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Egy évszázad
Az IMEI rövid története

Az első magyar büntetőtör
vénykönyv -  melyet kodifikáto- 
ráról, Csemegi Károlyról Cseme- 
gi kódexnek neveztek el -  az 
1878. évi V. törvénycikként ke
rült be az Országos Törvénytárba, 
és 1880. szeptember 1-jén lépett 
hatályba.

A Törvénycikk VII. fejezeté
nek 76. §-a az alábbiak szerint 
rendelkezik: „Nem számítható be 
a cselekmény annak, aki
öntudatlan állapotban követte el. 
vagy akinek elmetehetsége meg 
volt zavarva és emiatt akaratának 
szabad elhatározási képességével 
nem bírt." A  velük kapcsolatos 
feladatok ellátására hozták létre a 

60789/1896. sz. igazságügy-miniszteri rendelettel a „Letartóztatottak és Elítéltek Orszá
gos Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetét”, amely 1896. november 1 -jén kezdte meg mű
ködését a Budapesti Királyi Törvényszék Lőportár dűlői fogháza mellett. (A jelenlegi Bu
dapesti Fegyház és Börtön területén.) Első igazgatója az intézet létesítését kezdeménye
ző dr. Moravcsik Ernő Emil egyetemi tanár lett. Az intézet induláskor mintegy 70 ággyal, 
akkor korszerűnek számító kis kórtermi zárkákkal működött. Emellett néhány nagy kór
terem, külső foglalkoztató helyiség és egy kis laboratórium tartozott még az intézethez. A 
Budapesti Királyi Gyűjtőfogház parancsnoka és az intézet vezető főorvosa mellérendelt
ségi viszonyban volt egymással.

A 9052/1906. sz. IM-rendelettel az intézetet újjászervezték, az elnevezése „Igazság
ügyi Országos Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet” lett. Az 1948. évi XLV1II. törvény 
rendelkezik első ízben a bűntett tényállását megvalósító beszámíthatatlan elmebetegek
kel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésről, a biztonsági őrizetről. Ezt az 1950. 
évi 11. tv. is átvette, és a kornak megfelelően megújította a még mindig hatályban lévő Cse- 
megi-kódex Általános részét és egyes különös részei tényállásokat.

Ebben az időszakban az intézet fő feladata az oda szállított elmebeteg gyanúsítottak 
és bűnelkövetők őrzése volt. Az intézet az 50-es években a feladatra utaló „Elmebetegek 
Biztonsági Intézete” nevet viselte.
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Az 1961. évi V. tö rv én y -a  Csemegi-kódexet felváltó büntető törvénykönyv -  új fel
adatot adott az intézetnek az eddig meglévők mellé, de egyben törölte a biztonsági őrize
tet. A törvény bevezette a kényszergyógykezelés határozatlan időtartamú intézkedés in
tézményét.

Az 5/1974. (VI. 16.) IM-rendelet mondta ki az intézet szervezeti önállóságát, és sza
bályozta működését. A 110/1975. (IK. 8.) IM-utasítással adták ki a Szervezeti és Műkö
dési Szabályzatot. A szervezeti önállóság feltételei azonban még sokáig hiányoztak. A 
működés során fokozatosan tisztázódtak -  és bővültek -  azok a területek, ahol az intézet 
önállósága indokolt volt, más területen megmaradt a közös ügyintézés és együttműködés 
a Budapesti Fegyházés Börtönnel.

Az 1978. évi IV. törvény nem hozott létre új feladatokat az intézet számára, csupán a 
meglévőket szabályozta újra a kényszergyógykezelés és kényszergyógyítás elrendelési 
feltételeinek módosításával. A kényszergyógykezelés házi ápolásban történő végrehajtá
sának lehetősége viszont megszűnt. Az intézet elnevezése Igazságügyi Megfigyelő és El
megyógyító Intézet lett. 1968-ban az intézet vezetését nagy szakmai gyakorlattal rendel
kező klinikus elmegyógyász, Marton György vette át. Meghonosította és elfogadtatta a 
modem elmegyógyászati alapelveket. Kiharcolta a szükségeshez képest ugyan még ke
vésnek bizonyuló, de a korábbiakhoz viszonyítva jelentős orvosi és ápolói létszámválto
zást. Az intézetben pszichológust foglalkoztatott, szociális gondozói státust létesített. Má- 
rianosztrán munkaterápiás osztályt szervezett. Beindította a klinikai laboratóriumot, az 
EEG laboratóriumot. Organikus ideggyógyászati osztályt létesített.

Az 1979-ben életbe lépett új szabályozás megkövetelte az önálló profilú osztályokkal 
működő szakkórházi szervezet létrehozását. Pszichológus csoport alakult. Önálló belgyó
gyász szakorvosi állás létesült. Kibővült az igazgatási csoport, melybe beolvadt a szociá
lis gondozói tevékenység. Beindult a teljesen új feladatra szervezett Központi Kivizsgá
ló és Módszertani Osztály. Feszültséggel terhes küzdelemben lassú szemléletváltozás in
dult meg, ami az elmegyógyintézetté válás egyik alapfeltételének bizonyult. A korszerű 
terápiás elvek kis lépésekben ugyan és lassan, de elfogadásra találtak, bekerültek az inté
zet gyakorlatába. A Budapesti Fegyház és Börtönnel kétoldalú, korrekt munkakapcsolat 
alakult ki. Fokozatosan tisztázódtak azok a területek, ahol az IMEI önállósága indokolt 
volt, más területeken a Budapesti Fegyház és Börtönnel történő együttműködés szüksé
gessége bizonyosodott be. A közös feladatokat és együttműködést -  az országos parancs
nok által jóváhagyott -  Együttműködési Szabályzat tartalmazza.

Az intézet jelenlegi befogadóképessége 311 fő, a kórtermek száma 57. Az intézet osz
tályai és részlegei 3 épületben helyezkednek el.

Az IMEI a jelen körülmények közt fejlődése „csúcsán” van. Szemléletében megfelel 
a korszerű európai követelményeknek, a továbbfejlődés már nem szemléleti, munkaszer
vezési, teljesítmény-kihasználási stb. kérdés. Új, önálló telephely létesítése nélkül továb
bi fejlődés, előrelépés nem lehetséges.
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