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A fejlődés fő  irányai
A fiatalkorúak szabadságvesztés-büntetéséről

A kormány idén februárban tárgyalt a büntetés-végrehajtás helyzetéről. Ha
tározatában — többek között — előírta, hogy a fiatalkorúak tényleges körül
ményeinek feltárásával egyidejűleg készüljön előterjesztés szabadságvesztés-bün
tetésük fejlesztésének irányaira. E feladat az érintett minisztériumok együttmű
ködését igényli, érthető hát, hogy a tennivalók meghatározásában és végrehaj
tásában több tárca is érdekelt. A jogszabályok változása, az oktatás, művelődés 
kérdései, a vállalati gazdálkodás és a szakmai képzés gondjai, a szabadulás utáni 
beilleszkedés nehézségei olyan komplex témakört alkotnak, amely joggal igényli 
az igazságügyi tárca, a művelődési és közokatási terület, valamint a munkaü
gyekben illetékes minisztérium összehangolt tevékenységét. Nem felejthető el 
ugyanis, hogy a társadalom felelőssége megsokszorozódik, ha a jövő generációinak 
életesélyéről van szó.

Az országos parancsnokságon dolgozó szakmai közösség rövid helyzetértékelés 
mellett egyfajta „problematika-gyűjteményt” állított össze, amelyben jelzi a fő 
hangsúlyokat, a legsürgetőbb változtatnivalókat.

E lőzm ények és a je len leg i h e ly zet
A kormányülés a jelenlegi helyzetet értékelve megállapította, hogy a fiatalkorúak 

fogvatartásának körülményeit, a velük alkalmazott bánásmód követelményeit a fejlett 
országokban kiemelten kezelik.

A végrehajtás jelenlegi hazai körülményei kedvezőtlenek, a fiatalkorúak intézete 
zsúfolt és nem korszerű. Az elhelyezés közös, nagy létszámú lakóhelyiségekben történik, 
holott esetükben lenne a legindokoltabb az egyszemélyes elhelyezés.

A hatályos jogszabályok nem tükrözik a fiatalkorúak sajátosságait. Foglalkoztatásuk 
középpontjában a nyereségorientált vállalati termelés áll, háttérbe szorul a jövőjük 
szempontjából létfontosságú szakképzés. Ehhez a szükséges személyi és technikai háttér 
hiányzik.

A kormány határozatának végrehajtására irányuló munka meggyorsítását több 
tényező indokolja. Az előkészítés alatt álló büntetőjogi és büntetés-végrehajtási re
formmunkálatok intenzív szakaszba jutottak, a bűnözés, ezen belül a fiatalkorúak 
bűnözése kedvezőtlenül változik, a végrehajtás feltételrendszerének korszerűsítése ko
moly költségvetési ráfordításokat igényel, s ezek tervezéséhez megalapozott és kellő 
időben előterjesztett javaslatok megfogalmazására van szükség.

Az előkészítő munka során szakemberekből munkabizottságokat hoztunk létre. A 
bizottságok elemezték a végrehajtás mai helyzetét és véleményt nyilvánítottak a
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fejlesztés lehetséges és kívánatos irányairól. Ezeket a véleményeket eljuttattuk a 
művelődési és közoktatási, a népjóléti,, a munkaügyi tárcák képviselőihez és a Minisz
terelnökségi Titkárság szakértőjéhez. Részvételükkel a fiatalkorúak szabadságvesztés
végrehajtásának körülményeivel a helyszínen, a Fiatalkorúak Börtöne és Fogházában, 
Tökölön is megismerkedhettek.

Tudományos kutatásokra alapozott tanulmányok készültek a fiatalkorú bűnözés 
alakulásáról, szerkezetéről, az elítéltek oktatásának, képzésének helyzetéről és lehetséges 
irányairól, a jogi szabályozás történeti fejlődéséről és nemzetközi összehasonlításáról. 
Egyetértésre jutottunk abban, hogy az egész kérdéskör áttekintéséhez a következő 
területek vizsgálata szükséges: a jogi szabályozás, a létszám és összetétel, az elhelyezés 
és ellátás, az oktatás és képzés, a foglalkoztatás, a szabadulás utáni beilleszkedés 
feltételei és lehetőségei.

J og i szabályozás
A mai magyar jogrendszerben nincs a fiatalkorú bűnelkövetők sajátosságaira ala

pozott külön szabályrendszer. Az egyes területeken (büntetőjog, büntetőeljárás, bün
tetés-végrehajtás) az általános szabályokhoz képest specifikus szabályként fogalmazza 
meg a jogalkotó a fiatalkorúakra vonatkozó szabályokat.

A Büntető Törvénykönyv VII. fejezete tartalmazza a fiatalkorúakra vonatkozó külön 
rendelkezéseket.

így például:
— ,A  fiatalkorúval szemben alkalmazott büntetés vagy intézkedés célja elsősorban 

az, hogy a fiatalkorú helyes irányba fejlődjék és a társadalom hasznos tagjává 
váljék.”

— Csak fiatalkorúval szemben alkalmazható nevelő intézkedéseket határoz meg 
(bírói megrovás, próbára-bocsátás, javítóintézeti nevelés).

— Eltérően állapítja meg a fiatalkorúval szemben kiszabható főbüntetéseket (sza
badságvesztés, javító-nevelő munka vagy pénzbüntetés, közügyektől eltiltás, fog
lalkoztatástól eltiltás, kiutasítás).

— Rendelkezik a fiatalkorúak pártfogó felügyeletéről.
— A felnőttkorúaknál kedvezőbb mentesítési szabályokat tartalmaz.
A Büntetőeljárási törvény XIII. fejezete szól a fiatalkorú bűnelkövetőkkel szemben 

lefolytatott eljárás speciális vonásairól.
Lényegesebb rendelkezései:
— kötelező ügyészi részvétel (fk. ügyész),
— kijelölt bírói tanács (fk. bírósága),
— különös illetékességi szabályok,
— külön rendelkezések kötelező védői részvételre, a törvényes képviselőre,
— megszorító rendelkezés előzetes letartóztatás foganatosítására.
A büntetések és intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. számú törvényerejű 

rendelet mindössze 6 §-t szán a fiatalkorúak szabadságvesztése végrehajtásának rendjére. 
Sokat mutat, hogy ebből a hatalmas büntető tárgyú jogszabályi anyagból mindössze
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töredék foglalkozik a fiatalkorúakkal. Az utóbbi években a nemzetközi jogi gyakorlat 
ezzel ellentétes folyamatot tükröz.

Az elmúlt években az ENSZ és különböző szakosított szervezetei több nemzetközi 
dokumentumot adtak ki a gyermekek védelmével kapcsolatosan. Közülük a jelenlegi 
téma szempontjából fontosabbak: Egyezmény a gyermekek jogairól. Világnyilatkozat 
a gyermekek túlélésével, védelmével és fejlődésével kapcsolatban (Akcióterv). Az ENSZ 
bűnözés megelőzésével és a bűntettesek kezelésével foglalkozó VIII. kongresszusa.

A különböző dokumentumok szövegéből a különleges érdeklődést, a téma fontosságát 
a következők indokolják:

— gyermekeknek, figyelemmel fizikai és szellemi érettségük hiányára, különös 
védelemre és gondozásra van szükségük,

— a gyermek nem csupán tárgya (passzív alanya) a nevelésnek, hanem olyan, 
születésétől kezdve önálló jogokkal rendelkező személy, akinek ezt a minőségét 
garantálni kell.

Összefoglaló jelleggel erről a témakörről az ENSZ ún. Rijadi Irányelvek dokumentuma 
szól. Ennek néhány alapelvszerűen megfogalmazott gondolata:

— a fiatal gyermekek részére aktív szerepkört és partneri viszonyt kell biztosítani 
a társadalmon belül,

— a fiatalkorú bűnözés megelőzése érdekében elsősorban közösségekre alapozott 
programokat kell kidolgozni, a formaszerű társadalmi ellenőrzést (pl. szabad
ságvesztés) csak végső esetben célszerű igénybe venni.

A fiatalkorú bűnözéssel szembeni társadalmi fellépést — bűntettesek kezelését — 
két alapszempont figyelembevételével kell meghatározni.

Az a fiatalkori magatartás, amely nem igazodik elsősorban az általános társadalmi 
normákhoz és értékekhez, gyakran az érési és növekedési folyamat része és általában 
spontán módon eltűnik a legtöbb személy esetében a felnőtt korba való átmenettel. 
Egy fiatal személynek „deviánsként”, „bűntettesként”, vagy „potenciális bűnözőként” 
történő megbélyegzése gyakran hozzájárul a fiatal személyek nemkívánatos magatartása 
következetes mintájának kialakításához. A Rijadi Irányelvek 3/b pontja szerint a 
büntetőpolitikai irányelveknek és intézkedéseknek a következőket kellene felölelniük: 
trA bűnözés megelőzésének jogszabályokra, eljárásokra, kedvezményekre alapozott 
specializált megközelítéseit és filozófiáit, valamint olyan szolgáltatásnyújtó hálózatot, 
amely arra irányul, hogy csökkenjen a bűncselekmények elkövetésének indítéka, szük
ségessége és alkalma, valamint hogy csökkenjenek azok a feltételek, amelyek me
legágyai a bűncselekmények elkövetésének."

Ahhoz, hogy ez a filozófia „megfoganjon”, toleráns, a bűnelkövetőkkel kapcsolatos 
„európai” nézeteket, megközelítéseket magáénak valló társadalmi közegre lenne szükség.

A bűnmegelőzés e két elemének hiányában nem alakulhattak ki azok a hivatalos 
intézményi hálózatok, szervezetek sem, amelyek különböző színtereken (család, iskola, 
lakóhelyi környezet, munkahely) érdemi segítséget tudnának nyújtani a fiatalkorú 
bűnelkövetőnek.

A fentiekből következően a fiatalkorúakra vonatkozó jogi szabályozásnak a maihoz 
képest sokkal nagyobb önállósággal kell bírnia, s figyelembe kell vennie minden
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lényeges, erre a korosztályra jellemző sajátosságot. Ennek megfelelően a vonatkozó
törvényekben a következő fontosabb módosításokat tartjuk szükségesnek.

A Büntető Törvénykönyvben
— A szabadságvesztés-büntetés alkalmazását fiatalkorúakkal szemben kivételessé és a 

legsúlyosabb bűncselekmények elkövetői kivételével alternatívvá kell tenni.
— A szabadságvesztéssel büntethető fiatalkorúak alsó korhatárát 14-ről 16 évre kell 

felemelni.
— Meg kell szüntetni a szabadságvesztés-végrehajtás jelenlegi fokozatba sorolási rend

szerét. A kiszabott szabadságvesztés legyen egységes, a belső differenciálás és 
osztályozás, a rezsimek közti fokozatosság érvényesítése a büntetés-végrehajtás 
feladata legyen.

— A feltételes szabadság lehetőségét a büntetés felének eltöltése után biztosítsa a 
törvény.

A büntetőeljárás során
— A fiatalkorúak ügyeiben az eljáró hatóságok (rendőrség, ügyészség, bíróság) soron 

kívül és a törvényben külön szabályozott határidőn belül járjanak el.
— A fiatalkorú előzetes letartóztatására csak a legszükségesebb esetekben és tartamban, 

konkrétan is előírt garanciák mellett kerülhessen sor. Érvényesüljön a „minimális 
őrizet” elve, a fiatalkorú jogi és szociális védelme.

Az a törekvés, hogy a fiatalkorúak előzetes letartóztatására csak 
a legszükségesebb esetekben kerüljön sor
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A büntetés-végrehajtási törvényben
Megfontolandó, hogy a végrehajtás rendszerét, célját, feltételeit a fiatalkorúakra 

nézve ezen a szinten önálló jogszabály teljeskörűen tartalmazza, elkerülve ezzel azt 
a mai szabályozás által sugallt felfogást és gyakorlatot, amely — néhány külön előírás 
kivételével — a felnőtt elítéltekkel azonos módon kezeli a fiatalkorúakat.

A jelenleginél jobb megoldás lenne az is, hogy a törvény önálló fejezetben adna 
átfogó — a nemzetközi normáknak megfelelő — szabályozást a végrehajtás feltételeiről, 
a fiatalkorú elítéltek sajátos jogairól.

A végrehajtási rendelet (Bv. Szabályzat) is önálló fejezetben részletezze a fiatalkorúak 
szabadságvesztés-büntetésének letöltésére szolgáló intézetek normatíváit, a belső rezsim 
elemeit, a jogok gyakorlásának, a kötelezettségek teljesítésének módját, a személyzettel 
szembeni követelményeket.

Létszám  és ö sszetéte l
Az ismertté vált bűncselekmények száma az utóbbi években erőteljes emelkedést 

mutat. Ez érvényes a fiatalkorúak által elkövetett cselekményekre is.
1991-ben a bíróságok 6200 fiatalkorúval szemben szabtak ki jogerős ítéletet, közülük 

5106 első bűntettes, 1094 bűnismétlő, 5773 fiú, 427 lány. Az ítéletek közül 897 
végrehajtandó szabadságvesztés volt. (1990-ben összesen 5155 fiatalkorút ítéltek el a 
bíróságok, 4807 fiút és 348 lányt. Az ítéletekből 820 volt a végrehajtandó szabad
ságvesztés.)

1992. június 1-jén a büntetés-végrehajtási intézetekben 893 fiatalkorút tartottak 
fogva. Közülük 528 elítélt (60%) és 365 előzetesen letartóztatott (40%). Fiú 850 (95%), 
lány 43 (5%). A legtöbben 18—19 évesek. Az 528 elítéltből 200 fogház, 328 börtön 
fokozatú. Az elkövetett bűncselekmények 2/3-ad része vagyon elleni.

Előéletüket tekintve 88% első bűntényes, 12% visszaeső. Több mint 50%-uk nem 
fejezte be általános iskolai tanulmányait. Munkaviszonya nem volt mintegy 50%-nak, 
a többiek is főként alkalmi vagy segédmunkát végeztek. Mindössze 2,2%-nak van 
szakmunkás képzettsége.

Családi háttere sokuknak rendezetlen. Több mint 16%-uknak van élettársi kapcsolata 
és mintegy 10%-uk gyermekes, akiről természetesen a börtönből nem képes gondoskodni.

A legtöbben a fővárosból és Pest megyéből, valamint Borsod-Abaúj-Zemplén és 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből érkeznek.

A fiatalkorúaknaK (becslés szerint) 10—15%-a értelmi fogyatékosság vagy más 
személyiségzavar miatt speciális bánásmódot — orvosi, pszichológusi, gyógypedagógusi 
közreműködést — igényelne.

E lhelyezés és e llá tá s
A fiatalkorú elítéltek zöme (kb 500 fő) a Fiatalkorúak Börtöne és Fogházában 

tölti büntetését. 1982 óta a lányokat a Pálhalmai Börtön és Fogház mélykúti körletére,
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1990-ben a különösen veszélyes fiúkat a Váci Bv. Intézet elkülönített körletrészére 
helyezték el. A lányok áthelyezését a férőhely és egyéb, a fiúktól elkülöníthető 
helyiségek (tanterem, foglalkoztató, szociális és egészségügyi részleg) hiánya, a különösen 
veszélyes fiúkét biztonsági okok tették szükségessé.

Valamennyi megyei intézetben vannak fiatalkorú előzetesen letartóztatottak, a 
legtöbben a fővárosi (146), a miskolci (40), és a debreceni (26) büntetés-végrehajtási 
intézetekben. Ez azért sem megnyugtató, mert amikor a fiatalkorú elítélt a fiatalkorúak 
intézetébe kerül, fogvatartásának jelentős — gyakran nagyobbik — részét már előzetes 
letartóztatottként letöltötte.

Az előzetes letartóztatást foganatosító intézetek közismerten zsúfoltak: a fiatalkorúak 
a felnőttekkel azonos, kedvezőtlen körülmények között vannak elhelyezve, képzésükre, 
oktatásukra lehetőség nincs. Gondot okoz az is, hogy a fiatalkorúak a felnőttekkel 
közös zárkában vannak elhelyezve. Ennek is következménye, hogy igen sok az elítélttársak 
sérelmére elkövetett szexuális és egyéb erőszak. Az alacsony létszámú személyzet nem 
képes az összezárt 8—12 fő életét folyamatosan ellenőrizni, a nemkívánatos eseményeket 
megelőzni. Ezért is írják elő az európai börtönszabályok és ajánlások a fogvatartottak 
egyszemélyes elhelyezésének általánossá tételét.

Az elítélt fiatalkorúak elhelyezésére kijelölt tököli intézetben a lakókörletek jelentős 
felújítása és átalakítása után is csak 2—4 fős elhelyezés lenne kialakítható, egy kisebb 
részüket helyezhetnék el éjszakára egyedül. Ilyen átalakítás után a jelenlegi létszámnak 
mintegy 50%-át fogadhatná be az intézet. A további létszám elhelyezése új férőhelyek 
létesítésével oldható csak meg.

Az elvégzett számítások szerint az átalakítás becsült költsége férőhelyenként, 
egyszemélyes elhelyezésnél mintegy 1 200 000,— Ft.

Az elhelyezés másik alternatívájaként felmerül annak a lehetősége, hogy az országban 
nem egy, hanem több fiatalkorúak szabadságvesztését végrehajtó intézet működjön. 
Ennek a megoldásnak az előnyei, hogy az elítéltek a lakóhelyükhöz közelebb tölthetnék 
büntetésüket. Ezáltal rendszeresebb kapcsolatot tarthatnának a szüleikkel, hozzátarto
zóikkal. Csökkenthetőek lennének az utazási költségek. A lakóhelyhez közeli vagy a 
lakóhelyen működő intézet hatékonyabb funkcionálásában érdekeltté tehetők az ön- 
kormányzatok is. Olyan áttekinthető, a nemzetközi gyakorlatnak is megfelelő nagyságú 
intézetek jöhetnének létre, amelyek az oda befogadott 80—150 fiatalkorúval sokkal 
eredményesebben, személyközeli módon foglalkozhatnának, törődhetnének, ezt ugyanis 
Tököl méretei ma lehetetlenné teszik. A területi létszámmegoszlást és a büntetés-vég
rehajtás lehetőségeit áttekintve négy intézet működtetése képzelhető el.

Tökölön lenne elhelyezhető a fővárosból, Pest, Nógrád és Komárom-Esztergom 
megyéből mintegy 200—250 elítélt fiú, valamint jelenleg a Fővárosi Büntetés-végre
hajtási Intézetben elhelyezett mintegy 140 előzetesen letartóztatott fiatalkorú.

Az északi és keleti megyék elítéltjei számára Miskolcon vagy környékén, továbbá 
a Dél-Alföldön és a Dunántúlon lenne célszerű új, egyenként 80—150 férőhelyes 
fiatalkorú intézetet létesíteni. Itt a személyi feltételek fejlesztése szükséges.

A fiatalkorú lányok elhelyezését Budapesten vagy ennek közelében kellene megoldani.
Kívánatos lenne a fiatalkorúak életkori sajátosságainak megfelelőbb normák alkal

mazása, az élelmiszerek biológiai értékének növelése, a felnőttkorúakétól jelenleg csak
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színben eltérő ruházat célszerűbbé, esztétikusabbá tétele, sportfelszereléssel és ruházattal, 
a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló eszközökkel való jobb ellátásuk.

Az ellátás helyzetét vizsgálva megállapítható, hogy azt a fiatalkorúak életkori, 
fiziológiai sajátosságait figyelembe vevő normák kidolgozásával és elfogadtatásával a 
kívánatos szintre lehet hozni. A megvalósítás költségei többletráfordítást feltételeznek.

O ktatás, k ép zés
A fogvatartottak oktatása, szakmai képzése fontos része a büntetés-végrehajtási 

munkának. Fontosságát alátámasztják a szociológiai-kriminológiai kutatások is, amelyek 
megállapítják, hogy a bűnözésben, a bűnöző életmódot igazoló nézetrendszer kialaku
lásában is jelentős szerepe van az alacsony műveltségi, értelmi színvonalnak, a kultu- 
rálatlanságnak és a szakképzettség hiányának.

Az elmúlt időszakban a büntetés-végrehajtásnál a fogvatartottak szakképzésének 
kettős célja volt. Elősegítette egyrészt a fogvatartottak szabadulás utáni elhelyezkedését, 
és így hozzájárult a beilleszkedésükhöz, másrészt a büntetés-végrehajtási intézetek és 
vállalatok termelő munkájához megfelelő szakmai ismeretekkel rendelkező munkaerőt 
biztosított.

A szakmai képzés fő formája a betanított munkásképzés volt, melyben az elítélt 
a munkafolyamat (melyben dolgozott) egyes elemeit ismerte meg, sajátította el. Nem 
tekinthető tényleges szakmai képzésnek, mivel elméleti alapot nem biztosított.

A fogvatartottak általános iskolai oktatásának több évtizedes hagyománya, kialakult 
gyakorlata és intézményrendszere van. Az 1979. évi 11. sz. tvr. meghatározza a bv. 
intézetek számára az oktatás főbb irányelveit. Általános iskolai oktatást évente 14—16 
intézetben szervezünk.

Sajátos feladatot jelent az analfabéták írni-olvasni tanítása, amely nemcsak az 
iskolai végzettséggel nem rendelkezőkre, hanem a 2—6 osztályt elvégzett ún. funkcionális 
analfabétákra is irányul.

Kiemelt feladatként jelentkezik a fiatalkorúak oktatása. Több mint 50%-uk nem 
fejezte be a 8 osztályt, 3%-uk egyáltalán nem járt iskolába vagy már az első osztályon 
sem jutott túl.

A fialkorúak intézetében folyó oktatás ez ideig a Tököli Általános Iskola kihelyezett 
tagozataként működött, mint dolgozók iskolája. Évente 300—350 tanuló fordult meg 
az iskolában. A tanév végén 150—200 fiatal fejezte be a tanulmányait. Jelentős volt 
azok száma, akik analfabéták, ill. funkcionálisan analfabéták voltak (35—40 fő). A 
sajátos helyzetet nehezítette a tanulók életkora. 14—21 éves korú fiatalokkal kellett 
a betűvetés, olvasás, írás „tudományát” elsajátíttatni. Az életkor mellett problémát 
jelentett a személyiségük (sokan közülük retardáltak, fogyatékosok, személyiségzava
rosok). Ilyen körülmények között próbálkoztak a pedagógusok a meglévő eszközökkel, 
tankönyvekkel és óriási pedagógiai tapasztalattal elsajátíttatni az aktuális évfolyam 
követelményeit.

Az elmúlt időszakban a fiatalkorúak szakképzését az intézet mellett működő 
vállalat biztosította. A 80-as években 20—25 betonelemgyártó, 40—50 nyomdaipari
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Tanulás és bűnözés — vélhetően — fordítva arányos

és 100—150 hegesztő betanítása történt évente. 1989-ben 31, 1990-ben 20 fő vett 
részt szakképzésben, 1991-ben már egy sem. Ezért a tanműhelyi keretekben zajló 
foglalkoztatás jelentheti a megoldást.

Lényeges a költségvetés szempontjából, hogy a tanműhelyekben folyó „termelés” 
nonprofit alaptevékenység. Az esetleges értékesítés során keletkezett „hasznot” az 
alaptevékenység (tanműhelyek) fejlesztésére, nyersanyagok, munkaeszközök vásárlására 
lehet fordítani.

A modern társadalom megköveteli az egyéntől, hogy élete során folytonosan 
megújuljon, új ismereteket sajátítson el. Ez egy önálló oktatási intézményt feltételez, 
amely biztosítja a hiányzó általános műveltségi ismeretek elsajátítását és a társadalmi 
munkamegosztásba megfelelően illeszkedő előkészítő szakmai képzést. Mindezt egy 
önálló speciális szakiskola tudja vállalni. Ebben a keretben megoldható a tankötelesek 
(14—16 éves) általános iskolai képzése, továbbá a tanköteles kort meghaladó 17—21 
éves tanulók felzárkóztatása.

Az előkészítő jellegű szakképzés 7—8. osztályban választott fakultatív tantárgyak 
keretében: ágazati szakképzés 8. osztályt végzett 14—21 évesek, tanfolyamok szervezése 
az intézetben 2—3 hónapot töltők részére.

A speciális szakiskola finanszírozása a jelenlegi jogszabályoktól eltérő, kiemelt 
normatív támogatást igényel.

Az érvényben lévő szabályozás szerint más normatív támogatás illeti meg a 14—16 
éves tanköteles diákot, más a 17—21 éves 8. osztályt el nem végzett tanulót (aki
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alapfokú oktatás szempontjából felnőttnek számít), más a 14—16 éves fakultatív szak
képzésbe kapcsolódó diákot, illetve a 17—20 éves korú ágazati szakképzésben résztvevőt.

Az alábbi szempontok alapján kérjük a kiemelt normatív támogatást: A tanulók 
speciális életkori összetétele, sajátos személyisége (esetenként fogyatékos egyének), 
szociálisan halmozottan hátrányos helyzete, kislétszámú és összevont csoportban folyó 
oktatás, képzés (5—15 fővel), valamint jelentős etnikai kisebbség megléte a csoportokban.

A felvázolt képzési forma (speciális szakiskola) nem fogja át és jellegénél fogva 
nem is teheti az elítéltek oldaláról jelentkező összes igényt. Vannak, akik gimnáziumi 
képzésben szeretnének részt venni, illetve valamely megkezdett szakmunkásképzést 
szeretnének befejezni, továbbá speciális nyelvoktatásban kívánnak részt venni. Bármely 
egyéni továbbtanulási igény megoldható magántanulói jogviszony létesítésével, melyre 
szintén igényelhető normatív támogatás. így alapvetően minden képzési igényhez 
igazodó szervezeti formát biztosítani tudunk.

F oglalkoztatás
Az elmúlt időszakban a fiatalkorúak foglalkoztatásának formái és szervezeti keretei 

nem különböztek a felnőttkorúak foglalkoztatási rendszerétől. Ma már általános igény
ként megfogalmazódott, hogy a fiatalkorúak büntetés-végrehajtásának sajátos vonásai, 
a személyiségformáláshoz fűződő nagyobb esélyek megvalósíthatósága és az ehhez 
rendelhető eszközök és módszerek sajátosságai indokolják a felnőttkorúak büntetés
végrehajtási rendszerétől való tartalmi eltávolodást és a különös jogi szabályozást.

A fiatalkorúak foglalkoztatása a büntetés-végrehajtási intézet területén létesített 
munkahelyen, vagy az intézeten kívül az adott gazdálkodó szervezet telephelyén történt, 
így a munkahelyek elhelyezkedésére figyelemmel meegkülönböztetünk: intézeten belüli 
(belső) és intézeten kívüli (külső) foglalkoztatást.

A munkáltatás formáit tekintve megkülönböztetünk: büntetés-végrehajtási vállalati; 
büntetés-végrehajtási költségvetési foglalkoztatást.

A Fiatalkorúak Börtöne és Fogháza mellett működő Dunai Vegyesipari Vállalatot 
1976-ban alapították. Az alapítás előtt 1968-ban az Állampusztai Célgazdaság és a 
Budapesti Faipari Vállalat üzemegységet létesített Tökölön, így a fiatalkorú elítéltek 
„nagyüzemi” foglalkoztatása mezőgazdasági és faipari tevékenységgel kezdődött. A 
későbbi évek során a budapesti Vasbetonipari Művek (BVM) betonelemgyártó telepet 
létesített és ezzel bővült a foglalkoztatási lehetőség. Ettől kezdődően a vállalat fő 
profilját a betonipari termékek gyártása képezte. Emellett a fiatalkorúak különféle 
bérmunkákon dolgoztak.

A legjelentősebb a Csepel Autógyárral kötött hosszú távü kooperációs szerződés, 
amelynek keretében csőgyártó üzem létesült. A vállalat az 1980-as évek elején 
kooperációs szerződést kötött a Zrínyi Nyomdával, hetilapok nyomását végezték. Az 
elmúlt időszakban a vállalat jelentős kooperációs partnerei voltak: TAURUS, Csepel, 
Zrínyi Nyomda, MÁV, FEG.

A vállalat alapprofilját képező betonelemgyártás, valamint a sokrétű kooperációs 
tevékenység módot adott a fiatalkorúak differenciált foglalkoztatására és szakirányú
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képzésére. A vállalat — 1990-ig — jelentős összegű befizetéseket teljesített a költ
ségvetésnek.

Az 1990-től a gazdaságban végbemenő változások negatív hatást gyakoroltak a 
vállalat gazdálkodási és pénzügyi helyzetére. Ebből adódóan a fogvatartottak vállalati 
rendszerű foglalkoztatása 1989-hez képest 80,6%-kal csökkent.

A Dunai Vegyesipari Vállalat további működése is kérdésessé válik. Ezért szükséges 
a vállalati rendszerű foglalkoztatás helyett a fiatalkorúak foglalkoztatásának más 
rendszerben történő megvalósítása, amelyhez elengedhetetlenül szükséges a szervezeti 
átalakítás koncepciójának kidolgozása.

A büntetés-végrehajtási vállalatok gazdálkodása az elmúlt időszakban kapcsolódott 
a nemzetgazdaság egészéhez, és belső szervezeti struktúráját a mindenkori gazdaság- 
politika determinálta. Az így kialakított gazdálkodási rendszer az épülő piacgazdaság 
körülményei között válságba került, ez a válság a polgári vállalatokat is érinti. 
Vállalataink jelenlegi helyzete azonos a többi állami vállalatéval. A kivezető utat is 
abban a gazdasági, társadalmi környezetben kell keresni, amely a többi állami vállalatra, 
gazdasági társaságra, a társadalom egyéb intézményeire jellemző.

Megvizsgáltuk annak a lehetőségét, miként lehetne a büntetés-végrehajtási vállala
tokat költségvetési szervvé átalakítani. Megállapítottuk, hogy jelenleg a hatályos jog
szabályok erre nem adnak lehetőséget.

A büntetés-végrehajtási vállalatok gazdálkodási formáinak lehetséges útját a kormány 
átalakulási koncepciója képezi. „A tartósan állami tulajdonban maradó vállalkozói 
vagyon kezeléséről és hasznosításáról” szóló törvény bizonyára fokozatosan felszámolja 
az állami vállalatok eddig ismert valamennyi formáját, ide értve az államigazgatási 
felügyelet alatt álló közüzemi vállalatokat is.

Ennek szellemében a büntetés-végrehajtási vállalatok átalakítása izoláltan nem, csak 
a kormány tulajdonosi és privatizációs stratégiájának részeként, a tartósan állami 
tulajdonban maradó vállalkozói vagyon kezelésére és hasznosítására vonatkozó törvényi 
szabályozás keretei között képzelhető el. A koncepció véglegesítése csak a büntetés
végrehajtási feladatok közül a fogvatartottak foglalkoztatásának újragondolásával tör
ténhet.

A Dunai Vegyesipari Vállalat átalakítását és a fiatalkorú fogvatartottak foglalkoz
tatási formáinak és szervezeti kereteinek kialakítását, a felnőttkorú fogvatartottakat 
foglalkoztató büntetés-végrehajtási vállalatokkal együtt — figyelemmel a fiatalkorúak 
foglalkoztatásánál jelentkező speciális büntetés-végrehajtási feladatokra és megoldási 
módokra (pl. oktatás, képzés, szakképzés, tanműhelyek kialakítása) — célszerű elvégezni.

Tényként kell rögzíteni, hogy az elítéltek munkáltatása állami feladat, a büntetés
végrehajtás szerves része, ennek a megoldása állami támogatás nélkül nem képzelhető 
el. Ezért mindenképpen jogszabályban kell rögzíteni az állami támogatás formáit, 
módját és mértékét.

F elk észítés a szabadulásra
A fogvatartottak szabadulásra való felkészítése a befogadás pillanatától a szabadulásig 

tartó folyamat. Célja, hogy a szabaduláskor mindazok a feltételek rendelkezésre
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álljanak, amelyek az egyén sikeres beilleszkedését segíthetik, biztosíthatják. A szabadulás 
előkészítésében ilyenformán szerepet játszik a büntetés-végrehajtási intézet egésze, az 
adott feltételrendszer, annak működtetése és kapcsolata a társadalom szerveződéseivel, 
szűkebb-tágabb környezetével.

A feladat ennek megfelelően kettős: egyrészt az elítéltet kell olyan helyzetbe hozni, 
hogy képes legyen a társadalmi integrációra szabadulását követően, másrészt a „befogadó 
közeggel” kell olyan kapcsolatot kialakítani, hogy az még a szabadságvesztés időtartama 
alatt létrejött személyes ismeretség alapján hathatós segítséget tudjon nyújtani a 
szabadulónak.

A szabadulás utáni beilleszkedés esélyei egyrészt a fiatalkorúak személyiségéből, 
másrészt a befogadó környezet adottságaiból származnak. Kiemelkedő szerepe van a 
családnak. A fiatalkorúak zömének helyzete ebből a szempontból rendkívül kedvezőtlen. 
Nagyon sok a kriminálisán fertőzött család, minden második gyermeknél kimutatható 
büntetett előéletű szülő, testvér vagy rokon. Gyakori a mentális probléma, az alko
holizmus, a suicidum. A családok felénél 5 vagy több gyermek van, 45% a csonka 
család.

A fiatalkorú fogvatartottak 8—10%-a állami gondozott, vagy az volt. Alacsony a 
képzettségük, a társadalomban meglévő félelmek és előítéletek miatt munkavállalási 
esélyeik minimálisak. A velük foglalkozó pártfogó lehetőségei a munkahely és lakás 
biztosításában igen csekélyek. Ez az egyik oka annak, hogy a szabadult fiatalkorúak 
40%-a ellen két éven belül újabb büntetőeljárás indul.

A fiatalkorú elítéltek 5—7%-a állami gondozott, illetve intézeti nevelt. Egy részük 
állami gondozása, intézeti nevelése a szabadságvesztés-büntetés letöltése előtt szűnik 
meg. Ezért a gyermek- és ifjúságvédő intézetek őket nem fogadják vissza. A Fiatalkorúak 
Börtöne és Fogháza hatáskör és lehetőségek híján csak személyes kapcsolatok alapján 
tud néhány szabaduló fiatalkorút ifjúsági szállóban elhelyezni. A gyermek- és ifjúságvédő 
intézetek egyszeri ruhasegélyt tudnak adni volt neveltjeiknek, más anyagi támogatásra 
nincs lehetőségük.

Nem célszerű a fiatalokat a hajléktalanok szállóira helyezni, ott ugyanis alkoholista, 
munkakerülő, elhanyagolt felnőtt környezetben az életvezetésükhöz negatív példát 
kapnak.

Megfontolandó, hogy az állami nevelésben, illetve intézeti nevelésben részesültek 
legalább 20—22 éves korukig maradhassanak intézeti, állami neveltek. így a Fiatalkorúak 
Börtöne és Fogházából szabadulókat az intézet, illetve a nevelőotthon visszafogadná 
és megfelelő gondozásban, támogatásban részesíthetné. A szabaduló fiatalkorú, ha a 
18. életévét betöltötte, nagykorúnak minősül, de továbbra is segítségre, a beilleszkedéshez 
támogatásra van szüksége.

A hajléktalan, családi kapcsolatot nélkülöző fiatalkorúak számára olyan szállásokat 
volna célszerű létrehozni, ahová elsősorban javítóintézetből, gyermekvédő intézetből 
kikerülő fiatalkorúakat, fiatal felnőtteket helyeznek el. Életüket megfelelő szakemberek 
és önkéntes segítők szerveznék, támogatnák (munkába állás, továbbtanulás, pénzbeosztás 
stb.).

Kialakult a Fiatalkorúak Börtöne és Fogháza és a különböző karitatív, segítő 
szervezetek kapcsolata. Célja, hogy a szabadságvesztést töltő fiatalokat támogassák,



FIATALKORÚAK

ennek érdekében a büntetés-végrehajtás ideje alatt rendszeresen látogatják, esetenként 
kimaradásra viszik őket, szabadulás után elhelyezésüket, munkába állásukat, tovább
tanulásukat előkészítik.

Bővíteni kell a patronálok lehetőségeit, hogy az intézet életébe nagyobb mértékben 
bekapcsolódjanak és a segítséget igénylő fiatalokat előéletük, pszichikai-fizikai állapotuk, 
magatartásuk alapján megismerhessék.

Ki kell bővíteni a szabadulást előkészítő csoport személyi összetételét, feladatkörét 
(több intézet létrehozása esetén valamennyi intézetben létre kell hozni Uyen csoportot).

A csoport feladatköre alapvetően kettős: a szabadulok konkrét problémáinak meg
oldásához (szállás, munkahely, segélyek stb.) segítségnyújtás információval, tanács
adással, ügyintézéssel, valamint a társadalmi szervek, karitatív, segítő szervezetek, 
egyházak képviselőivel kapcsolattartás, az együttműködés koordinálása, intézeten belül 
végzett munkájuk segítése.

A szabadságvesztésből szabadultak utógondozása állami feladat, amely szervezetileg 
és hatáskörileg elkülönül a büntetés-végrehajtástól. Megoldásába be kell vonni a 
különböző társadalmi, karitatív szervezeteket, de az alapvető szervezeti, szervezési 
feladatokat egy új alapokra helyezett, jogilag megfelelően rendezett működési felté
telekkel rendelkező, az állami költségvetésből fenntartott és működtetett, megfelelő 
infrastrukturális háttérrel rendelkező utógondozási hálózatnak kell ellátnia.

Mi a teendő?
1) A büntető és büntetés-végrehajtási jogszabályok összehangolt kodifikációjával 

önálló, koherens szabályozását kell kidolgozni a fiatalkorú bűnelkövetők felelősségre 
vonásának és a büntetések végrehajtásának. Ennek során érvényesíteni kell a fiatalkorúak 
életkori sajátosságait, a vonatkozó nemzetközi dokumentumok előírásait.

2) A szabadulás utáni beilleszkedés elősegítése, valamint a fogvatartás alatti 
személyes és közösségi kapcsolatok fenntartása érdekében a fogvatartott fiatalkorúak 
állandó lakhelye területi megoszlását is figyelembe véve az önkormányzatok közremű
ködésével olyan új intézeteket kell létrehozni, amelyek az előzetes letartóztatás foga
natosítására is alkalmasak, építészeti kialakításuk pedig biztosítja a korszerű, hatékony 
nevelőmunka végzését.

3) A fiatalkorúak szabadságvesztés-bünteésének alapvető feladata fejlődésük, sza
badulás utáni beilleszkedésük elősegítése. Ennek érdekében széles körű nevelési, oktatási, 
képzési tevékenységet kell folytatni:
— az általános iskolai oktatásban hatékonyabb, a tanuló fogvatartottak személyiség

adottságaihoz alkalmazkodó módszereket, eszközöket kell kidolgozni és bevezetni,
— a rövid tartamú szabadságvesztésre ítéltek részére meg kell szervezni az iskolai 

szervezeten kívüli, általános műveltségüket növelő foglalkozások rendszerét, ki kell 
dolgozni a tanítás módszereit, eszközeit,

— bővíteni kell a szakirányú képzés lehetőségeit, anyagi-technikai feltételeit, a ha
gyományos formák mellett ki kell alakítani a megváltozott társadalmi, gazdasági
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helyzethez alkalmazkodó új, az egyéni vállalkozáshoz szükséges ismeretek, készségek 
megszerzését biztosító programok rendszerét, speciális szakiskolát.
4) Meg kell vizsgálni, hogy a szabadult fiatalkorú elítéltek utógondozását milyen 

új szervezeti keretek között és a személyi-tárgyi feltételek milyen fejlesztésével lehet 
hatékonyabbá tenni.

5) Az állami vállalatok átalakítására vonatkozó törvénnyel összhangban ki kell 
alakítani a fiatalkorúak foglalkoztatásának szakképzésre orientált új szervezetét.

6) Ki kell dolgozni és ütemezni az átalakítással és fejlesztéssel, az új intézetek 
létesítésével kapcsolatos részletes feladatokat, ezek dologi és személyi szükségletét.


