbeit 
veranderten sich mehrmals. Trotz allem bekam im un- 
garischen Strafsystem diese Bestrafungsart nicht die ge- 
wünschte Bedeutung.
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