
TÁJÉKOZTATÓ

A fiatalkorú bűnelkövetőkkel való 
foglalkozás
-  a nemzetközi előírások tükrében

A politikai, gazdasági és társadalmi valóság napjainkban tapasztalható — szinte 
már követhetetlen — pezsgése kihat olyan viszonylag perifériális területre is, 
mint a fiatalkorú bűnözés, mint az elkövetőkkel való bánásmód. Úgy vélem, 
foglalkoznunk kell e témakörrel, melyet napirendre tűz közgyűlésein az ENSZ 
is, mellyel kapcsolatban szakirányú kongresszusai irányelveket határoznak 
meg. Különösen most lényeges e kitekintés, amikor megtörtént hazánk felvétele 
az Európa Tanács tagországai sorába.

Miután az ENSZ és az Európa Tanács keretében kidolgozott irányelvek 
és a nemzetközi egyezmények teljeskörű feldolgozása hatalmas munkát és szé
les körű szakmai, sőt interdiszciplináris felkészültséget igényel, ezért csupán arra 
vállalkozom, hogy a fiatalkorúak büntetésvégrehajtásának gyakorlatát összeha
sonlítom az ENSZ VIII. kongresszusát előkészítő — 1988 áprilisában Bécsben 
tartott — inteiregionális értekezletének jelentésével. Véleményem szerint az 
összehasonlító és elemző munkákat követően viszont arra van szükség, hogy 
minél több elképzelés és javaslat lásson napvilágot a korszerűsítés érdekében...

A témakör aktualitásáról

Nem kell különösebben indokolni, felesleges hangsúlyozni, hogy a fiatalokkal 
kapcsolatos bármely problémakör az első helyen szerepel valamennyi társada
lom megoldandó feladatainak sorában. Ennek ellenére röviden összefoglalom 
azokat a körülményeket, amelyek miatt ma Magyarországon á korábbinál ko
molyabb, tettekben is megmutatkozó odafigyelés szükségeltetik e területen.

1. A szociális gondoskodás területe súlyos hiányosságokkal küzd, ezért 
a hátrányos, illetve veszélyeztetett helyzetben lévő gyermekek és fiatalkorú 
személyek száma folyamatosan nő. 2. Ennek egyenes következménye a gyer
mek- illetve fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények számának már-már 
riasztó emelkedése. 3. Az igazságszolgáltatás pedig nem rendelkezik a fiatalok
ra vonatkozóan olyan specifikumokkal, amelyek eredményesebbé tennék a 
bűnmegelőzést.

Teljeskörűnek korántsem tartott felsorolásomat néhány megjegyzéssel 
egészíteném ki. Jelenleg se a gazdasági helyzetünk, se az általános szemlélet 
nein teszi lehetővé olyan sűrű lyukú szociális háló kifeszítését, amelyen fenn-
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akadnának a veszélyeztetettség felé sodródó fiatalok. A már évekkel ezelőtt 
felismert változtatási igény realizálása esetén is csak lassan lesz érzékelhető a 
siker. Emiatt aztán nem számíthatunk látványos eredményekre a gyermek-, 
illetve fiatalkorú bűnelkövetésének csökkentése terén — a közeljövőben. Úgy 
vélem, ebből az következik, hogy a területért felelős szakembereknek energiá
juk nagyobb részét a generális prevenció helyett időlegesen a speciális preven
cióra kell fordítaniuk.

Jogalkotásunk — látszólag — eleget tesz annak a nemzetközi jogban is 
megfogalmazott igénynek, hogy speciális törvények és eljárások vonatkozzanak 
a fiatal bűnelkövető személyekre. Az érvényben lévő Btk., Bv. tvr. illetve Bv. 
Szakutasítás ilyen típusú rendelkezéseit azonban specifikusnak egyáltalán nem 
lehet nevezni, eredményességük ugyancsak megkérdőjelezhető. Ahogy a fel- 
nőttkorúakra vonatkozó büntetésvégrehajtási fokozatok között sincs lényegi 
különbség, úgy a fiatal bűnelkövetőkkel való bánásmódban sem lelhető fel a 
szükséges és eredményt hozó megkülönböztetés.

Az interregionális értekezlet anyagának 
rövid ismertetése

Az értekezlet a bűnözés megelőzésével, a fiatalkorúakra vonatkozó bíráskodás 
kérdéseivel, valamint általában az ifjúság védelmével foglalkozott dokumentum
ban különös hangsúlyt kap az 1988. február 28-a és március 1-e között megren
dezett ún. rijádi szakértői konferencia, mely a fiatalkorú bűnözés megelőzésé
nek problémáit járta körül. E témakör kapcsán a tanácskozás megvitatta az 
általános megelőzés lehetőségeit, a társadalomba való beilleszkedés módozatait 

4. és eszközeit (család, oktatás) és a fiatalkorúakra vonatkozó igazságszolgáltatás 
problémáit, valamint a fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények kutatá
sának krimínálpolitikai elveit, és a tudományos vizsgálódások koordinálásának 
módszereit.

A dokumentum központi része a szabadságuktól megfosztott fiatalkorúak 
védelméről szól. Itt hívja fel a jelentés a figyelmet arra, hogy milyen érzékenyen 
reagálnak a jogsértésekre, a visszaélésekre és mindenféle elnyomásra a szabad
ságuktól megfosztott fiatalkorúak. Mindezek megelőzése, illetve csökkentése ér
dekében azt állítja, hogy egy fiatalkorút mindig csak a végső esetben és a szük
séges minimális időtartamra szabad intézetbe helyezni. Ezzel párhuzamosan 
leszögezi a jelentés, hogy a fiatalkorút különleges védelem illeti meg, hogy jo
gait a letartóztatás alatt és után egyaránt garantálni kell, hogy boldogulása a 
lehetőségekhez mérten biztosítandó.

A továbbiakban a kiemelt címszavak alatt szereplő állásfoglalások (távlati 
kérdések; a fiatalkorúakat fogvatartó intézetek vezetése; a fiatalkorúakkal fog
lalkozó igazságügyi személyzet, fegyelem; panaszokkal, sérelmekkel kapcsolatos 
eljárás és felügyelet; a fiatalkorúak helyzete a vizsgálati fogságban vagy az elő
zetes letartóztatásban, stb.) részletes taglalása következik. A szabályozás és a 
gyakorlat összehasonlító elemzését csupán az első két címszóban szereplő 
ajánlással kapcsolatban végzem el — a kriminálpedagógia nézőpontjából.

ifKe&íW - ,
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A gyakorlat fénytörésében

A büntetőjoggal kapcsolatos problémák vizsgálata során a távlati kérdések cím
szó alatt, az alábbi óhajszerű kitétel olvasható a jelentésben: ,,a fiatalkorúak 
börtönbüntetését el kellene törölni”. Ezzel a távlati céllal én teljesen egyetér
tek. Mielőtt bárki is megkövezne véleményemért, felvázolom a börtönbüntetés 
felváltására vonatkozó javaslatomat.(Az érvényben lévő Btk, szerint az a fiatal
korú személy, aki 14. és 18. életéve kozott bűncselekményt követ el, á"szabacb~ 
ságvesztéssel is szankcionálható. Ilyenkor büntetését a Fiatalkorúak Börtöne és 
Fogházában kell letöltenie.

A büntetőeljárás ideién a fiatalkorú sajnos gyakran kerül olyan szituáció
ba, amely T^rInts£jrL^p- si&rn^íyiségék.Jovábh röncsolja. A vizsgálati fogság,dl- 
letve az előzetes letartóztatás helyzetének ismeretében állítom, hogy az ebből 
eredő káros hatásokat jobban figyelembe kellene venni, következetesebben el 
kellene hárítani. Például garantálni kellene a fiatalkorúak elkülönítését mind az 
előállítás, mind a szállítás területén aTélnőttkorúaktól. A fiatalkorúak további 
életvitele és-személviségfejíődése szempontjából már az is árt, hogy.a-k-özvéle- 
mény végzetesen pejoratív, megb£lyfigződefejezéS5RlcéF(börtönbe került, bör
tönviselt, börtönből szabadult) illeti őket.

Miképp lehetne e kedvezőtlen hatásokat enyhíteni? Első javaslatom, tán 
formainak tűnik, holott mély tartalmi változásokat előlegezhet meg. A Fiatal
korúak Börtöne és Fogháza helyett — összhangban a nemzetközi ajánlásokkal 
— más néven és feladatrendszerrel működő intézet létrehozását indítványozom. 
Nekem ezidáig két név jutott az eszembe: az egyik — Fiatalkorúak Reszociali- 
zációs Intézete, a másik — Igazságügyi Nevelő Intézet. Gondolkodni lehet to
vábbi megfogalmazásokon.

A lényeg mindenekelőtt az. hogy csupán büntetést kifejező börtön, illetve 
fogház szavak űe szerepeljenek azon intézmény nevében, ahol olyan emberek 
töltik szabadságvesztes-búntetésüket, akik megváltoztatására még komoly re~ 
meny' van.~A névváltoztatás egyértelművé tenné a szémélyiségvaltöztatás 
prioritását á~5zabadságelvonás végrehajtása alatt. Ennek az elsődlegességnek 
meg kellene mutatkoznia a jogi szabályozásban és valósággá kellene válnia a 
gyakorlatban legalább a következő-területeken: bánásmód- — személyiségfon 
májas, képzés, szakképzés — munkáltatás — felkészítés a visszailleszkedésre...

A döküment umTrészében arról is szó van, hogy a fiatalkorúakaFcsüpán 
a szükséges minimális időtartamra kellene szabadságuktól megfosztani. Megol
dási javaslataiméi/ a bíróság által meehatámzatt-bűntetési tételen belül a fia- 
talkorúak by-intézete -  természetesen, megfelelő jogi garanciák mellett — kap
jon lehetőséget a feltételes szabadságra bocsátás mainál rugalmasabbMkaIma:~ 
zá s a r á T a fiatalkorúálTihFézeTérí belül célszerű lenne olyan nyitott,' illetve 
félig nyitott részlegeket működtetni, amelyek enyhítenék a szabadságvesztes 
káros hatásait és jótékonyan hatnának a visszailleszkedés szempontjából is.

Tekintettel arra, hogy az ún. fiatal felnőttkornak kategóriájába tartozó 
személyek bűnelkövetése is emelkedő tendenciát mutat — megfelelő korrek
cióval — a fent vázoltakat körükben is alkalmaznám. Persze megfontolandó, 
hogy hol húzzuk meg a 18. és a 25. életév között a határt e kategórián belül.



badságelvonás okoz gondot, hanem az, hogy a humanizálás felé törekvő tör
vényhozásban, no meg annak végrehajtásában a velük kapcsolatos büntetőjogi 
szankció még mindig börtönbüntetésként szerepel...

A végrehajtással kapcsolatos problémák vizsgálata során felmértem, hogy 
az 1979. évi 11. sz. törvényerejű, valamint a 8/1979. IM. sz. rendelet alapján 
milyen terjedelemben és mélységben foglalkoznak jogszabályaink a fiatalkorú 
bűnelkövetőkkel. A szakaszok számát és termedelmét figyelembe véve a jogsza
bályoknak átlag 5%-a foglalkozik a fiatalkorúak büntetésvégrehajtásával. Anél
kül, hogy beleesnék a mennyiségi szemlélet szűklátókörűségének hibájába, ki 
kell mondanom: ez az arány — rossz!

Alaposabb megfigyelés után az is kiderül, hogy a Bv. Szabályzat fiatal
korúakkal foglalkozó részének csak 50%-a taglal tartalmi kérdéseket, a fenn
maradó 50% szűkén értelmezett eljárási rendelkezéseket, adminisztratív intéz
kedéseket rögzít. Érdekesség, hogy pl. a kártérítés-témakör a jogszabályban 
hasonló terjedelmű, mint a fiatalkorúakra vonatkozó rész.

Áttérve a végrehajtási kérdések alaposabb elemzésére, a továbbiakban há
rom területtel, így az osztályozással és elhelyezéssel, a kapcsolattartással és az 
Oktatás, szakképzés, munkáltatás problémáival kívánok foglalkozni. A Bv. tvr 
kimondja általánosságban és a fiatalkorúakra vonatkoztatva különösen, hogy a 
büntetésvégrehajtás feladata az elítéltek reszocializáciőja,.' A továbbiakban azt 
vizsgálom, hogy ez a feladat miképp érvényesül az előbb felsorolt három terüle
ten, az ENSZ-dokumentumban, valamint a hazai elmélet és gyakorlat fénytö
résében.

A fiatalkorú bűnelkövetők szempontjából az osztályozás és elhelyezés 
kérdését alapvető fontosságúnak tartom. A dokumentum az osztályozás kap
csán ezt írja: az elítéltet pszichológiai és szociális vizsgálati anyaga alapján kell 
elhelyezni az intézetben, továbbá ennek alapján kell meghatározni a fogana
tosítandó gondozás specifikus típusát, szintjét. Az osztályozás és elhelyezés 
eme ajánlott módjq, hazai gyakorlatunkban látszólag érvényesül. A Fiatalkorúak 
Börtöne és Fogházába kerülők orvosi, pszichológiai, pedagógiai vizsgálaton 
átesve jutnak különböző elhelyezési körletekbe, és minden egyes fiatalkorú 
elítéltre egyéniesített nevelési tervet készítenek a szakemberek. A kérdés csu
pán az, hogy a személyiségre szabott reszocializálás megvalósulása szempont
jából eltérnek-e eléggé a fiatalkorúak körletei. Szerintem: nem!

A Bv. tvr. 49. § . (2) bekezdése így szól: „A fiatalkorúak börtönének, ille
tőleg a fiatalkorúak fogházának rendje — a fiatalkorúak életkori sajátosságai
ból fakadó eltérésekkel —, a börtön, illetve a fogház rendjének felel meg”. Az 
idézetből én arra következtetek, hogy a fiatalkorúak intézetének rendje csupán 
abban különbözik a felnőttkornak hasonló intézeteitől, hogy itt más a szabad
ságvesztésüket töltők életkora. A helyzet valóban ilyen. Semmilyen specifikus 
eltérés nem található büntetésvégrehajtásukban, amely pl. a fiatalok elhelyezé
sénél figyelembe venné azok sajátos igényeit. Elegendő csupán az ellenőrzés 
körülményeire utalnunk. Az elsőbűntényes és a csekély súlyú bűncselekményt 
elkövetett fiatalkorú épp olyan biztonsági helyzetben tölti le büntetését, mint 
a bűnismétlő, illetve a súlyos bűncselekményt elkövető elítélt.

Ügy tűnik, a túlzott biztonságra törekvés megkérdőjelezi az egyénieseített 
bánásmódot és gátat szab a reszocializálási cél elérésének. Az ENSZ-dokumen-
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tűm azt ajánlja, hogy a fiatalkorúak számára nyitott intézeteket kell létesíteni. 
A büntetésvégrehajtás korszerűsítése érdekében elengedhetetlennek tartom 
ezen ajánlás mielőbbi megvalósítását.

Meg kellene engedni — olvashatjuk az ENSZ-dokumentumban hogy a 
fiatalok kapcsolatot tarthassanak rokonaikkal, barátaikkal és más személyekkel, 
pl. tekintélyes külső szervek képviselőivel, hozzá kellene járulni ahhoz, hogy 
meglátogathassák családjukat, hogy oktatási, képzési, illetve más fontos okból 
eltávozhassanak az intézetekből. Szabályaink és gyakorlatunk látszólag minden 
elvárásnak eleget tesz. A fiatalkorúak számára a levelezés lehetősége korlátlan, 
látogatókat igen sűrűn fogadhatnak, de ami az intézetből való eltávozást meg 
a kapcsolattartás egyéb formáit illeti: már nem olyan pozitív a kép.

Egy, a mainál körültekintőbb osztályozási és elhelyezési rendszer mellett 
gondolhatnánk az alábbi megoldási formákra is, például: kulturális- és sport- 
rendezvényeken való részvételre — nevelő kíséretével, esetleg felügyelet nélkül; 
a hétvégek családi körben töltésére; intézeten kívüli oktatási intézmények rend
szeres látogatására. És még sorolni lehetne a kapcsolattartásnak azokat a módo
zatait, amelyeket a megfelelő osztályba sorolt fiatalkorúak számára biztosíta
nunk kellene. A kapcsolattartásnak ez a szélesítése egyfelől csökkentené a sza
badságelvonás károsító hatását, másfelől megkönnyítené a szabadulás utáni 
visszailleszkedést.

Büntetésvégrehajtásunkban — sajnálatos módon — olyan túlzott mértékű 
biztonsági szemlélet uralkodik, amelyik alig tud különbséget tenni egy elsőbűn- 
tényes fiatalkorú és egy veszélyes, felnőttkorú elítélt között. Felsorolt javasla
taim megvalósítása ezért ma még elképzelhetetlennek tűnik.

Az oktatás, szakképzés, munkáltatás problémáit — véleményem szerint — 
csak együtt lehet vizsgálni,, hiszen céljuk közös. S ennek elérésében segíthetik, 
kiegészíthetik, de gátolhatják is egymást. Jogszabályaink előírják, hogy az álta
lános iskolai végzettséggel nem rendelkező elítéltek számára garantálni kell az 
oktatás lehetőségét, majd a középiskolai- vagy a szakképzésben való részvételt.

Ami a foglalkoztatást illeti: a fiatalkorú köteles részt venni a bv-intézetnél 
folyó munkáltatásban, betartva természetesen a rá vonatkozó munkajogi szabá
lyokat. Az ENSZ-dokumentummal való összehasonlítás során említésre méltó 
eltérést a hazai szabályozásban nem találtam: kivéve a munkavégzés kötelező 
jellegét! Jelentős hiányosságokra leltem viszont a gyakorlati megvalósítás te
rületén. '

A három említett terület közül talán az általános iskolai oktatás az egye
düli, amely megfelelő minőségű. Ennek ellenére itt is el tudok képzelni a jelen
leginél jobb megoldást. Ez idő tájt ugyanis az alapfokú oktatás esti tagozatos 
formában történik, azaz nyolc óra munka után ülnek iskolapadba a fiatalkorú
ak. El lehet képzelni, mennyire hatékony ez a megoldás. Az általános iskolai 
oktatásnak nappali tagozaton kellene zajlania, ahol a rászoruló fiatalkorúak 
nem munka mellett, hanem helyette tanulnának.

A fiatalkorú elítéltek szakképzése büntetésvégrehajtásunk elhanyagolt te
rülete. Az eddigi próbálkozások vagy meghiúsultak, vagy részleges eredményt 
hoztak, illetve igen szűk körét érintették csupán a fiatalkorúaknak. Mindenféle 
nézőpontból indokoltnak tartom, hogy szélesebb skálán kínáljuk fel a betaní
tott- vagy szakmunkásképzésben való részvételt a fiatalkorú elítéltek számára.
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Gondolok például az ún. kisipari szakmák oktatására! Mintha teljesen elfelej
tettük volna ezt a megoldási formát.

Az előző két területen tapasztalt negatívumok elsődleges okát a munkáltatás 
jelenlegi helyzetére vezetem vissza. Az elítéltek foglalkoztatásának fő szem
pontja annak nyereséges volta. Ez határozza meg a munkalehetőségek milyen
ségét, az oktatásban, a szakképzésben való részvétel formáit, és így tovább. A 
Bv. tvr. 44. §-ának (1) bekezdése szerint a munkáltatás célja az elítélt reszocia- 
lizálása. Ugyanakkor a nyereségcentrikus gyakorlat e cél megvalósulása ellen 
hat. Sajnos, a fiatalkorúak büntetésvégrehajtásánál is.

Néhány speciális esettől (pl. szellemi fogyatékosság, orvos által igazolt al
kalmatlanság, stb.) eltekintve a fiatalkorúak osztályozása, elhelyezése, gondozá
sa a munkáltatási szempontok függvénye. Emiatt nem oldható meg, többek kö
zött, az általános iskolai oktatás nappali tagozaton, a visszailleszkedést elősegí
tő szakképzés pedig a megfelelő szinten. A fiatalkorúak munkáltatásával kap
csolatban számos más kérdés is felmerül még (lásd a bérezés, a társadalombizto
sítás, a munkavédelem stb. problémáit!), de e cikk keretei nem elegendőek 
mindezek elemzésére.

* * *

Ötleteim első olvasásra -  néhol még számomra is utópisztikusnak tűnnek. 
Természetesen tudom, hogy javaslataim jelentős részének megvalósítása — 
pénzügyi, tárgyi, személyi és egyéb feltételek hiányában — ma még csalóka 
ábránd. Ennek ellenére nem szeretném, ha megrekednénk, ha lemaradnánk a 
jövőről, ha csak a ma adottságaira koncentrálnánk, és kifogásokat keresnénk 
arra, hogy mit miért nem lehet megváltoztatni, illetve létrehozni.

A nemzetközi ajánlásokat és tapasztalatokat összevetve a hazai szabályo
zással és gyakorlattal arra a következtetésre jutottam, hogy mielőbb meg kell 
teremtenünk a fiatalkorú bűnelkövetők számára azokat a feltételeket, amelyek 
révén nagyobb esélyük lesz a szabadulás utáni értékes életvitelre.

Hevényi Attila
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