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Munkabfintetés
Megelőzhető a börtönkarrier?

A munka az ember sajátossága, aki képes általa kiemelkedni az állat
világból, kitörni a természeti erők szorításából, tehát fennmaradásá
nak döntő eleme a kezdetek óta, mégis egyben büntetés is. Miért e ket
tőség? Ez mégsem annyira érthetetlen, ha figyelembe vesszük, hogy a 
munka már a történelem hajnalán kényszerként jelentkezett, hiszen a 
természettel szemben mindennap meg kellett küzdeni a létért. Ez a küz
delem viszont az emberiség fejlődésével egyre eredményesebbé vált, s 
míg az ősi munkamegosztás összetartó erőt, bizonyos egyensúlyt jelen
tett a közösség tagjai között, addig, amikor egyes rétegek feltűnően va
gyonosodé kezdtek, a munka lenézett foglalatossággá vált. Az új rend
ben tehát csak az alárendelt rétegeknek kellett dolgozniuk. A munká
nak ez az alantas, szolgai jellege már közelít a munkabüntetéshez.

Célom felvázolni ezt a történelmi utat, 
megmutatva, hogy a többi szankció mellett 
mire volt alkalmas a munkabüntetés, illetve, 
véleményem szerint, mely célok elérésére 
teljességgel alkalmatlan. Folyamatában vizs
gálva szeretném bemutatni a munkabüntetés 
kialakulását és történetét, eljutva a külföldi ta
pasztalatok tükrében a ma hatályos munka
büntetésig Magyarországon, az úgynevezett 
közérdekű munka intézményéig. Szeretném 
bemutatni ennek végrehajtási tapasztalatait 
és perspektíváit.

Az emberiség a mai napig nem értei olyan 
termelési fokot, hogy számára a munka sza
badon választható lenne, a létfenntartásért 
most is küzdeni, dolgozni kell. Hafelületesen 
szemléljük a történteket, úgy tűnik, gyökere
sen megváltozott a helyzet az idők folyamán, 
hiszen bizonyos területeken könnyebbnek tű

nik a megélhetés, illetve a munkavégzés. Ha 
gondosabban megvizsgáljuk a tényeket, lát
ható, a munka végzése, illetve nem végzése 
ma sem alternatíva az emberek többségének. 
Tehát számukra ma is kényszer a munka, 
mint évezredekkel korábban, bár ez nem fel
tétlenül jelent „alantasságot”, viszont a nem 
dolgozó rétegek ma is kiváltságosak...

A munka értékelésének, hullámzásá
nak kérdését vizsgálhatjuk az államok ki
alakulásával együtt is. Hiszen ezzel össze
függ az, hogy milyen irányból érkezik a 
kényszer. Ezen azt értem, hogy amíg nem 
volt állam, addig az egyének számára ter
mészeti kényszerként jelentkezett a munka. 
Azzal, hogy a társadalomban fokozatosan 
kialakult a vezető réteg, kezdetben a legrá
termettebbekből, később többnyire örökö
södési úton vagy erőszakkal, megteremtő-
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dött a munkára szorítás belső, társadalmi 
kényszere. Az állam kialakulásának keleti 
modellje, Egyiptom, Kelet-Közép-Ázsia 
és az aztékok társadalma is tipikusan jelzi 
ennek a belső kényszernek a megjelenését. 
A lényeg az, hogy kiválnak a társadalom
ból a papok és más vallási vezetők, akik a 
tudomány művelői, s a későbbiekben ők 
kényszerítik a köznépet munkára.

Az antik társadalomban is nagy válto
záson ment át a munka értéke. Kezdetben a 
munkáját jól végző demiürgost, az iparost, 
megbecsülték, de a dolgozó rabszolgák 
már a társadalom kitaszítottjaivá váltak.

A feudalizmus áttörő változást hozott. 
Látható a kiváltságos rendek és a munkát 
sosem végzők meghatározó különbsége. 
Minden jogot és hatalmat az a réteg szerez
hetett meg, mely esetleg csak „szórakozás
ból” dolgozott. A születés alapvetően de
termináló. A polgári mozgalmak hatása is
mét döntő változást hozott az emberi jogok 
területén, mégis kérdés, vajon kitörhet-e a 
munkás abból a közegből, amelybe szüle
tett? Marx véleménye általánosan ismert, 
de az valóban nem tagadható, hogy a mun
ka kényszer jellege a kapitalista társadalmi 
formában is megmaradt.

A munkabilntetés 
megjelenése

Az ie. IV—III. évezredből maradtak 
ránk az első büntetésre utaló emlékek, 
mégpedig a sumérmítoszokból. Az úgyne
vezett Nun-gál himnusz, mely a Nagy Úr
nőhöz, a börtön istennőjéhez, illetve az 
igazságszolgáltatás uralkodójához szól. A 
templomnak kettős funkciója volt: egy
részt az a vallásgyakorlás központi helysé
ge, másrészt a büntetőeljárás céljait kiszol
gálva, itt őrizték a letartóztatottakat.

A munkabüntetés kezdeteit az emberi
ség történelmének és kultúrájának ősforrá
sa, a Biblia alapján vizsgálhatjuk. Józsué le
győzte az Ai-belieket. S „leöldösé Izrael Ai- 
nak minden lakosát”. Az Ószövetség másik 
részében az ellenfél megbüntetésének más 
formájával találkozunk: „És mindazon né
pet, kik nem valának Izrael fia i közül, akiket 
az izraeliták ki nem irtattak, Salamon szol
gákká tette mind e mai napig.”

A győztes fél tehát rájött arra, hogy az 
ellenség teljes elpusztításával lényegileg 
kihasználatlan munkapotenciált irt ki. Hi
szen a legyőzöttek szolgasorba állítása a 
győztes népnek rendkívül nagy hasznot 
hajt. A rabszolgaságot azért fontos vizsgál
ni, mert ez már valóban konkrét munka
büntetési kategória. Igaz, hogy szabadság- 
vesztéssel jár, ám a büntetés valódi célja 
nem ez, hanem elsősorban a munka. Az 
alapvető cél az elítéltek munkaerejének ki
aknázása.

A rabszolgaság speciális formája az 
adósrabszolgaság. Ez az intézmény az ősi 
római jogra jellemző. Az adós, ha késede
lembe esett tartozása kiegyenlítésével, ak
kor speciális körülmények esetén (több
szöri felszólítás stb.) a hitelező saját fogsá
gába vetette, vagyis adósrabszolgájává tet
te. A hitelezőnek két választás állt rendel
kezésére: vagy dolgoztatta adósát, vagy el
adhatta rabszolgaként, és a kapott pénzből 
egyenlítette ki a tartozást.

A rabszolgává válás legmegalázóbb 
formája volt, ha valaki szabad emberből 
süllyedt le. De a jogoktól való megfosztott- 
ság is csak a büntetés egyik része, a valódi 
cél a munkabüntetés!

Ulpianus írja: „ Van büntetés, ami az em
berszabadságát veszi el, például: ha valakit 
munkára vagy bányamunkára, vagy bányá
ban letöltendő kényszermunkára ítélnek.” A
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felsorolt esetekben az elítélt az „állam rab
szolgája lett”. Ha rabszolgát ítéltek bánya
munkára, akkor tulajdonosa rendelkezésé
ből került állami tulajdonba. Büntetését le
töltve, ha ura igényt tartott rá, visszatérhetett 
egykori környezetébe. A bányamunka és a 
bányában végzendő kényszermunka között 
csupán a bilincsek súlyában volt különbség. 
Általában 1 Óév után a munkaképtelen elítél
tet kiadták rokonainak. Kényszermunkára 
szabadokat is ítélhettek. A rabszolga bi
lincsben történő megkorbácsolásának a sza
badok körében a megvesszőzés és a kény
szermunkára küldés felelt meg.1

Maga a kényszermunka intézménye 
túléli az antik kort, s a polgári társadalom
ban újraéled.

A  középkorban
A feudalizmus gyökeresen új termelői 

szerkezetet hozott. Új társadalmi osztály 
alakult ki, mégpedig a lesüllyedt antik kö
zéprétegből és a felemelkedett rabszolga
réteg összeolvadásából, a jobbágyság. Ez 
kényszerből dolgozott, így nem lehetett lét- 
jogosultsága a munkabüntetésnek, főleg 
ott nem, ahol robotot alkalmaztak, s a rög
höz kötött jobbágy a majorsági birtokon is 
köteles volt dolgozni. Ebben a társadalom
ban csak. a földesurak számára jelenthetett 
volna a munka büntetésként való alkalma
zása megrázkódtatást, de ez ellen a nemesi 
kiváltságok eredményesen védték. A ne
meseket legfeljebb szabadságvesztés-bün
tetéssel sújtották.

Bizánc, a római birodalom utódaként, 
néhány sajátos elemet fenntartott a római 
büntetőjogból. Az állami műhelyekben 
kényszermunkát végeztettek, valamint 
megtartották a gályarabság intézményét. A 
gályarabságot néhány hajósállam is megint

alkalmazta. Szabályos emberkereskede
lem zajlott. A hajósállamok rabjaik zömét 
a német fejedelemségektől és Ausztriától 
szerezték be. Nürnberg városa Genovának, 
Ausztria pedig Nápolynak és Velencének 
adta el javíthatatlannak ítélt bűnözőit. így 
nemcsak bevételre tettek szert, hanem 
megszabadultak megátalkodott bűnözőik
től is. A későbbi századokban a gályarab
ság intézményét a francia és angol törvény- 
hozás honosítja meg. Angliában 1589-ben, 
Franciaországban 1776-ban rendelkezett 
törvény erről: a veszélyes csavargókat és 
azokat, akik megélhetési alappal nem ren
delkeznek, gályára kell küldeni. 1699-ben 
Oroszországban is megjelent ez a büntetés, 
evezésre ítélés formájában, ez a munkaerő 
egyik legintenzívebb kihasználási formája. 
Létezett 2 ,3  és 10 éves változata.

A szabad királyi városokra ekkoriban 
sajátos jogállás jellemző, ezek a középkor
ban a polgári rend kicsiny szigetei. E kö
zösségekben a teljes megsemmisítéssel já
ró büntetésforma helyett nagyobb teret 
nyerhetett a szabadságvesztéssel járó, a va
gyon- és a munkabüntetés. A munkabünte
tés alkalmazásának az a sajátos funkciója 
volt, hogy megalázza, megbecstelenítse a 
város lakóját a közösség előtt. Szűk körben 
bizonyos közmunkáknál (utcaseprés, csa
tornaújítás) alkalmazták. E munkabünteté
si forma és a későbbi közérdekű munka kö
zött véleményem szerint párhuzam vonha
tó, nevezetesen mindkettő a köz javára 
szolgál, testileg nem túl megerőltető, jel
lemző elemük az elítélt megszégyenítése.

A késő középkorban, a X VI-X V11. szá
zadban Európa nagy gazdasági, társadalmi 
változáson ment keresztül. A gazdasági 
fellendüléssel nőtt a munka iránti igény, a 
röghöz kötött jobbágyi réteg egyre inkább 
átalakult paraszti bérlőkké, akik már sza
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bad költözködési joggal rendelkeztek, s az 
árutermelésbe is bekapcsolódtak. Mivel 
egyre inkább felbomlik a jobbágyi réteg 
(legalábbis a polgári fejlődésnek indult ál
lamokban), már nem hajtható úgy munká
ra, mint korábban. III. Edwardangol király 
1349-ben elzárást és szigorú börtönbünte
tést helyezett kilátásba azokkal a kereset
nélküliekkel szemben, akik nem voltak 
hajlandók munkát vállalni a megállapított 
bérért. 1351 -ben kelt rendelkezése azokat a 
földmunkásokat, akik kivonták magukat a 
kényszermunka alól, kalodával és börtön- 
büntetéssel fenyegette. E rendelkezésekből 
is látszik, hogy bérmunkára volt szükség, á 
szabadságvesztés pedig megőrzi a munkás 
testi épségét!

A munka még egy szempontból felérté
kelődött: a felvilágosodás eszmerendsze
réhez kapcsolódva megszületett a bünteté
sek humanizálásának igénye. Persze ezt 
nem kell túlértékelni. Jó példa erre II. Jó
zsef rendelete, aki a halálbüntetést eltörölte 
ugyan, de bevezette a hajóvontatást: „hol 
övig, hol hunyalig, hol torkig érő vízben 
húzták a hajót". Ha valaki nem bírta a meg
próbáltatásokat és felbukott, az biztosan a 
vízbe fulladt. Az ilyeneket a vontatóút 
mentén elföldelték. A büntető intézmény 
fennállásának hat esztendeje alatt 1100 ha
jóvontatásra ítélt fegyencből 721, tehát a 
vontatók kétharmada elpusztult.2

„Legsúlyosabb nemét a közmunkának 
a hajóvontatás képezte, mely már 1777, a 
kínvallatás eltörlése után honosíttatott; II. 
József alatt a halálbüntetés helyébe lépett; 
az arra ítélteket Szegeden, Péterváradon, 
Zimonyban, Mitroviczon, Sziszeken, Brod 
és Gradiskában, katonai felügyelet alatt 
tartják. II. Leopold e büntetést megszüntet
vén, az arra ítéltek a hatóságok börtöneibe 
visszaszállíttattak" ,s

A bűnözők munkaerejét felhasználták a 
nagy állami építkezéseknél is. Vájná Ká
roly vizsgálta a kérdést, szerinte két na
gyobb állami vállalkozás hazánkban a Bé- 
ga- és a Ferenc-csatorna építése volt 1783- 
ban és 1794-ben.

A gyarmatosítással kapcsolatban kiala
kult még egy büntetési nem, a száműzetés. 
Angliában II. Erzsébet 1855-ben hozott 
rendeletének célja az észak-amerikai gyar
matok munkaerővel való ellátása. Az 
ausztráliai gyarmatokon 1857-ig fennállt a 
„transportation” alkalmazása. Például 
Sydney is fegyenctelepből alakult ki! Fran
ciaországban relegationnak nevezték az 
angol formával megegyező büntetési ne
met, innen Kanadába száműzték a nemkí
vánatos elemeket. Dreyfus kapitányt, mint 
politikailag nemkívánatosat pedig Guaya- 
nára száműzték. A relegationt csak 1946- 
ban szüntették meg. Olaszországban a bag- 
no intézménye hasonlít a fentiekhez, ez az 
úgynevezett gályabörtön, ahol a szabad
ságvesztéssel egybekötött kényszermun
kát alkalmazták. Az orosz megoldási mód 
az összes többin túltett szigorában. Az úgy
nevezett katorga azt jelentette, hogy az el
ítélteket Szibériába, illetve a Kaukázusba 
száműzték, itt pedig a legelvetemültebbek
re az úgynevezett ketreccelÚtrendszer várt. 
Mivel ezt a külvilágtól teljesen elzárták, a 
központi felügyelet teljesen hiányzott, a 
büntetés-végrehajtók teljes önkénye ural
kodott.

A feudális kor tehát a munkabüntetést 
önálló szankcióként fogalmazta meg. Erre 
példa, hogy 1768-ban a Constitutio Crimi- 
nalis Carolina a testi büntetések sorába 
helyezte el az erődökben, köztereken, bíró
ságokon és a földesurak birtokain fogana
tosítandó közmunka intézményét. II. Jó
zsef kimondta azt is, hogy kiszabható a
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büntetés nemes származásúnkra is. Az 
1769-es C. C. Theresiana már részletesebb 
szabályozást adott az úgynevezett Ar- 
beitsstrqffénekről.

A  XIX . században
A polgári társadalmak nagy eszméje a 

szabadság, egyenlőség, testvériség hármas 
egysége. Ebben a korban tehát éppen a sza
badság elismertsége és felértékelődése mi
att, annak elvétele jelentette a legnagyobb 
büntetést, a szabadságvesztés-büntetés 
alapvető dominanciája alakult ki. A humá
num, az individuum előtérbe kerülése mi
att háttérbe szorultak a testcsonkító, a teljes 
megsemmisítéssel járó büntetések.

A közmunka megmaradt, de a kapitali
zálódó Nyugat, illetve az abszolutizmus út
ját járó államok számára más-más tarta
lommal. A felvilágosult államok által nyu
gatról átvett minták -  mivel itt nem talál
koztak a társadalmi viszonyok olyan fokú 
fejlődésével -  puszta modellmásolást je
lentettek. De vajon honnan erednek a do
logházi eszmék? „A dologház (Arbeits- 
haus, workhouse), azon letartóztatási inté
zet, ahová a csavargók, koldusok, ledér nők 
bírói ítélet vagy adminisztratív intézkedé
sek alapján utaltatnak és ott munkára kény- 
szeríttetnek. A dologház intézménye na
gyon régi, Németországban már a XVII. sz. 
elején állítottak fel dologházakat.”J Ve
szélyt jelentett az, hogy a dologházakban 
gyakran került össze a züllésnek indult az 
elítélt bűntettesekkel, s gyakran összekap
csolták az árva-, szegény- és őrültekházá- 
val. E visszaéléseknek a múlt század végén 
beköszöntött börtönreform vetett véget. A 
dologház intézményét majdnem minden 
európai állam törvényhozása elfogadta. A 
német Btk. 232. § (2) bekezdése kimondja,

hogy elzárásra ítéltek azok a csavargók, 
koldusok, vagy azok, akik gyerekeket kol
dulásra csábítanak, vagy elmulasztják a 
felügyeletük alatt álló gyermekeket abban 
megakadályozni, játékosok, az iszákosok, 
semmittevők, a rendőri szabályoknak nem 
engedelmeskedő kéjnők, valamint a mun
kakerülők. A koldusok azonban csak 
visszaesés esetén, vagy ha fenyegetően 
vagy fegyverrel koldulnak, ítélhetők do
logházban való letartóztatásra. Ausztriá
ban az 1885. május 24-ei tv. rendeli el a do
logházak felállítását.

Hazánkban nem ismerték a dologházat. 
Nagyiványi Fekete Gyula kir. törvényszéki 
bíró A dologház és lakói című munkájában 
hívja fel a parlament és a társadalom figyel
mét a dologház jelentőségére.

Véleményem szerint párhuzam vonható 
a dologház és a későbbi szocialista javító
nevelő munka között. Bár a dologházba uta
lás kezdetben nem számított büntetésnek, 
későbbi fejlődése során egyre inkább bünte
tőjogi tartalmat nyert. Párhuzamvonásom 
alapja, hogy mindkét intézménynél meg
egyezik a munka szerepe, nevezetesen a ja
vító-nevelő és a reszocializációs célzat. Az 
is megfigyelhető, hogy mindkét intézmény 
sikertelen próbálkozásnak bizonyult, a javí
tó-nevelő munka meghaladottá vált, de an
nak idején a dologházak is csak elszigetelt, 
helyi jelentőségű intézmények voltak.

A dologházakból kiindult gondolko
dásmód hozta magával az elítéltek munkál
tatását. A büntetés alatti munkáltatás egy 
másik, a munkajogot is érintő területe a 
büntetés-végrehajtásnak, éppen ezért en
nek kifejtése nem célja munkámnak, de 
vizsgálódásaimmal összefügg az, hogyan 
gondolkodtak az adott korban a munkának 
a büntetés-végrehajtásban betöltött szere
péről. Pestalozzi szerint a bűnözőt a társa
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dalomba szigorú, de emberséges bánás
móddal lehet visszavezetni. Szerinte sok
szor a munkanélküliség vezet bűnözésre: 
„a foglyuknak lehetőséget kell adni, hogy 
dolgozhassanak, hogy lélegzethez jussa
nak, hogy levegőt vehessenek és így meg
mutathassák rátermettségüket, szorgalmu
kat, helyénvalóságukat és belátásukat".

A századvég tudományának vélekedé
se a munkának a büntetés-végrehajtásban 
betöltött szerepéről a következő: legyen ja 
vító-nevelő hatása, szoktasson rendes, 
munkás életre; elsődlegesen izommunka 
legyen, de semmi esetre sem szellemi mun
ka; ne legyen káros és veszélyes az egész
ségre; legyen összhangban a többi bünte
tés-végrehajtási céllal.

A  XX. század 
munkabüntetései

Ez a század valóban modellértékű újítá
sokat hozott a munkabüntetések körében. 
Ezek: a Szovjetunióból kiindult javító-ne
velő munka, valamint a Nyugat-Európában 
a 70-es években elterjedt úgynevezett köz
érdekű vagy közhasznú munkabüntetés.

A Szovjetunió történetét más aspektus
ból is vizsgálva látható, hogy ebben az ál
lamban kezdetektől elvált az elmélet és a 
gyakorlat. Marx még így fogalmaz: „a ra
bok megjavításának egyetlen eszköze a ter
melőmunka" . Visinszkij pedig már így írt ró
la: „nem olyan munka, amely kiszikkasztja 
az ember eszét és szívét, hanem olyan va
rázslatos, hogy hitvány jelentéktelenségből 
és látszatlétből hősökké formálja az 
embert". Persze, a szép elvek nem akadá
lyozták meg a szovjet vezetést abban, hogy 
minden, a rendszer számára nem kívánatos 
elemből a lehető legbrutálisabb és legke
gyetlenebb módon megszabaduljanak, a to

tális megsemmisítés előtt kihasználva mun
kaerejüket. Még ma sem tisztázott, hogy 
hány ember esett áldozatául a szovjet- orosz 
Gulág-rendszemek, mennyi a kivégzettek, 
az ártatlanul megkínzottak, megalázottak és 
nyomtalanul eltűntek száma. A veszélyes 
gyilkosra ugyanaz várt, mint a politikai fog
lyokra: az elítéltek részt vettek a fakiterme
lésben, a bányamunkákban, a gyár-, vasút-, 
illetve csatomaépítkezéseken.

A munkabüntetés olyan formája, amely 
nem járt szabadságvesztéssel, elsőként 
szintén a szovjet büntetőjogban jelent meg. 
Létrejöttének egyik oka, hogy Lenin alap
vetően tagadta a börtöncentrikusság létjo
gosultságát a büntetőjogban. Felfogásának 
alapja, hogy a börtönnél hatékonyabb bün
tetési nemek is léteznek. Az az illúzió is 
megjelent elméletében, hogy a proletárha
talom átvétele után a bűnözés teljesen meg
szűnik.

A munkabüntetést éppen a megtévedt 
munkásokra szabták ki, büntetési mini
mumként. Feloldhatatlannak tűnő ellentét 
feszül abban, hogy az a társadalom, amely* 
a munka elsődlegességét hirdeti, s politikai 
eszméiben a munkásosztály mindenekfe- 
lettiségét tanítja, a munkát büntetésként 
szabja ki. A szankció alkalmazása azokkal 
szemben volt lehetséges, akik rendszeres 
munkavégzők és bűncselekményük nem 
igazán súlyos. Miután a párt V ili. kong
resszusán elfogadott program azt ajánlotta, 
hogy lehetőleg helyettesítsék a szabadlá
bon végzendő kötelező munkával a szabad
ságvesztés-büntetést, azt gyakrabban 
kezdték alkalmazni. Az elítélt munkajogai 
korlátozódtak, külön munkát szerveztek 
erre a célra, s a béréből is levontak bizonyos 
hányadot. Az, hogy ez a büntetési forma 
mennyire volt eredményes, nehezen álla
pítható meg, hiszen az adatforrások propa-
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gandisztikusan torzítottak, 1934 után pedig 
szinte alig álltak rendelkezésre.

A II. világháború után kialakult a két
pólusú világrendszer. Európa Szovjetunió
hoz kapcsolódó területén sokszor a szovjet 
büntetőjog automatikus átvétele valósult 
meg. Jellemző azonban az is, hogy mely te
rületeken nem honosodott meg a minta sze
rinti munkabüntetési forma: az NDK és a 
volt Jugoszlávia szankciórendszerében. 
Nem csoda, hiszen ezek a területek vi
szonylagos függetlenséget élveztek. A bol
gár és a csehszlovák Btk. alkalmazza a 
munkabüntetést mint önálló szankciót. Az 
első esetben szabadságvesztés nélküli javí
tó-nevelő munkának, a másodikban pedig 
javító intézkedésnek nevezték. A lengyel 
javító-nevelő munkának az a sajátossága, 
hogy a bíróság a nem társadalmi szektor
ban dolgozó elítéltet bérlevonás helyett 
meghatározott közmunka ingyenes elvég
zésére kötelezte. A román Btk. definíciója 
fogház-javító munkáról szól.

M agyarországon
Az 1950. évi 11. tv. egyik legnagyobb 

újításaként tartották számon a javító-neve
lő munka bevezetését. Célja kizárólag a ja
vítás és nevelés, az elítélt társadalomba va
ló visszavezetése reparációs célzattal, ezért 
csupán intézkedésnek számított. E megfo
galmazás később alkalmazási nehézsége
ket okozott. A bérlevonással járó hátrányra 
utalt a törvényi szöveg, ennek ellenére nem 
büntetésként alkalmazták. Tehát az intéz
mény teli volt ellentmondásokkal; csak ak
kor szabhatták ki, ha az eset körülményei
nek figyelembevételével a büntetés célja a 
szabadságvesztés-büntetés alkalmazása 
nélkül is elérhetőnek látszott. A javító-ne
velő munkát az ítélkezési gyakorlat 1959-

ben (1959. évi 39. tvr.) büntetéssé nyilvání
totta, de ezzel együtt sem valósult meg ha
tékony gyakorlati alkalmazása. Ennek oka 
abban rejlett, hogy a magyar büntető jog
rendszer sokszor változtatás nélkül vette át, 
másolta le a szovjet büntetőjogi intézmé
nyeket, így azokat akkor is alkalmazta, ha a 
magyar rendszerben semmiféle előzmé
nyük nem volt. Így nehéz helyzetbe hozta a 
jogalkalmazói réteget, amely a gyökértelen 
munkabüntetési formával sem igen tudott 
mit kezdeni. Körét az is szűkítette, hogy 
csak állami vállalatoknál, intézményeknél, 
gazdaságoknál munkaviszonyban állókkal 
szemben volt alkalmazható.

1961 -ben főbüntetéssé vált a javító-ne
velő munka, elviekben általános hatállyal. 
Az állami szerveken kívül a szövetkezetek
nél és más kijelölt munkahelyen is lehető
vé vált a büntetés végrehajtása. A jogintéz
mény mégsem terjedt el szélesebb körben,
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nem alkalmazták a magánmunkáltató al
kalmazottjával szemben, ezenkívül a vég
rehajtását számos más tényező is akadá
lyozta; nevezetesen az elítélt nem megfele
lő egészségi állapota, vagy ha valaki nem 
állt munkaviszonyban, például mert elérte 
a nyugdíjkorhatárt. A fenti okok miatt a 
szakirodalom az intézmény megszünteté
sét sürgette. Ennek ellenére az 1971-es 
büntetőjogi novella a javító-nevelő munkát 
megreformálta, új formája a speciális mun
katelepeken való végrehajtás volt, bár ez a 
rendelkezés, éppen a megvalósítás feltéte
leinek hiánya miatt, soha nem lépett ha
tályba.

Az új (1978-as) Btk. előkészítése során 
természetesen ismét napirendre került aja- 
vító-nevelő munka kérdése. A büntetési 
nem főbb hibáinak a következőket tartot
ták: „a kollektíva közömbössége, a közös
ség tájékozatlansága, az elítélt értetlensé
ge, a munkahelyen kívüli elvárások hiá
nya" : A szakirodalom törekvései nem va
lósultak meg, az új Btk. (1978. IV. tv.) 
mégis a 61-es Btk. irányvonalát követte, 
sőt alkalmazási köre bővült, 83 különös 
részesetre. Végrehajtási szempontból sem 
javult a helyzet, nem kerestek esetleges 
újabb munkalehetőségeket, nem változtat
tak a be nem vált szankciókon.

A statisztikai tények a következők: Az 
összbüntetéseken belül kezdetben 15 szá
zalékos a javító-nevelő munka kiszabásá
nak aránya, s ez az évek során fokozatosan 
csökkent, a 70-es évek végén, a 80-as évek 
elején 3-4 százalékossá vált ez az arány. 
Ezzel szemben nőtt a javító-nevelő munka 
szabadságvesztésre való átváltoztatása, 
míg erre az 1970-es években átlagban 6 
százalék, az utóbbi években 15 százalékos 
arányban került sor. A büntetésforma haté
konyságát vizsgálva jellemzőek a követke

ző adatok, fokozatosan nőtt ugyanis a 
visszaesők aránya: 1970-ben az elítéltek 16 
százaléka; ’75-ben az elítéltek 17,5 száza
léka; 1988-ban az elítéltek 26 százaléka.

Az adatokból is kitűnik, hogy a javító
nevelő munka nem helyettesíthette a sza
badságvesztés-büntetést, az intézmény hi
báit a Btk.-módosítások ellenére tovább 
hordozta és a 25 év alatt sem válhatott haté
kony büntetéssé. E tapasztalatok ellenére a 
jogalkotó 1984-ben teljesen előkészítetle
nül bevezette a szigorított javító-nevelő 
munkát. Az elítélt köteles volt a kijelölt 
munkahelyen a számára kijelölt helyiség
ben dolgozni és a bv. által meghatározott, 
fenntartott szálláshelyen lakni. Ez a bünte
tési forma egyfajta ötvözése a munka javí
tó célzattal való felhasználásának és a sza
badságvesztés-büntetésnek. A jogalkalma
zás igen ritkán használtáé szankciót, az el
ítéltek 0,5-1,5 százalékánál. A büntetés
végrehajtás is felkészületlen volt, hiszen itt 
az elítéltet nem ténylegesen zárták be, a sa
játos félszabad jelleg miatt nem szükségel
tetett a fegyveres őrzés sem. Magának a tör
vénynek az volt a célja, hogy a közveszé
lyes munkakerülés miatt elítéltek munká
hoz való hozzáállását megváltoztassa, po
zitív irányba befolyásolja. Kérdés, hogy ez 
mennyire megvalósítható. Az esetek nagy 
százalékában az elítéltek munkára alkal
matlanok, szakképzetlenek voltak, illetve 
gyakran fennállt az egészségügyi okból va
ló alkalmatlanság ténye; pl.: alkoholizmus, 
erősen csökkent fizikai terhelhetőség. Az 
1987. évi III. törvény a nehézkes alkalmaz
hatóság ellenére még tovább növelte a bün
tetés kiszabási lehetőségeit; pl.: lopás, csa
lás, orgazdaság, üzletszerű kéjelgés, kitar- 
tottság stb. A büntetés értelmét vesztette, 
amikor az 1989. évi XXIII. törvény eltöröl
te a közveszélyes munkakerülést. Statiszti
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Nem zetközi
tapasztalatok

kailag a következő adatok mutatják e 
szankció ellehetetlenülését. A szigorított 
javító-nevelő munkabüntetésüket töltők 
száma 1985-ben: 245; 1986: 699; 1987- 
ben: 731; 1988-ban: 611; 1990-ben: 119. 
Az elítéltek körülbelül ötödé egészségi ál
lapota miatt eleve alkalmatlan volt a mun
kavégzésre, de a visszaesők és alkoholisták 
száma is nagyon magas volt. Azelítéltek je 
lentős része inkább a szabadságvesztést vá
lasztotta, így az átváltoztatási arány 17,5 
százalékos volt. A 10 százalékos analfabé
tizmus mellett szakmája is csak 10 száza
léknak volt.'’

Nem rendezték a büntetésüket letöltők 
utógondozásának kérdését, nem alakítot
ták ki a társadalomba visszavezető mecha
nizmusokat, a beilleszkedés rendkívül ne
héz volt, ezért a visszaesők aránya elérte az 
50 százalékot.

A Polgári és Politikai Jogok Nemzet
közi Egyezségokmánya kimondta minden 
olyan büntetés tilalmát, amely a kényszer- 
munka fogalomkörébe tartozik. Tehát 
minden olyan munkabüntetés tilos, amely 
mellett az elítélt nem szabadon dönt. Az 
európai standard szerint így ennek a bünte
tésnek alapvető tulajdonsága alternatív 
jellege. Az európai szabályozás szerint a 
jövő útja a magyar büntetőjog számára is a 
nyugati országokban már gyökeret vert 
közérdekű munka. A magyar szabályozás 
ennek megfelelően alakult, hiszen 1987- 
ben a javító-nevelő munka közérdekű 
munkaként végrehajtandó változata lépett 
elő, amely ekkor főbüntetéssé lett, és a ha
tályos szabályozás szerint is az maradt. 
Megjegyzendő, hogy az ekkori szabályo
zás eltörölte a szigorított javító-nevelő 
munkát is, bár ez a szankció, mint már utal
tam rá, az 1989. évi XXIII. törvénnyel lét
alapját vesztette.

A közérdekű munkát legelőször Angli
ában és Walesben vezették be 1979-ben, de 
itt megvalósult a fokozatosság elve, és az új 
szankció már előkészítetten,került beveze
tésre. (1973-ban •kezdődött a kísérleti idő
szak.) Az angliai indítás óta ma már több 
nyugati országban meghonosodott a közér
dekű munka. A tapasztalatok azt mutatják, 
hogy többféle funkciója is jól kihasználha
tó a munkabüntetésnek, ha jól alkalmaz
zák, illetve ha a körülmények megfelelőek; 
nagyon fontos, hogy egy űj szankció foko
zatos előkészítése mellett kerüljön be az új 
büntetőrendszerbe.

A nyugati országokban bevezetett köz
érdekű munka alkalmasnak mutatkozott 
arra, hogy a szabadságvesztés-büntetés re
ális alternatívája legyen vagy a pénzbünte
tést helyettesítse. A közérdekű munkát az 
elítélt személyiségének megfelelően kell 
alkalmazni; így többféleképpen érvénye
sülhet büntetés jellege, hiszen kötött idő
ben és helyen kell végezni, az elítélt szemé
lyiségére pszichológiailag is hat (megszé
gyenítés stb.: tehát a középkori szabad ki
rályi városokban betöltött funkciója éled 
fel, modem formában!). A reszocializációs 
szerepe is kiemelkedő jelentőségű, de ez 
véleményem szerint csak akkor hatásos, ha 
azelítéltnem többszörösen visszaeső, tehát 
a bűnözőkarrier útjáról még visszatérít
hető.

Az úgynevezett megállapodás-elmélet 
szerint a közérdekű munka kiszabása meg
állapodás az elítélt és a bíró között, az egyik 
fél vállalja, hogy a kiszabott munkát meg
felelő időben és helyen elvégzi, a másik fél 
cserében nem szabja ki a szabadságvesz
tés-büntetést.
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A legtöbb országban a közérdekű mun
ka általános formájában főbüntetés és 
olyan esetekben szabható ki, amely bűn- 
cselekményeket törvény egyébként is leg
alább börtönbüntetéssel fenyeget, ebben a 
formában tehát valóban alternatíva.

A büntetés Angliában 40-420, 16 év 
feletti fiatalkorúakkal szemben 120, Fran
ciaországban 40-240, Portugáliában 
9-180 óra ingyenes munkát jelent. A telje
sítés ideje változó: Angliában 12, Francia- 
országban 18 hónap alatt kell a meghatáro
zott óraszámot ledolgozni.

Néhány ország (pld. Anglia, Franciaor
szág) nem rendelkezett a helyettesíthető 
szabadságvesztés legmagasabb időtarta
máról, ezzel szemben a portugál törvény
hozás 3 hónapban határozta meg. Az is 
megállapítható, hogy bár az angol törvény- 
hozás nem rendelkezett a legmagasabb idő
tartamról, ennek ellenére a jogalkalmazás 
(ismert a bírói jogalkotás kiemelkedő sze
repe Angliában) kidolgozta azt, hogy mi
lyen esetekben élnek ezzel a büntetési for
mával. Franciaországban akkor alkalmaz
ható, ha az alapbüntetés két hónaptól öt 
évig terjedő szabadságvesztés-büntetés, 
Németországban 2 évig terjedő szabadság
vesztés-büntetés helyett szabják ki.

Vizsgálható a közérdekű munka abból 
a szempontból is, hogy hol szabják ki a 
pénzbüntetés helyett. Ilyen funkcióban Né
metország, Luxemburg és Olaszország al
kalmazza. Olaszországban 1981 óta akkor 
nem alkalmazható, ha a pénzbüntetés be
hajthatatlan, ekkor ellenőrzött szabadságot 
vagy helyettesítő munkát szabhat ki a bíró
ság, azzal a megkötéssel, hogy az alap
pénzbüntetés mértéke nem haladhatja meg 
az egymillió lírát.

Németország a következő megoldást 
választotta: egynapi pénzbüntetés, tétele

sen értve, 6-8 óra munkával egyenértékű, 
így a közérdekű munka időtartama 2160— 
2880 óra lehet. A statisztikák szerint éven
te körülbelül hétezren választják a közérde
kű munkavégzést Németországban.

Európában tehát általánosan elfogadott 
szankcióvá vált a közérdekű munka. Ter
mészetesen ez a büntetési fonna csak úgy 
egyeztethető össze az ENSZ Egyezségok
mánnyal és az Emberi Jogi Konvenció 
kényszermunka tilalmával, ha a szankció
ban a vádlott hozzájárulása mint feltétel 
megjelenik a végrehajtásban. Egyes orszá
gokban olyannyira humánus a szabályo
zás, hogy a büntetés kiszabásánál az elítélt 
vallási meggyőződését is figyelembe ve
szik, figyelnek arra is, hogy az elítélt isko
lai végzettségével, illetve munkakörével -  
ha munkaviszonyban áll -  ne álljon ellent
mondásban.

A  m agyar 
szabályozás

A Btk. 38. § (1) 2. pontja a közérdekű 
munkát a főbüntetések csoportjába sorolja. 
A 49. § ( I) bekezdése szerint „a közérdekű 
munkára ítélt köteles a részére meghatáro
zott munkát végezni. Az elítélt személyi sza
badsága egyébként nem korlátozható".

A Btk. 49. § (2) bekezdése szerint „a 
közérdekű munkát az elítélt -  ha a jogsza
bály másként nem rendelkezik -  hetenként 
egy napon, a heti pihenőnapon vagy a sza
badnapján díjazás nélkül végzi”. A (3) be
kezdés pedig előírja, hogy ..a közérdekű 
munka legrövidebb tartama I nap. leg
hosszabb tartama 100 nap".

Tehát a hatályos Btk. az 1987-ben beve
zetett javító-nevei^ munka közérdekű mun
kaként végzendő formáját fenntartotta, sőt 
az alkalmazási körét bővítette is. Változta-
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A közérdekű munka alternatív lehetőség lehetne,

tott viszont a korábbi végehajtási módján 
annyiban, hogy a közérdekű munka végre
hajtásának elhúzódását kiküszöbölendő, 
szűkítette annak tartalmát. A végrehajtás 
hatályos jogi szabályozását a Bv. tvr.-t mó
dosító 1993. évi XXXII. tv. alapján vizsgál
hatjuk, mely beépítette a Bv. tvr.-be a köz
érdekű munka végrehajtásáról szóló 
9/1987. (II. 21.) IM-rendelet törvényi sza
bályozását, rendelkezéseit. A büntetés-vég
rehajtási bíró jelöli ki ezen szabályozás 
alapján a végrehajtás helyét, miután a bün
tetőbíró meghozta az ítéletet. A hatályos 
szabályozás nem tartalmaz a korábbihoz 
hasonló kötöttségeket, a végrehajtás helyé
re vonatkozóan a pártfogó felügyelő ad ja 
vaslatot, sőt ezt kötelező kikérni.

A törvény a napi munkaidőt legalább 
négy és legfeljebb nyolc órában határozta 
meg. A statisztikai adatokat vizsgál va a kö
vetkező konzekvenciák vonhatók le; érde
kes vizsgálni, hogy milyen gyakran alkal
mazták ezt az újszerű büntetési nemet.

Az 1987-ben bevezetett közérdekű 
munkaként végrehajtandó javító-nevelő

munkára ítéltek és munkáltatóik számának 
alakulása a következő: 1989. december 31 - 
én 55 elítélt 19 munkáltatónál; 1990. de
cember 31-én 13 elítélt 6 munkáltatónál; 
1992. december 3 1-én 6 elítélt 3 munkálta
tónál. E büntetés alkalmazása számának 
csökkenése talán éppen a munkanélküliség 
magyarországi alakulása miatt következett 
be. A munkanélküliség azért hat a jogintéz
mény ellen, mert nem igazi büntetés olyan 
valakit megfosztani a szabadidejétől, aki
nek igen sok áll a rendelkezésére.

A büntetésforma pozitívuma abban lát
ható, hogy alternatív lehetőséget nyújt az 
életmódváltoztatásra, ugyanakkor társa
dalmi hasznot hoz azzal is, hogy jóval ol
csóbb, mint a rendkívül költséges szabad
ságvesztés-büntetés.

Ez az ingyenmunka viszont csak akkor 
közhasznú, ha nem jelent konkurenciát a 
büntetlenek számára, tehát ha olyan fel
adatok ellátását jelenti, amelyekre nincs 
kereslet a munkaerőpiacon. Minta bünteté
si formák többsége, ez sem jelenthet min
den problémára megoldást. Ezt a külföldi
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statisztikák a következőképpen támasztják 
alá: Franciaországban az elítéltek 2-3 szá
zalékával, Angliában 5-7 százalékával 
szemben alkalmazzák a bíróságok.

Mint említettem, alternatívája a szabad
ságvesztés-büntetésnek, de végrehajtandó 
szabadságvesztéssé változhat egyes szabá
lyozások szerint, ha az elítélt megszegi kö
telezettségeit. Egy sor elkövetővel szemben 
nem is alkalmazható a közérdekű munka
büntetés: például szóba sem jöhet a megrög
zött alkoholisták, nárkomániások, mentális 
betegek és otthontalanok esetében.

Hazai
végrehajtása

A Bv. tvr.-t módosító 1993. évi XXII. 
törvény beépítette a Bv. tvr.-be a közérde
kű munka végrehajtásáról szóló 9/1987. 
(XI. 21.) számú rendelet törvényi szabályo
zást igénylő rendelkezéseit.

A közérdekű munka végrehajtása he
lyének kijelöléséről a Bv. tvr. 60. §-a ren
delkezik. Ezt a feladatot a büntetés-végre
hajtási bíró látja el, illetékességét az elítélt 
állandó vagy ideiglenes lakhelye határozza 
meg. A jelenlegi törvényi szabályozás 
szinte korlátozás nélkül fogalmazza meg a 
munkáltató kijelölését; kijelölhető bár
mely intézmény vagy gazdálkodó szerv. A 
munkahely kijelölésére vonatkozóan a hi
vatásos pártfogó javaslatának meghallga
tása után az ügyész indítványa szükséges a 
bv. bíró további eljárásához.

A büntetési forma hatályos végrehajtá
sához a munkaügyi központok nagyban 
hozzájárulhatnának, ha a törvényi előírás
nak megfelelően folyamatosan tájékoztat
nák az illetékes bíróságokat azokról a mun
kahelyekről, amelyek alkalmasak lennének 
a közérdekű munka végrehajtására. Ez az

együttműködés ma még nem valósult meg. 
A hivatásos pártfogói rendszerbárműködik, 
szervezettsége nem kielégítő, a pártfogók 
között kevés a munkajogi szakember

A közérdekű munka végrehajtása sajá
tosjogi helyzetet teremt. Bár munkáról van 
szó, a kijelölt munkahely és az elítélt között 
nem létesül munkaviszony. A munka tör
vénykönyve abban az esetben irányadó, ha 
az elítélt a közérdekű munka végrehajtása 
során kárt okoz, illetve az elítéltet kár éri. A 
naponta ledolgozandó órák száma 4 és 8 
között van, amely nemcsak a hetenkénti pi
henőnapon hajtható végre, hanem az évi 
rendes szabadság alatt is folyamatosan' 
végezhető.

A kijelölt munkahely kötelezettségei
ről a Bv. tvr. 62. §-a rendelkezik: „a kijelölt 
munkahely köteles: az elítéltet közérdekű 
munkával foglalkoztatni; az elítélt utazási 
költségét megtéríteni, ha a közérdekű mun
kát nem a lakóhelyén végzi; a bíróság által 
megküldött nyilvántartó lapot vezetni, és az 
elítélttel kapcsolatban kértfe!világosítást a 
bíróságnak megadni’’. A hivatásos pártfo
gó feladata kiterjed a végrehajtás meneté-' 
nek ellenőrzésére is. Ha az elítélt nem tesz 
eleget munkahelyi kötelezettségének, a hi
vatásos pártfogó az erről készített jelentést 
köteles megküldeni az illetékes ügyészség
nek. Az ügyész a hivatásos pártfogó meg
hallgatása után környezettanulmányt ké
szíttethet, majd a bv. bírónak indítványoz
hatja a közérdekű munka szabadságvesz
tésre való átváltoztatását, mégpedig úgy, 
hogy egynapi közérdekű munkának egyna
pi szabadságvesztés-büntetés felel meg. [A 
Btk. 50. § (1) bekezdése alapján fogházban 
letöltendő szabadságvesztésre lehet átvál
toztatni a közérdekű munkát].

A közérdekű munka végrehajtásával 
kapcsolatban két fontos jogintézmény em
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lítendő meg, mégpedig a halasztás és a fél
beszakítás. A halasztásról a Bv. tvr. 65. §-a 
úgy rendelkezik, hogy a büntetést kiszabó 
bíróság dönthet arról, hogy az elítélt kérel
mére egy alkalommal, legfeljebb három 
hónapos időtartammal halasztást engedé
lyez.

A közérdekű munka félbeszakításáról a 
bv. bíró dönthet, de döntése meghozatalá
ban segíthet, ha meghallgatja a hivatásos 
pártfogót, illetve ha környezettanulmányt 
kér. A félbeszakítás nem lehet több évente 
30 napnál, és ez az idő a közérdekű munka 
időtartamába nem számít bele. A bv. bíró
nak ez a végzése igazgatási jellegű, ellene 
fellebbezésnek nincs helye.

A közérdekű munka kiszabásának gya
koriságát, alkalmazási lehetőségeit vizs
gáltam aPécsi Városi Bíróságon. Leggyak
rabban az úgynevezett közlekedési bűncse
lekmények esetében szabják ki, ezen belül 
is több esetben ittas vezetés miatt. Az alkal
mazó bírók véleménye szerint valójában 
csak akkor hatásos a közérdekű munka, ha 
az elítélt bűnözőkarrierje még olyan stádi
umban van, hogy e büntetéssel járó meg
szégyenítés elérheti azt a célt, hogy az el
ítélt a későbbiekben tartózkodjon a bűnel
követéstől.

1994. december 31-én Magyarorszá
gon 270 közérdekűmunka-büntetés végre
hajtása volt folyamatban. Az elítéltek mun

káltatóinak száma 172 volt. Egy évvel ko
rábban 88 közérdekűmunka-büntetésre 
ítélt személy töltötte büntetését 35 munkál
tatónál. 1994-ben 45 esetben jelöltek ki új 
munkahelyet, kétszer pedig megállapítot
ták a végrehajthatóság megszüntetését. Az 
előző évben új munkahely kijelölésére 9, a 
végrehajthatóság megszüntetésének meg
állapítására pedig 41 esetben került sor..

Tapasztalataim alapján nagyon kevés a 
lehetőség a végrehajtásra, a nagy munka- 
nélküliség miatt. Az önkormányzatoknál 
adódna ugyan némi munkalehetőség (útel- 
takarítás, parkrendezés stb.), de azok in
kább az ott élő munkanélkülieket részesítik 
előnyben. A munkalehetőségeket valójá
ban a pártfogó felügyelői rendszernek kel
lene feltárni, de ez a szervezet jelenleg nem 
képes rugalmasan megfelelni feladatainak. 
A megfelelő kapcsolattartás a munkaügyi 
központokkal szintén hiányzik.

A munkabüntetéseket általában vizs
gálva úgy vélem, hogy csak bizonyos ese
tekben célravezetőek. Talán azok számára, 
akik még nem léptek a bűnözőkarrier útjá
ra, megfelelőbb, ha nem kerülnek a börtö
nök világába. Az egészen rövid tartamú -  
pár hónapos -  szabadságvesztés-büntetés
nél valóban több értelme van, bár végrehaj- 
tása magyar viszonylatban, a jelenlegi 
munkanélküliség mellett nehézkesnek lát
szik. Illés Klára
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