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Létfeltételek
A visszaeső bűnelkövetőkfőbb adatai

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Ka
rának kriminológiai tanszéke és a Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnoksága 1991-ben közös kutatást kezdeményezett a bűnel
követők, elsősorban a visszaesők emberi jogainak, létfeltételeinek, 
tudati állapotának bemutatása és az elkövetőkre alkalmazható ha
téi oi y büntetési rendszer kidolgozása érdekében.*

. Az elkövetők emberi jogaival foglalkozó tanulmányok egymás után jelentek meg az 
utóbbi években. Ezzel szemben elvétve találhatók a visszaesőkre, a társadalomra legna
gyobb veszélyt jelentő, túlnyomórészt megrögzött bűnözőkre vonatkozó tanulmányok, 
noha a visszaeső bűnelkövetők, a bűnöző életmódot folytatók felelősségre vonása régi és 
mindmáig megoldatlan gondja az igazságszolgáltatásnak.

A probléma súlyossága már a századforduló reformtörekvései során megmutatkozott, 
amikor a pozitivista irányzatok a tettarányos büntetés mellett az elkövető személyiségé
nek, szociális viszonyainak, biológiai adottságainak vizsgálatát és értékelését is igényel
ték a büntető felelősségre vonás során. Az így kibontakozó differenciált és individualizált 
ítélkezési elvek és ítélkezési gyakorlat szükségképpen vonták maguk után a nevelés, a rá
hatás gondolatának felszínre kerülését, ami elsősorban a fiatalkorúak felelősségre voná
sában mutatkozott meg.

Az elkövetők, az elítéltek kezelésének (treatment), nevelésének gondolata tovább erő
södött a szocialista társadalmi viszonyok között, minthogy azokság,adeterminizmusvált 
a társadalom uralkodó ideológiájává az objektív viszonyoktól független, szabad akaratra 
épülő indeterminizmussal szemben (Vigh 1983).

A nemzetközi szakirodalomban már az 1970-es évektől egyre több bírálat érte a „ke
zelési”, a „treatment ideológiát” nem kellő hatékonysága miatt. A büntetés végrehajtása 
alatti kezelés, az elítéltek nevelése ugyanis nem hozta meg a kívánt eredményt, a vissza
esők aránya nem csökkent, sőt egyes országokban emelkedés volt tapasztalható.

A kritikai hangok elsősorban a „neoklasszikus” irányzat keretében fogalmazódtak 
meg, ahol újra előtérbe került a tettarányos büntetés, az „igazságos megtorlás” gondola
ta, s elmarasztalódott a nevelési koncepció.

A rendszerváltás után az indeterminista ideológia, a klasszikus vagy neoklasszikus 
büntetési koncepció a hazai szakirodalomban is megerősödött. Az uralkodó kriminálpo- 
litika is ebbe az irányba tolódott el. Ennek ellenére a büntetés céljaként megmaradt a meg- 
*A kutatás költségeit alapvetően az Országos Tudományos Kutatási Alap biztosította. A kutatási té
ma száma: 6903
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előzés, a speciális és a generális megelőzés (Büntetőjogszabályok 1993). Sőt a bünteté
sek és intézkedések végrehajtásáról szóló 1993. évi XXXII. törvény az elítéltek társadal
mi visszailleszkedését elősegítendő, meghagyta a nevelésorientált szabadságvesztési 
rendszert.

A visszesők problémáival foglalkozó kutatómunka így új értelmet kapott. E téren to
vábbra is fennmaradt és megoldatlan kérdések várnak feleletre. Többek között ilyenek: 1. 
Nevelhetők-e a visszaesők egyáltalán? 2. Vannak-e nevelhetetlen bűnözők, vagy az esz
közök, a nevelői képességek és az idő függvényében minden elítélt nevelhető, reszociali
zálható? 3. Milyen nevelési eszközök a leghatékonyabbak? Milyen társadalmi és állami 
segítséggel oldható meg a szabadultak társadalmi beilleszkedése?

Az ezekre és a hasonló kérdésekre adandó válaszok nélkül aligha oldhatók meg a 
visszaesés problémái. Az 1990-es évekre vonatkozó vizsgálatunk az előzőekben megfo
galmazott kérésekre kíván -  legalább részben -  feleletet adni.

A  vizsgálat köre és módszere
A visszaesőkre vonatkozó vizsgálatunk 300, pontosabban 292 visszaeső elítéltre ter

jedt ki, akiknek a kiválasztása 6 büntetés-végrehajtási intézetben, megfelelő tájékoztatás 
után, önkéntes jelentkezés alapján történt. Az információgyűjtéshez kérdőíveket és szó
beli beszélgetéseket használtunk. A kérdések öt témakörre irányultak: a vizsgált szemé
lyek demográfiai és társadalmi viszonyaira, a visszaesők bioszociális jellemzőire, a vizs
gált személyek személyiségi jegyeire, az elkövetett bűncselekményekre kiszabott bünte
tésekre és azok hatékonyságára, a kriminalitás intenzitására, végül a vizsgált személyek 
elképzeléseire a visszailleszkedést illetően.

A kapott információk feldolgozása folyamatban van, s a munka menetének megfele
lően a főbb adatokat rövid értékeléssel publikáljuk. A jelen tanulmány a visszaeső elítél
tek társadalmi helyzetéről és bioszociális jellemzőiről kíván rövid tájékoztatót adni.

Külön tanulmány készül a visszaeső elítéltek személyiségéről a Raven-, az MMPI-, a 
Rokeach- és a Hand-teszt alapján. Egy harmadik tanulmány vizsgálja meg a visszaesők 
veszélyességét, a büntetések hatékonyságát és vonja le a megfelelő következtetéseket. A 
vizsgálat adatainak pontosabb megítélését jelentős mértékben elősegítik a Büntetés-vég
rehajtás Országos Parancsnoksága által az 1980-as években végzett hasonló tartalmú 
adatfelvétel eredményei (Boros, 1996).

Az adatok jobb megértése érdekében előre kívánjuk bocsátani, hogy -  megítélésünk 
szerin t-az emberi magatartás, köztük a bűnös emberi magatartás is, közvetlenül az egyén 
személyiségével és az elkövetéskori szituációval van okozati összefüggésben. így a bűn- 
cselekmény az elkövető személyiségének, tudattartalmának és érzéseinek, valamint az 
adott szituációs körülményeknek a következménye, okozata. A személyiség tartalma pe
dig úgy határozható meg, mint az öröklött és szerzett biológiai talajon, környezeti, de el
sősorban társadalmi hatásokra kialakult pszichikus viszonyrendszer.

A személyiség formálódása, állapota, azaz milyensége a biológiai adottságokkal és a 
környezeti tényezőkkel való kölcsönhatásban jön létre. Vagyis minden egyén olyan sze
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mélyiséggel rendelkezik, amilyen biológiai és környezeti -  elsősorban társadalmi -  hatá
sok érték a múltban az ontogenetikus, az egyedi fejlődés folyamatában (Vigh, 1992).

Jogilag azok az elítéltek minősülnek visszaesőknek, akik szándékos bűncselekményt 
követtek el, és akiket korábban ugyancsak szándékos bűncselekmény miatt harminc na
pot meghaladó, végrehajtható szabadságvesztésre ítéltek, és a büntetés kitöltésétől, vagy 
a végrehajthatósága megszűnésétől az újabb bűncselekmény elkövetéséig három év még 
nem telt el. A felsorolt ismérvek -  szándékos bűncselekmény, szabadságvesztés-bünte
tés, három éven belüli elkövetés -  jelentősen szelektálják az ismételt bűnelkövetők körét, 
minthogy a gondatlan elkövetés, vagy például a pénzbüntetés és a három évnél hosszabb 
időszak az ismételt bűnelkövetők jelentős hányadát nem minősíti visszaesőnek többszö
ri elkövetés esetén sem.

A büntetőjog a visszaesők között is sajátos csoportokat különít el. Ilyenek a különös 
visszaesők, akik ugyanolyan vagy hasonló bűncselekményt követnek el, a többszörös 
visszaesők, akiket a jelzett feltételek mellett már legalább háromszor ítéltek el.

A felnőttkorú elítéltek előélet szerint az alábbi arányban oszlottak meg 1990-ben:

Felnőttkorú elítéltek számuk % -ban
Első bűntényes 24 565 59,3
Bűnismétlő 8107 19,6
Visszaeső 996 2,4
Különös visszaeső 1983 4,8
Többszörös visszaeső 5748 13,9
Összesen: 41 399 100,0

Mint látható, a visszaesők 21 %-át teszik ki az elítélteknek, vagyis mintegy egyötödét. 
De ha az ismételt elkövetők egészét vesszük, akkor már 40%-ról beszélhetünk, vagyis az 
elítéltek közel fele már korábban is el volt ítélve.

Demográfiai tényezők
Az elítéltek, s ezen belül a visszaesők demográfiai adatai -  nem, kor, családi állapot stb. -  sa

játos arculatot tükröznek. Ezek az adatok meggyőzően bizonyítják, hogy a demográfiai adatok a 
bűnözés szempontjából sem jellegtelenek, hanem a különböző értékek és azok alakulása szoros 
kapcsolatban vannak a biológiai jellemzőkkel és a társadalmi helyzettel, azok változásaival.

Közismert, hogy a lakosság körében a nők aránya ha csak néhány százalékkal is, de maga
sabb, mint a férfiaké (52%—48%). Ezzel szemben a bűnelkövetők körében a nők és a férfiak ará
nya jelentősen eltér. A nők aránya általában csak 10-15%, míg a férfiaké 85-90%. A közvádas, 
felnőttkorú visszaesők körében 1990-ben még ennél is kisebb a nők aránya mindössze 6%. Az 
általunk vizsgált mintákban ez az arány 7%, némileg eltér a visszaeső elítéltek átlagától. Úgy tű
nik, hogy a nők megközelítően fele olyan arányban válik visszaesővé, mint bűnelkövetővé, va
gyis a visszaesés túlnyomó részben a férfiak jellemzője.
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Abszolút számban kifejezve 1990-ben a 41 399 felnőttkorú elítélt és 8727 visszaeső 
közül mindössze 526 volt nő. A női bűnözés lényegesen alacsonyabb aránya a tudomány 
jelenlegi szintjén részben biológiai, részben pedig társadalmi és egyéb környezeti ténye
zőkkel magyarázható. A nagy társadalmi változások azonban -  különösen rövid távon -  
érzékelhető növekedést vagy csökkenést eredményezhetnek a női bűnözés alakulásában.

A visszaesők korösszetételének értékeléséhez három korcsoport összehasonlítását tar
tottuk célszerűnek, nevezetesen a fiatal felnőttkort (19-25 év), azt az évtizedet, amelybe 
a legtöbb visszaeső tartozik, a 26-35 év közöttieket, és végül a 35 év felettieket.

E korcsoportok arányairól akkor kaphatunk valódi vagy ahhoz közelálló képet, ha az 
idevágó adatokat összehasonlítjuk a felnőttkorú lakosság, a felnőttkorú elítéltek és a bör
tönnépesség hasonló adataival.

Korcsoportok Népesség Elítéltek B örtön
népesség

Visszaesők

1 9 9 0 - b e n  %  - b á n
19-25 9,1 30,0 19,7 26,4
26-35 18,6 34,7 42,2 43,5
36 év 72,3 35,3 38,1 * 30,1
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0

A táblázat adatai kitűnően szemléltetik a felnőttkorú lakosság, az elítéltek, a börtönnépes
ség és a visszaesők számának eltolódásait. Már az első két oszlop: a népesség és az elítéltek kor- 
összetétele szembetűnő eltérést mutat. Különösen nagy az eltérés a 19-26 év közöttiek és a 36 
éven felüliek korcsoportjaiban. A fiatal felnőttkorban (19-25 év) az elítéltek aránya háromszor 
annyi, mint a népességé. A 36 éven felüliek körében viszont a népesség aránya magasabb, mint
egy kétszerese az elítéltek arányának. A bűnözés tehát a fiatal felnőttkorra koncentrálódik, az
az ebben a korban legmagasabb a kriminalitási arány.

Azelítéltek kormegoszlása a kialakított 3 korcsoportban megközelítően egyenletes, 1/3—1/3 
arányt mutat. Ehhez képest a börtönlakosság arányai az idősebb korcsoportok felé tolódnak el, 
ami törvényszerűen következik abból a tényből, hogy a visszaesés, különösen a többszörös 
visszaesés, bizonyos mértékig időhöz, az elkövetők korához kötött.(például egy 19 éves elkö
vető aligha lehet többszörös visszaeső).

Már a börtönnépességnél is kiemelkedik a 26-35 évesek korcsoportja, de még inkább így 
van ez a visszaesőknél az 1990-es mintában. Első látásra meglepőnek tűnik, hogy a visszaesők 
nagyobb arányban szerepelnek a két fiatalabb korcsoportban, mint a börtönnépesség hasonló 
korú csoportjai. Ez az eltolódás az első elítéléshez kötődik, a visszaesők nagy többsége ugyanis 
még fiatal korban (14—18 év) követi el első bűncselekményét, és már 25 vagy 35 éves kora előtt 
visszaesővé válik.

A különböző korcsoportok és populációk összehasonlítása világosan bizonyítja, hogy a kor 
is olyan demográfiai jellemzője az egyénnek, amely jelentős mértékben meghatározott szemé
lyiségi, társadalmi és biológiai állapotokat hordoz. A visszaesők sajátos korösszetétele tanulsá
gul szolgál mind az ítélethozatalhoz, mind a börtönön belüli foglalkoztatás meghatározásához.
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A kormegoszláshoz hasonlóan a családi állapot vizsgálatánál is célszerű összehason
lítani a visszaesők megoszlását az elítéltek és a lakosság hasonló adataival.

Sajnálatos módon a különböző populációk nem teljesen azonos ismérvek szerint tago
zódnak a táblázatban. A lakossági adatok tartalmazzák a 14—18 év közöttiek tömegét is. 
Ennek ellenére a fő tendenciák megállapíthatók. A népesedés adataihoz képest az elítél
teknél a statisztika önálló kategóriaként kezeli a különváltan élőket, ami feltehetően há
zasságon belüli kategóriát jelent, mint ahogyan ez a visszaesőknél szerepel, azaz a két ka
tegória összeadható. De a visszaesőknél szerepel még az élettársa van ismérv is, ami a nőt
len, hajadon kategóriának egy sajátos változata.

Családi állapot 14 éven felüli 
lakosság

Felnőttkorú
elítéltek

Visszaesők
1990

1 9 9 0 - b e n  % - b a n
Nőtlen, hajadon 20,3 39,3 29,5
Elettársa van — — 25,7
Házas 61,1 40,0 13,7
Különváltan él - 2,4 9,2
Elvált 7,4 17,2 18,8
Özvegy 11,2 U 3,1
Összesen 100,0 100,0 100,0

Az adatok érdemi oldalát nézve megállapítható, hogy a három különböző populáció a 
családi állapot szerinti megoszlás terén jelentős eltéréseket mutat. A nőtlenek, hajadonok 
kategóriája a népességen belüli 20%-ról az elítélteknél 40%-ra növekszik, s a visszaesők 
több mint fele még nem kötött házasságot. Itt a nőtlen, hajadon és az élettársi kategóriát 
összevontan értékeljük. Ezzel a tendenciával ellentétben a házasok aránya a lakosság 
60%-áról csökken az elítélteknél mintegy 40%-ra, s a visszaesőknél 20%-ra. Itt pedig a 
házas és a különváltan kategóriát vontuk össze. Az elváltak aránya a bűnelkövetők mind
két kategóriájában több mint kétszerese a népességen belüli aránynak. Ezzel szemben az 
özvegyek aránya az elítélteknél 1,1 % és a visszaesőknél 3,1 %, ami csak kis hányada a né
pességen belüli 11,2%-os aránynak.

Az adatokból most már levonható a következtetés, hogy a házasságnak, a családi élet
nek életviszonyokat stabilizáló, a társadalmi együttélés, szabályainak -  köztük a büntető
jogi szabályoknak -  betartását ösztönző hatása van. A bűnözés oldaláról nézve az arány
számokat, ugyancsak megállapítható, hogy a bűnelkövetés, a börtönélet gyakran nehezí
ti vagy akadályozza a családi élet megteremtését, s gyakran vezet a házasságok felbomlá
sához.

Az adatfelvételből az is kiderül, hogy azok a vizsgált visszaesők, akik házasságon, 
vagy élettársi közösségen kíyvül élnek, 17,5%-ban a szülőkkel, 6,5%-ban rokonokkal, 
1%-ban a gyermekükkel, 25%-ban pedig egyedül élnek. Kirívón magas az egyedül élők 
aránya, a visszaesők egynegyede él ilyen körülmények között. Közismert, hogy az egye-
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düllét sok esetben kedvezőtlenül hat a társadalmi beilleszkedésre, a normakövető társas 
kapcsolatok kialakítására.

Az 1990-es mintában azt is tudakoltuk, hogy a visszaesők hányszor kötöttek házassá
got. Mintegy 50%-uk háromszor. Ennél többször mindössze 0,6% kötött házasságot. A 
viszonylag alacsony házasságkötési arány-m in t ahogy erre már utaltunk-egyrészt adó
dik abból a tényből, hogy a házasságkötésre legalkalmasabb időt, a húszas éveik nagy ré
szét a börtönben töltötték, másrészt pedig a társadalmilag bizonytalan életmódjuk a lazább 
párkapcsolatok felé orientálta őket.

A családi állapotra vonatkozó adatokból bizonyos mértékig már következtetni lehet a 
gyermeklétszám nagyságrendjére is. De hasonlítsuk össze e téren is a népesség adatait a 
visszaesők adataival.

A visszaesőkre vonatkozó, s különböző időben végzett vizsgálatok nagyfokú hason
lósága megerősíti a vizsgálati adatok hitelességét. Bár az összehasonlíthatóság nem kifo
gástalan, hiszen a visszaesők jelentős hányada családon kívül él, mégis úgy véljük, téve
dés nélkül megállapítható, hogy a visszaesők között azoknál, akiknek gyermekük van, lé
nyegesen nagyobb a több gyermekkel rendelkezők aránya.

Gyermekek száma Családok Visszaesők
1990-ben %-ban

0 gyermek 34,2 41,8
1 gyermek 31,9 24,7
2 gyermek 27,1 14,4
3 gyermek 5,4 8,9
4 és több gyerek 1,4 10,1
Összesen 100,0 100,0

A többgyermekes családok aránya tehát a népességen belül csupán 6,8 százalék a 
visszaesők 19 százalékával szemben. A két adat közötti különbség igen figyelemre mél
tó. A több gyermek fogalma -  figyelembe véve a szociális viszonyokat, a szülők képzett
ségi, kulturáltsági fokát -  a szakirodalom szerint 3 gyermeknél kezdődik.

A három gyermekkel rendelkező családok aránya a népességen belül mindössze 5,4 
százalék, míg a visszaesőknél az arány ennek majdnem kétszerese: 8,9 százalék. Még ki
rívóbb az arányeltolódás a 4 és több gyermekesek között. A népességen belül ez az arány 
mindössze 1,4 százalék, míg a visszaesőknél 10,1 százalék, azaz mintegy hétszerese.

A gyermektelenek aránya a visszaesőknél lényegesen magasabtr (41,8 százalék), mint

E
a népességen belül (34,2 százalék). Az 1-2 gyermekeseknél azonban mindkét kategóriá
ban a népességen belül magasabb az arányszám. A két kategóriát egybevonva a vissza
esők aránya 39,1 százalék, szemben a népességnél kimutatott 59 százalékkal. Vagyis a 
visszaesők gyermeklétszám szerinti megoszlása elgondolkoztató képet tár elénk. Annak 
ellenére, hogy a visszaesőknél a gyermektelenek aránya magasabb, mint a népességnél, 
az átlagos gyermekszaporulat a visszaesőknél magasabb.
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A demográfiai tényezők között kell megvizsgálnunk a visszaesők lakhelyét a bűncse
lekmények elkövetésekor, és születésükkor, azaz az anya lakhelyét a vizsgált személy szü
letésekor.

A visszaesők túlnyomó többsége, 78 százaléka városban lakott a legutóbbi bűncselek
mény elkövetésekor. Ebből 30 százalék a fővárosban, 48 százalék a többi városban. Köz
ségben vagy tanyán lakott 22 százalékuk. Ezzel szemben az össznépesség megoszlása az 
alábbi százalékokat mutatja 1990-ben: főváros 19,4 százalék, város 4, község 37,6 száza
lék.

A jobb áttekintés miatt táblázatba foglalva:

Lakhely Népesség Visszaesők
Főváros 19,4 30,0
Város 43,0 48,0
Község 37,6 22,0
Összesen 100,0 100,0

A visszaeső bűnözés koncepciója, szoros kapcsolata a városi élettel egyértelmű. 
Különösen a főváros szerepe kiemelkedő.

Ha megnézzük a születéskori lakhely szerinti megoszlást is, az urbanizációs folyamat 
bűnözésre gyakorolt hatása még nyilvánvalóbb. A vizsgált visszaesők jelentős hányada -  
lehet mondani, többsége -  30-40 évvel ezelőtt született. Az akkori és a mai népesedés, 
illetve a visszaesők megoszlása lakhely szerint az alábbi módon alakult.

Település Népesség Visszaesők
1949 1960 1990 születéskori

lakhely
elkövetéskori

lakhely
Főváros 17,2 17,9 19,4 19,5 30,0
Város 31,8 34,1 43,0 42,2 48,0
Község 51,0 48,0 37,6 38,3 22,0
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Összehasonlítva a visszaesők születéskori lakhelyének megoszlását az akkori népes
ség statisztikai adataival, megállapítható, hogy a visszaesők arányai és a népesedés ará
nyai között már akkor is volt eltolódás a főváros, de különösen a városok irányába, túlha
ladva a fővároshoz viszonyított különbözetet. A gyorsan fejlődő és újonnan alakult váro
sokban a bűnözés is rohamosan növekedett. 1990-re azonban a visszaesők fővárosi ará
nya (30%) közel 10%-kal meghaladta a népesedési arányszámot (19,4%), szemben a vá
rosok 5%-os különbözeiével (43% és 48%). így vált a főváros néhány évtized alatt a fő
hatóságok fellegvára mellett a veszélyes bűnözés központjává is.

A vizsgált visszaesőktől megkérdeztük azt is, milyen minőségben tartózkodtak a bűn- 
cselekmény elkövetésekor a lakhelyükön. A válaszok itt is további kutatásra ösztönöznek.
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A visszaesők 32%-a, vagyis mintegy egy- 
harmada instabil, hosszú távra alkalmatlan lak
hellyel rendelkezett a bűncselekmény elköveté
sekor. Az ilyen visszaesők zöme a községekből 
a városokba munkavállalási céllal felköltöző 
személyekből állt. A biztos és állandó lakhely 
hiánya igen gyakran a megfelelő jövedelem és 
életmód hiányának a következménye. E ténye

zők együttesen jelentős kriminogén faktort alkotnak. De tény az is, hogy a visszaesők 
68%-a normális vagy elfogadható lakhatással rendelkezett, akiknél a lakhatás feltehető
en nem jelentkezett kriminogén tényezőként.

Visszaesők Jogcím
44% tulajdonos
23% bérlő
8% albérlő, ágybérlő

22% barát
2% hajléktalan

Társadalmi tényezők
Az előzőekben már utaltunk arra, hogy a demográfiai tényezők egyben a társadalmi 

helyzet kifejeződései. Mégis külön részben mutatjuk be azokat a társadalmi tényezőket, 
amelyek alapvetően társadalmi jellemzőket tartalmaznak. Ilyenek a gyermekkori környe
zet, az iskolai végzettség, a foglalkozás stb.

Egy ember életpályáját jelentős mértékben befolyásolja, hogy milyen körülmények 
közé születik, kik és hogyan nevelték -  nevelték-e egyáltalán -  életének kezdeti szakaszá
ban. Általánosan elismert felfogás, hogy az élet első évtizede mintegy behatárolja az 
egyén későbbi pályafutását (Vigotszkij, 1971). Ebben a korban alakulnak ki a gondolko
dás, az érzelmi élet alapjai. Akik ebben a korban nem kapnak az életkornak megfelelő 
(adekvát) nevelést, azoknál olyan személyiségi torzulás következhet be, amelyet később 
csak nehezen vagy egyáltalán nem lehet korrigálni.

Az általunk vizsgált visszaesők körében az alábbi megoszlás volt tapasztalható a gyer
mekkori neveléssel, gondoskodással kapcsolatban:

Mint látható, a szülőkkel vagy az 
egyik szülővel való kapcsolat a vizs
gált személyek túlnyomó többségében 
(80,7%-ban) megtalálható. A vizsgálat 
nem tudakolta a szülői nevelés időtar
tamát és milyenségét, minthogy elfo
gadhatatlan objektív felelelet úgysem 
kaphattunk volna erre a kérdésre. így is 

felmerült a gondolat a szülői nevelés magas arányszámával kapcsolatban: nem játszha
tott-e közre a múltat megszépítő emlékezet e magas arány létrejöttében?

A második legnagyobb ismérv az állami gondozás (10,4%). Itt egyértelműen látható 
a kiugró arány a normál népességhez viszonyítva, ami kb. 1 %. A 10,4-es arány cáfolja azt 
a gyakran hallható kijelentést, miszerint a veszélyes bűnelkövetők zöme az állami gondo
zottak köréből kerül ki.

Az természetesen itt is bebizonyosodik, hogy az állami gondozás és a bűnelkövetés

Nevelést végző személy 1990 1980
Szülők (vagy szülő) 80,75% 75%
Rokon 4,1% 6%
Nevelőszülő 4,8% 12%
Állami gondozás 10,4% 7%
Összesen 100% 100%
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között jelentős a korreláció, ami törvényszerűen fakad az ilyen gyermekek szülőnélküli
ségéből és elárvult életpályájából. A rokonok és a nevelőszülők mint nevelési környezet, 
közel azonos arányban és viszonylag kis mértékben fordulnak elő.

A gyermekkori környezetnek azonban nem annyira a formái, mint inkább a tartalmi 
minősége meghatározó a gyermek nevelése, nevelődése szempontjából. Igaz, hogy a kör
nyezeti formák meghatározzák a nevelés különböző kereteit, de ezeken belül alapvetően 
eltérő nevelési helyzetek alakulhatnak ki.

Iskolai végzettség
A szülői környezet hatása mellett ugyancsak jövőformáló hatása van az iskolai vég

zettségnek, az iskolai tanítás és nevelés milyenségének. E kérdés vizsgálatánál is célsze
rű az összehasonlítás a felnőttkorú elítéltek és az össznépesség adataival.

Iskolai
végzettség

Népesség 
7 éven felül

Felnőttkorú
elítéltek

Visszaesők

1 9 9 0 - b e n  % >  - 1 > a  i t

1-7 általános 31,6 - 50,4
8 általános 32,0 76,6 34,2
1-4 középfokú 29,4 20,4 13,7
Felsőfokú 7,0 3,0 1,7
Összesen 100,0 100,0 100,0

Mint látható, a táblázatban nem szerepelnek külön azok, akik nem jártak iskolába, 
például a „nem járt iskolába” kategória a 7 éven felüli népességen belül 1,6%, a vissza
esőknél 0,6% az „írástudatlanok” kategóriája, amely a felnőttkorű elítélteknél 1,7%. 
Minthogy ezek nem azonos értelmű kategóriák, ezért beolvasztottuk az 1-7. osztályt vég
zettek kategóriájába, tekintettel arra, hogy érdemben ahhoz a kategóriához állnak legkö
zelebb.

Érdemben vizsgálva a táblázatot, megállapíthatjuk, hogy azok, akik nem fejezték be-vagy 
el sem kezdték -  általános iskolai tanulmányaikat, a visszaesők körében közel kétszer olyan 
arányban fordulnak elő (50,4%), mint a népesség körében (31,6%). Ha még azt a tényt is szem 
előtt tartjuk, hogy a népességi kategóriák a 7 éven felülieket foglalják magukba, akkor a két
szeres nagyság bizonyítottnak tűnik. A 7 éven felüli népességnek jelentős hányada ugyanis 
még szükségképpen nem fejezhette be az általános iskolai tanulmányait.

Az 1-7 és a 8 általánost végzettek együttes aránya a népességen belül 63,6%, az elítél
teknél 76,6%, a visszaesőknél 84,6%, ami egyenes arányú romlást mutat a visszaesők irá
nyába. Természetesen ezzel ellentétes irányú számszerű változás tapasztalható a közép
fokú és felsőfokú végzettségűek arányában.

Az adatok úgy is megfogalmazhatók, hogy a visszaesőknek mintegy fele nem rendel
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kezik teljes mértékben azokkal az ismeretekkel sem, amelyeket az általános iskola nyújt a ta
nulóknak. De a másik felében is csak 15%-nyi kezdte meg a továbbtanulását az általános isko
la befejezése után, szemben a népesség 34-35%-os hasonló tartalmú arányszámával.

A meghiúsult célok, a frusztráció érzése könnyen a társadalom peremére sodorhatja 
az egyéneket. Vizsgálatunkban a közép- és a felsőfokú tanulmányokat elkezdő, de be nem 
fejező személyek aránya ugyancsak 50-60% körül mozog, amit bizonyossággal tekinthe
tünk kriminogén tényezőnek a középfokú bizonyítványt vagy felsőfokú diplomát nem 
szerzettek körében.

A bemutatott adatok egyértelműen bizonyítják, hogy a bűnözés, de különösen a 
visszaeső bűnözés kapcsolatban van az iskolai végzettséggel. Természetesen a bűnelkö
vetésnek is van hatása az iskolai végzettségre, minthogy lényegesen befolyásolhatja az el
követő továbbtanulását, a magasabb fokú képzettség megszerzését, illetve annak elmara
dását.

Ezekből a megállapításokból számtalan további gondolat fakad a negatív kapcsolatok 
enyhítésére, azaz a bűnözés megelőzésére, a büntető felelősségrevonás céljának megha
tározására, a büntetés hatékonyságának fokozására stb.

Foglalkozás
A visszaesők foglalkozási helyzetét két oldalról közelítettük meg, tekintettel átmene

ti társadalmi viszonyainkra. Először kérdeztük az utolsó foglalkozást, a jövedelemszer
zés módja szerint.

Önálló iparosként, vagy kereskedőként dolgozott a visszaesők 8,8%-a. Folyamatos 
munkaviszonyban dolgozott munkavállalóként 56,0%, alkalmi munkából élt 25,5%, és 
nyugdíjasként, eltartott és szociális támogatottként élt 9,7%.

Munkahelyi beosztás szerinti arányok

Szakmunkás 23,6%
Betanított munkás 38,4%
Segédmunkás 27,7%
Ügyviteli alkalmazott 2,4%
Nem dolgozott 7,9%

Az adatok arra utalnak, hogy a vizsgált szemé
lyek mintegy 2/3-a (65%-a) rendelkezett olyan 
foglalkozással, amely biztosíthatta a mindennapi 
megélhetést átlagos szinten. Egyharmaduknál 
azonban gondot okozhatott a megélhetés a havi 
keresmény, illetve az ellátmány alacsony volta 
miatt. E megállapítást megerősítik azok a felele
tek, amelyeket a munkaviszonyon belüli beosztá
suk jellegére vonatkozóan adtak.

A nem dolgozók kategóriája megközelítően egybeesik a nyugdíjas, eltartott és támogatott 
kategóriával, ez mintegy 8%. Az ügyviteli alkalmazottak csupán 2,4%-ot alkotnak, a többi 90% 
fizikai munkát végzett, túlnyomó többségükben (kb. 66%) segéd- vagy betanított munkásként.

Itt is felmerül a kérdés: vajon a szakképzetlen emberek jövedelmi, kulturáltsági szín
vonala vezet-e gyakori bűnelkövetéshez, vagy a már bármilyen okból elkövetett bűncse
lekményre kiszabott szabadságvesztés-büntetés társadalmi következményei vezetnek-e 
újabb és újabb bűncselekmények elkövetéséhez? A hatékonysági mutatók értékelésénél 
erre a kérdésre is részletesen kitérünk.
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Bioszociális jellemzők
Az általunk vizsgált közel háromszáz (292) személy a visszaesőknek mintegy 4%-át 

jelenti, így lehetőség nyílott arra, hogy megközelítően érvényes következtetéseket von
junk le a visszaesők egészére nézve. Az adatok hitelességét igazolja a BVOP 1980-ra vo
natkozó hasonló tartalmú vizsgálata, amely 549 visszaeső adatait tartalmazza. A két vizs
gálat adatai az esetek túlnyomó többségében hasonlóak (Boros, 1996).

Érzékszervi, mozgásszervi fogyatékosság. Vizsgálatunk adatai szerint a visszaesők
nek mintegy 25%-a valamilyen mértékű érzékszervi fogyatékossággal rendelkezik (látás, 
hallás, egyensúlyzavar stb.). Sajnos, az nem volt megállapítható, hogy ezekből a fogyaté
kosságokból mennyi az öröklött és mennyi a szerzett. Az a tény azonban, hogy ez az arány 
két és félszer magasabb (10%), mint a hasonló fogyatékosok aránya az össznépességen 
belül (Könczei,, 1992), kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a visszaesők érzékelhető hánya
dánál ez a testi fogyatékosság akadályozhatta vagy nehezíthette a társadalmi beilleszke
dést. Hasonló a helyzet a mozgásszervi fogyatékossággal is. A visszaesők 11 %-ának van 
mozgásszervi fogyatékossága a népességen belüli mintegy 4%-kal szemben (Könczei, 
1992). Ugyancsak magas a visszaesők között a kórházi kezeltek aránya.

A visszaeső elítélteknek több mint a fele (54%) részesült kórházi kezelésben testi be
tegség (28%), idegbetegség (14%) és alkoholelvonás (13%) miatt. Az alkohol- és kábító- 
szeres betegeket azért vettük ide, mert a fogyasztás eme szintjén a szervi elsorvadás már 
kísérőjelenség (Lévai, 1997). A lakosság körében ez az arány 20-23%. A visszaesők több 
mint felénél tapasztalható alkohol (51 %) és kábítószer (3%), vagy azok együttes rendsze
res fogyasztása.

A súlyos pszichikus, és nagyon gyakran idegrendszeri torzulást is tükröző öngyilkos- 
sági kísérletek előfordulása ugyancsak jelentős arányban (43%) volt érzékelhető a vizs
gált mintában. 29% a szabad életben és 14% a börtönben fordult elő.

Az itt bemutatott néhány adat arra utal, hogy a visszaeső elítéltek körében a bűnelkö
vetésükben és visszaesésükben minden bizonnyal figyelmen kívül nem hagyható szerepe 
van a bioszociális tényezőknek. Vagyis a társadalmi okok, a szocializálódást nehezítő és 
akadályozó társadalmi, kriminológiai tényezők mellett a biológiai, a bioszociális, krimi- 
nogén tényezők is mint öröklött vagy szerzett tulajdonságok -  kölcsönhatásban a környe
zeti, elsősorban a társadalmi és a mindenkori pszichés tényezőkkel -  szerepet játszanak a 
visszaesővé válás folyamatában (Quetelet, 1973).

A biológiai kriminogén tényezőkre nézve további következtetést vonhatunk le a szü
lők körében előforduló hasonló torzulások arányaiból, hiszen azok a visszaesők családjá
ban, a hozzátartozóknál is előfordultak.

Bár nem azonos kategória, de a fenti tényezők lehetséges következményeként is érté
kelhetők a családtagok, hozzátartozók által elkövetett bűncselekmények, amelyek a vizs
gált személyek 36%-ánál voltak megállapíthatóak. Ebből a több mint egyharmados há
nyadból 16% a szülőknél, 14% a testvéreknél és 6% a közeli rokonoknál volt tapasztalha
tó. Arra nézve sajnos nem rendelkezünk adatokkal, hogy a vizsgált tényezők egyike vagy 
másika a visszaesők hány százalékánál halmozódik vagy szóródik.



TANULMÁNY

A vizsgálat adatai szerint a társadalmi tényezők domináns szerepet játszanak a bűnö
zésben, s ezen belül a visszaesésben. De a biológiai, bioszociális devianciák nagyságrend-

Bioszociális tényezők a családtagoknál, százalékos megoszlásban

érzékszervi fogyatékosság 18%
mozgásszervi fogyatékosság 10%
értelmi fogyatékosság 7%
elmebetegség 4,5%
alkoholfüggőség, alkohol nagymértékű és rendszeres fogyasztása 26%
kábítószer-fogyasztás 2,7%
öngyilkosság vagy kísérlete 22,5%

je is arra utal, hogy e terület sem mentes a kriminogén faktoroktól. Az emberek biológiai 
és bioszociális aberrációi, ha nem olyan mértékben is, de éppúgy ösztönözhetnek bűncse
lekmények elkövetésére, mint a társadalmi kriminogén tényezők.

Vigh József
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