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I. A disszertáció elméleti és módszertani keretei 

 

I.1. Problémafelvetés 

 

A XX. századi és az ezredfordulót követő kriminológiai és kriminálpolitikai diskurzusban a 

prevenciós szemlélet és a bűnmegelőzési törekvések terjedésének lehetünk tanúi. Ebben a 

folyamatban kiemelkedő szerep jut a harmadlagos megelőzés1 cél- és eszközrendszere 

fejlődésének. A bűnismétlés megelőzése olyan stratégiai fontosságú feladat, amely tértől és 

időtől függetlenül komoly terheket ró a társadalomra, és különösen a büntető 

igazságszolgáltatási rendszerre. A speciális prevenció problémája tehát örök, a célját szolgáló 

eszközök preferenciája azonban koronként változik. Bár a XX. század végén az egymással 

versengő speciálprevenciós irányok közül a punitív eszközök kerültek ki győztesen2, az 

utóbbi évek hazai és nemzetközi fejleményei a korrekcionalizmus és a reintegrációs 

célkitűzések viszonylagos erősödésére utalnak. 

Doktori értekezésemben a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 79.§-a által a 

büntetés egyik céljaként nevesített különös megelőzéssel, mégpedig annak korrekcionalista 

irányával foglalkozom, összekapcsolva azt az ún. dezisztencia jelenségével. A nemzetközi 

szakirodalomban a „desistance from crime” kifejezés a bűnelkövetéssel való felhagyás, illetve 

a bűnözői karrierből való kilépés folyamatát jelenti.3 A dezisztencia-kutatás nemcsak újszerű 

szemléleti keretet nyújt a témakörhöz, hanem értékes empirikus eredményekkel egészíti ki 

annak ismeretanyagát. Az elérendő cél a dezisztencia kell, hogy legyen, amely folyamatba a 

megsértett jogrend helyreállítását és a megtorlást szolgáló büntetőjogi szankciók mellett a 

speciális prevenciót célzó egyéb intézkedéseknek, beavatkozásoknak is szervesen 

illeszkedniük kell. A bűnismétlés megelőzése olyan interdiszciplináris terület, amelynek 

kutatását mind pszichológusként, mind jogászként izgalmasnak és a gyakorlat számára 

hasznosíthatónak tartom, és amely teret biztosít a különböző tudományterületek ismereteinek, 

szemléletének és módszereinek integrálására. 

Az értekezés témájának aktualitását és jelentőségét elsősorban a hazai börtönnépesség 

folyamatos növekedése adja, amely nemcsak a büntetés-végrehajtási intézetek túlzsúfoltsága4 

és az ezáltal egyre súlyosabbá váló börtönártalmak miatt aggasztó, hanem mert egyre több 

börtönviselt ember reintegrációjának biztosítása válik szükségessé. A bűnismétlés megelőzése 

ugyanakkor nemcsak a zárt intézetekben elhelyezett bűnelkövetők tekintetében fogalmazódik 

                                                 
1 Harmadlagos megelőzésen a bűnismétlés megelőzését értem. 
2 Borbíró A. (2011) Kriminálpolitika és bűnmegelőzés a késő-modernitásban. Doktori értekezés, Budapest, 

ELTE-ÁJK, 124.o. 
3 A hazai szakirodalomban használatos „kilépés” kifejezés inkább a dezisztencia statikus megközelítését tükrözi, 

és nem a tárgyalt jelenség természetére vonatkozó domináns szakmai álláspontot. Utóbbi ok miatt tartom 

indokoltnak a kétségkívül idegen hangzású „dezisztencia” kifejezés használatát, különösen ott, ahol a 

bűnelkövetéssel való felhagyás folyamatjellegéről vagy oki hátteréről esik szó. 
4 A BVOP honlapján található adatok (Számok, tények_2013) szerint a fogvatartottak átlagos létszáma 2013-ban 

18042 fő volt, amely 143%-os átlagos telítettséget eredményezett a büntetés-végrehajtási intézetekben. Ez 2014-

ben a férőhelybővítéseknek köszönhetően 2%-kal csökkent (Büntetés-végrehajtási Szervezet Évkönyve, 2014) 
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meg feladatként a büntető igazságszolgáltatási rendszerben, hanem az alternatív, illetve a 

közösségi szankciók5, így például a pártfogó felügyelet vonatkozásában is. 

A büntetés csupán az egyik lehetséges eszköze a prevenciónak6, és a dolgozatban hivatkozott 

hatékonyságvizsgálatok eredményei tükrében nem feltétlen a legeredményesebb. A 

büntetések jövőbeli viselkedésre gyakorolt hatásai körében tehát nem elegendő önmagában a 

speciális elrettentést górcső alá venni, hanem a büntetőjogi szankciók tartalmával, a 

bűnismétlés megelőzését célzó gyakorlat szakmai-tudományos hátterével is foglalkozni kell. 

 

I.2. A dolgozat célkitűzései és szerkezete 

 

Ma már a harmadlagos megelőzés területén is egyre inkább a bizonyítékokon alapuló 

módszerek alkalmazása az elvárás, amely megköveteli, hogy minél átfogóbb és az adott 

társadalmi-kulturális közegre specifikus ismeretekkel rendelkezzünk a bűnismétléssel 

összefüggő kockázati és védő tényezők, valamint a dezisztenciát támogató tényezők 

vonatkozásában. Magyarországon azonban mind a kutatások, mind az empirikus eredmények 

tanulságainak gyakorlatba történő átültetése terén hiányosságok tapasztalhatók. Csak kevés 

hazai kutatás foglalkozott a bűnelkövetés és a bűnismétlés7 kockázati és protektív 

tényezőivel8, a bűnelkövetésből való kilépésnek pedig néhány összefoglaló tanulmányt9 

leszámítva nincs is irodalma. A nemzetközi empirikus eredmények és tapasztalatok komoly 

érvként szolgálnak az itthoni kutatások megkezdése mellett. A hazai harmadlagos megelőzési 

gyakorlat vizsgálata és a külföldi szakirodalommal történő egybevetése fontos 

kiindulópontja lehet e kutatásoknak. Jelen dolgozat utóbbiakhoz kíván hozzájárulni a 

bűnismétlés megelőzésével kapcsolatos ismeretek összefoglalása és az empirikus eredmények 

gyarapítása révén, mégpedig a hazai kriminológiában viszonylag újszerű megközelítésnek 

tekinthető dezisztencia-kutatás eredményeit és értelmezési keretét is segítségül híva.  

A disszertáció tárgyát egyrészt a bűnismétlés megelőzése céljából alkalmazott strukturált 

beavatkozások, azok elméleti háttere és a bűnelkövetői karrierből történő kilépést támogató 

tényezők, valamint utóbbiak lehetséges kapcsolódási pontjai képezik. Másrészt, a disszertáció 

tárgyát alkotják a hazai harmadlagos megelőzés cél- és eszközrendszere, azok anomáliái, 

illetve az érintett szakemberek és bűnelkövetők utóbbiakkal kapcsolatos tapasztalatai és 

attitűdjei. Célkitűzésem a disszertáció tárgyának megfelelően kettős, amelyet a dolgozat 

szerkezete is tükröz.  

                                                 
5 Az alternatív szankciók tág fogalma alatt szabadságelvonással nem járó szankciókat értünk, amelyek célja a 

börtönnépesség csökkentése. A közösségi büntetések nemcsak a szabadságvesztés alternatíváit jelentik, hanem a 

közösségi forrásoknak a szankció végrehajtásába történő bevonását is feltételezik. 
6 Sherman, L. W., Gottfredson, D. C., MacKenzie, D. L., Eck, J., Reuter, P., Bushway, S. D. (1997) What works, 

what doesn’t, What’s promising. A report to the United States Congress. Washington, DC: National Institute of 

Justice. http://www.rolim.com.br/2002/_pdfs/ing.pdf 2. fej. 2.o. 
7 A visszaeső bűnözésről ld.Gönczöl Katalin (1980) A visszaeső bűnelkövetők tipológiája. KJK, Budapest, 

valamint Patera Antal és Tavassy Tibor ide vonatkozó munkáit 
8 Ld. pl. Kerezsi K. – Kó J. (2013) Normasértés vagy jogkövetés. Fiatalkorú fiúk kriminológiai vizsgálata. 

OKRI, ELTE ÁJK, Budapest.; Solt Á. (2012) Peremen billegő fiatalok. Veszélyeztető és kriminalizáló tényezők 

gyermek- és ifjúkorban” Doktori (PhD) disszertáció. Kézirat, Budapest 
9Ld. pl. Molnár J. (1992) A bűnöző életmód feladása. In: Tóth K. (Szerk.) Emlékkönyv Dr. Cséka Ervin egyetemi 

tanár születésének 70. és oktatói munkásságának 25. évfordulójára. JATEPress, Szeged, 355–375. ; Szabó J. 

(2011b) Fókuszban a kilépés: „Hogyan térnek jó útra a bűnelkövetők?” Belügyi Szemle, 7-8., 62–83.o.  

http://www.rolim.com.br/2002/_pdfs/ing.pdf
http://www.okri.hu/images/stories/kutatok/soltagnes/disszertacio.pdf
http://www.okri.hu/images/stories/kutatok/soltagnes/disszertacio.pdf
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Az értekezés első, hangsúlyosabb és terjedelmesebb elméleti részében tárgyalom a 

bűnismétlés megelőzésére irányuló beavatkozások szakmai hátterét nyújtó elméleteket, 

kutatási irányokat és azok eredményeit. Mindezt megelőzően, a dolgozat első két fejezetében 

elhelyezem a harmadlagos prevenciót a bűnmegelőzés rendszerében, illetve az értekezés 

tárgyát képező módszereket, beavatkozásokat a speciális prevenció eszközei – a speciális 

elrettentés, a semlegesítés és a rehabilitáció – körében. Ezzel összefüggésben arra is 

vállalkozom, hogy rehabilitációnak a martinsoni időszak10 óta meglehetősen terhelt fogalmát 

legalább e disszertáció tartalma vonatkozásában megszabadítsam a kedvezőtlen felhangoktól, 

ha úgy tetszik, „rehabilitáljam” azt. Ennek érdekében részletesen foglalkozom a tárgyalt 

entitás történeti és konceptuális kérdéseivel, majd utóbbi áttekintésekre alapozott érvekkel 

kísérlem meg alátámasztani a rehabilitáció fogalma11 használatának indokoltságát. A 

disszertáció fogalomhasználata nem mindig a saját preferenciámat tükrözi, hanem a hiteles és 

szöveghű fordítás, illetve hivatkozás követelményének érvényesítését. Mivel értekezésemben 

olyan témakörrel foglalkozom, amelynek viszonylag csekély a magyar nyelvű szakirodalma, 

az általam feldolgozott – túlnyomórészt angolszász – munkák terminológiáját vettem át, 

amelyekben a rehabilitáció fogalmának népszerűsége meghaladja az itthon kedvelt 

reszocializációét, olyannyira, hogy komoly összefoglaló munkák címei is tartalmazzák e 

terminust. Nemcsak a szakirodalomban használatos a rehabilitáció fogalma, hanem az Emberi 

Jogok Európai Bírósága 12és az Alkotmánybíróság gyakorlatában is13, amelynek fényében a 

kifejezés pejoratív hangzásával kapcsolatos aggályok indokolatlannak tűnnek.  

A disszertáció harmadik, negyedik és ötödik fejezeteiben foglalkozom a harmadlagos 

prevenció elméleti és empirikus hátterével. Az elemzések vezérfonalát az a törekvés adja, 

hogy bemutassam, miként alkotják a bűnismétléssel és a dezisztenciával összefüggő tényezők 

a harmadlagos megelőzést, illetve azon belül elsősorban a bűnelkövetők rehabilitációját célzó 

különböző elméletek és módszerek építőköveit és szervező elveit. Ezzel egyrészt a témakörre 

vonatkozó magyar nyelvű összefoglaló művek csekély számát kívánom gyarapítani, egyben 

elméleti keretet adva saját empirikus munkámnak is, másrészt – bemutatva az empirikus 

kutatómunka gyakorlati hasznosíthatóságát – a hasonló jellegű hazai kutatások fellendítésének 

szükségessége mellett érvelek. 

Az értekezés második, az elsőhöz szorosan kapcsolódó célkitűzéseként a disszertáció hatodik 

fejezetében a hazai büntető igazságszolgáltatási rendszer – ezen belül a szabadságvesztés 

büntetés végrehajtása és a pártfogó felügyelet – bűnelkövetők rehabilitációját, illetve 

reintegrációját szolgáló gyakorlatának értékelésére vállalkozom a jogszabályi háttér, a 

szakirodalom és két empirikus kutatás eredményei tükrében. A hatodik és a disszertáció 

legfontosabb következtetéseit tartalmazó hetedik fejezetében kitérek továbbá a harmadlagos 

megelőzési gyakorlat területét érintő új változások, különösen a kockázatértékelés kritikai 

                                                 
13Robert Martinson 1974-ben, majd kollégáival 1975-ben publikálta közös kutatásuk eredményeit, amelyek 

szerint a bűnismétlés megelőzését célzó programok közül „semmi nem működik”. 
11 Ahogy arra a későbbiekben részletesen kitérek, a disszertációban rehabilitáción azokat a célzott programokat 

és egyéb beavatkozásokat értem, amelyek a különböző pszichológiai tényezők befolyásolása révén potenciálisan 

képesek hatni az egyén jövőbeli magatartására és csökkenteni a bűnismétlés valószínűségét. Az ún. rehabilitációs 

elméletek kapcsán azonban a rehabilitációnak ennél is tágabb felfogását kell elfogadnom, amelybe a 

reintegrációt szolgáló eszközök is beleértendők. 
12 ld. pl. Magyar László kontra Magyarország, ügyszám: 73593/10 , 2014. október 13. 
13 Ld. az Alktománybíróság 20/2013 (VII. 19.) és 144/2008. (XI. 26.) határozatait 
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szempontú elemzésére is. A pártfogó felügyelettel kapcsolatos kutatásom eredményeinek 

részletes bemutatásával további célom a dezisztenciát támogató tényezőkre – ezek körében 

különösen a pártfogó felügyelet szerepére – vonatkozó ismeretek gyarapítása. Végül pedig 

célom a dolgozat tárgyát képező témakörökre, így a dezisztencia folyamatára és a bűnismétlés 

megelőzésére irányuló további hazai kutatások elméleti és módszertani megalapozásához 

történő hozzájárulás. 

 

I.3. Kutatási kérdések és hipotézisek 

 

A disszertáció által felvetett kutatási kérdések, illetve hipotézisek három nagyobb, egymásra 

épülő témakör köré csoportosulnak, amelyek a dolgozat szerkezetét is meghatározzák: 

1. A bűnismétlés megelőzését célzó gyakorlat szakmai-tudományos alapjainak rendszerezett 

bemutatása megköveteli a vizsgált terület kriminálpolitikai hátterének felvázolását és az 

általam használt fogalmak tisztázását. Mivel disszertációm tárgyát a büntető 

igazságszolgáltatás bűnismétlés megelőzési gyakorlata képezi, első kutatási kérdésem e 

területnek a bűnmegelőzés rendszerében elfoglalt helyére vonatkozik, amelynek 

megválaszolásához több különböző taxonómiát hívok segítségül, egyúttal megvilágítva a 

harmadlagos megelőzésnek a disszertációban gyakran szereplő fogalmát is. Azt a 

feltételezésem igyekszem továbbá alátámasztani, amely szerint a büntető igazságszolgáltatás 

kriminálprevenciós funkciójával kapcsolatban megfogalmazott kételyek ma már nem 

meghatározóak a szakmai diskurzusban, és a büntető igazságszolgáltatáson keresztül 

megvalósuló harmadlagos prevenció a bűnmegelőzési rendszer szerves részét képezi. A 

büntetések, illetve a büntető igazságszolgáltatás speciális prevencióban betöltött szerepével 

kapcsolatban egyrészt a büntetés önmagában vett preventív hatását, azaz a speciális 

elrettentést, másrészt a büntetések tartalmát, tehát az azok végrehajtásához kapcsolódó, a 

bűnismétlés megelőzését célzó beavatkozások hatásait veszem górcső alá. Hipotézisem szerint 

a közösségi büntetéseknél súlyosabb, tehát elméletileg nagyobb elrettentő hatással bíró 

börtönbüntetés valójában nem hatékonyabb eszköze a bűnismétlés megelőzésének, mint a 

szabadságelvonással nem járó alternatív szankciók, így a pártfogó felügyelet.  

Megítélésem szerint éppen a speciális elrettentésen alapuló eszközök harmadlagos prevenció 

terén tanúsított eredménytelensége teszi a korrekcionalizmust igazán relevánssá a 

kriminológiai kutatások, illetve a kriminálpolitika számára. Mivel azonban a kriminálpolitikai 

hullámvasút az 1970-es évek közepétől meglehetősen mélyre repítette a rehabilitáció 

eszméjét, és ennek szele hazánkban a mai napig is érezhető, a szakmai-tudományos háttér 

ismertetését meg kell, hogy előzze egy történeti és utóbbival szorosan összefüggő 

konceptuális elemzés. Ennek során arra a kutatási kérdésre keresem a választ, hogy hogyan 

alakult a rehabilitációs idea fejlődése a treatment válsága óta, hogyan változtak meg a 

korrekcionalizmus jogi és szakmai keretei az utóbbi közel fél évszázadban, és milyen 

tényezőknek köszönhetően került újra a tudomány és a kriminálpolitika érdeklődésének 

fókuszába. Az elemzésben megkísérlem alátámasztani azt a hipotézisem, amely szerint a 

bűnelkövetők rehabilitációjának eszméje korántsem túlhaladott és emberi jogi szempontból 

aggályos célkitűzése a büntetőpolitikának, sőt. A harmadlagos prevenciót elősegítő 

programok biztosítása álláspontom szerint – az alapvető emberi jogok tiszteletben tartásával, 
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szigorúan az önkéntesség elvét szem előtt tartva – a büntetőjogi szankcióval sújtott elkövető 

részéről jogosultságként, az állam részéről pedig kötelezettségként jelenik meg. 

2. A disszertáció második nagy témakörét a harmadlagos prevenciós gyakorlat szakmai-

tudományos kérdései alkotják, amelyekkel a harmadik, negyedik és ötödik fejezetekben 

foglalkozom. Ennek a résznek az a célja, hogy megfelelő elméleti és terminológiai hátteret 

nyújtson a hazai helyzetet bemutató és értékelő hatodik fejezethez. Az elemzésnek keretet adó 

első kutatási kérdésem a bűnelkövetők rehabilitációs gyakorlatának empirikus hátterére és 

az utóbbiak által meghatározott irányaira vonatkozik. Az áttekintés során arra kívánok 

választ kapni, hogy hogyan épülnek fel a bűnelkövetők rehabilitációjának különböző 

megközelítései, azaz milyen módon integrálják magukba az empirikus kutatásokból származó 

ismereteket. Az általam összefoglalt eredmények egyik része a bűnismétlés korrelátumaira, 

illetve kockázati és védő tényezőire, egy másik tekintélyes mennyiségű ismeretanyag pedig a 

dezisztenciával összefüggő tényezőkre vonatkozó kutatásokból származik. Az első kutatási 

irányra épülő kockázati modell és az ahhoz szorosan kapcsolódó „mi működik” paradigma 

mellett az attól alapjaiban eltérő, ún. erősségeken alapuló megközelítésekkel is foglalkozom, 

megvilágítva az egyes megközelítések közötti alapvető különbségeket.  

A témakört érintő második kutatási kérdésem az egyes megközelítések jegyében született 

különböző programok hatékonyságával kapcsolatos, amelyet a hatékonyságvizsgálatok 

eredményei, valamint a „mi működik” paradigmán kívül eső, az erősségeken alapuló 

programokra vonatkozó, elsősorban kvalitatív kutatások eredményei alapján igyekszem 

megválaszolni. Egyrészt arra vagyok kíváncsi, milyen jellemzőkkel rendelkeznek a 

bűnismétlés terén hatékonynak bizonyult programok, másrészt pedig arra, hogy a szigorú 

feltételeket és kontrollt nélkülöző, elsősorban erősségeken alapuló programok esetében mi az 

eredményesség mércéje. Feltételezésem szerint a bizonyítékokon alapuló gyakorlat 

követelménye a „mi működik” paradigmába beilleszthető törekvéseknek kedvez, ugyanakkor 

az elmúlt időszak fejleményei az erősségeken alapuló megközelítések fokozódó térnyeréséről 

tanúskodnak.  

Mindezek fényében harmadik kutatási kérdésem, arra keresi a választ, hogy hogyan lehet 

összehangolni a kockázat-szempontú és az erősségeken alapuló megközelítéseket, illetve 

hogy ezek integrálása jár-e olyan járulékos előnnyel, amely túlmutat egyik vagy másik 

megközelítés alkalmazásán. A fenti kutatási kérdések köré épülő elemzés szándékom szerint 

egyben azt a kérdést is megválaszolja, hogy hol van a lélektan helye a harmadlagos 

megelőzés gyakorlatában, illetve hogy hogyan integrálhatók a pszichológia elméletei, 

empirikus ismeretanyaga és módszerei a bűnelkövetők rehabilitációjának és reintegrációjának 

kutatásába és gyakorlatába.  

3. A disszertáció harmadik részében – a legterjedelmesebb hatodik fejezetben – a hazai 

büntető igazságszolgáltatás harmadlagos megelőzési gyakorlatának bemutatására, illetve a 

disszertációban addig leírtak tükrében történő elemzésére vállalkozom. A két büntetőjogi 

szankció, amelyet a bűnismétlés megelőzése szempontjából górcső alá veszek, a 

végrehajtandó szabadságvesztés és a pártfogó felügyelet, ily módon érintve mind a zárt 

intézeti programok, mind a közösségben végrehajtott büntetések harmadlagos megelőzésben 

betöltött szerepét. Mindkét szankció esetében az a kutatási kérdés adja az elemzés kereteit, 

hogy a harmadlagos prevenció normatív szinten megjelenő célkitűzése hogyan érvényesül a 

mindennapi gyakorlatban. Erre a kérdésre elsősorban két empirikus kutatás eredményei 
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alapján kísérlek meg választ adni, amelyek közül az elsőben részt vettem14, a másodikat pedig 

egyedül folytattam le.15 A hazai büntetés-végrehajtás harmadlagos prevenciós tevékenységére 

vonatkozó empirikus eredményeket a releváns jogszabályi háttér és a nevelés-eszme történeti 

gyökerei mellett elsősorban a rehabilitációs megközelítésekre és a hatékony programokra 

vonatkozó ismeretek tükrében elemzem. A pártfogó felügyelet esetében a normatív és a 

történeti háttér mellett főként a dezisztenciáról leírtakra támaszkodom. Az első kutatási kérdés 

megválaszolását szolgálja a tárgyalt büntetőjogi szankciók speciális prevenciós céljának 

érvényesülését akadályozó tényezők feltárása, csakúgy, mint a büntetés-végrehajtási 

szakemberek, illetve a pártfogó felügyelők harmadlagos megelőzéssel kapcsolatos 

ismereteinek és attitűdjének feltérképezése. A pártfogó felügyelet a dezisztencia 

tanulmányozására is lehetőséget biztosít, így a pártfogó felügyelők és a pártfogoltak 

kilépéssel kapcsolatos tapasztalatai, a különböző strukturális és pszichológiai tényezők – 

köztük a vizsgált szankció – dezisztenciában játszott szerepe további kutatási kérdésként 

fogalmazódik meg.  

A közelmúltban a fejezetben tárgyalt büntetőjogi szankciókat érintő jelentős 

jogszabályváltozások is történtek, illetve új jogintézmények kerültek bevezetésre. Utóbbiak 

közül az ún. KEK rendszer16 és a kockázatértékelés- illetve elemzés ismertetése és értékelése 

fontos célkitűzése értekezésemnek. A változásokat nemcsak a nemzetközi trendekhez történő 

közelítés szempontjából elemzem, hanem a tényleges hazai helyzet fényében is. Ezzel 

kapcsolatos kutatási kérdésem arra keresi a választ, hogy vajon adottak-e hazánkban a 

tárgyalt jogintézmények érvényesüléséhez szükséges körülmények, tehát hogy ténylegesen 

megvalósulnak-e a szándékolt változások. Hipotézisem szerint a hazai büntető 

igazságszolgáltatási rendszer – ezen belül a büntetés-végrehajtás és a pártfogó felügyelet 

végrehajtásáért felelős szervek – olyan alapvető, rendszerszintű problémákkal küzd, amelyek 

jelentősen gátolják a harmadlagos megelőzési gyakorlat fejlesztését célzó törekvések, illetve 

az utóbbiakat szolgálni hivatott jogintézmények érvényesülését. 

 

I.4. A disszertáció elméleti keretei és az alkalmazott módszerek  

 

A disszertáció tárgyának és céljainak összetettsége okán törekedtem a sokrétű megközelítésre 

és a szükséges adatok minél több forrásból és különböző módszerek alkalmazásával történő 

beszerzésére. Az értekezés által feldolgozott téma természete indokolja, hogy 

interdiszciplináris elméleti keretben vizsgáljam, illetve tárgyaljam azt. A dolgozatban a 

kriminológiai és a pszichológiai megközelítés dominanciája érvényesül, azonban a 

harmadlagos prevenciós gyakorlat szakmai kérdéseinek tárgyalásához elengedhetetlen 

fogalmi keret felvázolásához szükséges mértékben a történeti megközelítést is alkalmazom.  

A harmadlagos megelőzés tudományos hátterének ismertetéséhez és elemzéséhez a 

kriminológiai és a pszichológiai szemlélet nyújtanak keretet. Az etiológiai megközelítés 

dominál a bűnismétlés kockázati és védőfaktoraira vonatkozó elméleti és empirikus 

                                                 
14 Borbíró, A. – Szabó, J. (2011) Dezisztancia és a bűnismétlés megelőzése: kezelési programok a magyar 

büntetés-végrehajtási intézetekben. Empirikus Áttekintés és értékelés. OKRI kutatás, kézirat 
15 Szabó J (2014) Harmadlagos megelőzés és kilépés pártfogoltak körében. OKRI kutatás, kézirat 
16 Kockázatelemzési és kezelési rendszer (2013. évi CCXL. tv. 92.§.) 
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ismeretek, az RNR modell17 és egyes harmadlagos prevenciós programok bemutatása során. 

Nagyban támaszkodom továbbá az interakcionista megközelítésre is, különösen a 

dezisztencia folyamatában szerepet játszó tényezők, egyes rehabilitációs megközelítések és 

módszerek, valamint a büntető igazságszolgáltatás harmadlagos megelőzési gyakorlatának 

ismertetése és a saját empirikus munkám kapcsán. A formális és az informális kontroll 

intézményei, a bűnözés és az arra adott intézményes reakciók összefüggései, a 

bűnelkövetőkkel kapcsolatos sztereotípiák és előítéletek, a címkézés, a megbélyegzés és a 

társadalmi kirekesztés mind-mind olyan jelenségek, amelyek megértéséhez nem elegendő a 

hagyományos okkutatási szemlélet. A bűnismétlés megelőzése jellemzően olyan terület, 

amely a bűnözés teljes társadalmi kontextusának bonyolult dinamikája miatt az 

interakcionista szemlélet alkalmazását kívánja meg. 

Tekintve, hogy a bűnelkövetés az emberi viselkedés egy formája, így annak mozgatórugói és 

jövőbeli befolyásolásának potenciális módszerei a lélektani területére (is) tartoznak, továbbá 

hogy mindebből következően a rehabilitációs elméletek és a harmadlagos megelőzést célzó 

módszerek egy részének megértése nem képzelhető el a pszichológia fogalmi keretei nélkül, 

az értekezésben erőteljesen érvényesül a pszichológiai szemlélet is. Utóbbi alatt nem egy 

konkrét lélektani területet, irányzatot vagy iskolát értek, hanem a bűnelkövetésnek azt a 

sajátos megközelítését, amelyet „pszichológiai kriminológiának” 18 is hívnak a 

szakirodalomban.19 A pszichológiai kriminológia a személyiség, a neveltetés, a gondolkodási 

folyamatok és egyéb individuális pszichológiai tényezők kriminális viselkedésben játszott 

szerepével, a bűnelkövetés és a különböző normatív tényezők – pl. a kortársak hatása – 

kapcsolatával, a bűnelkövetők és a nem bűnelkövetők közötti különbségekkel foglalkozik. Az 

különbözteti meg a bűnelkövetés szociológiai megközelítésétől, hogy míg utóbbi a bűnözés 

társadalmi hátterét vizsgálja, addig előbbi elsősorban az egyénben rejlő tényezőkre és 

folyamatokra – beleértve a társas hatások individuumon belüli leképeződését – fókuszál, a 

kriminalitás szempontjából releváns egyéni különbségekre helyezi a hangsúlyt. A 

pszichológiai megközelítés természetesen nem jelenti egyben a bűnözés, illetve a bűnismétlés 

társadalmi kontextusának figyelmen kívül hagyását, hiszen az olyan összetett, soktényezős 

folyamatok, mint a dezisztencia, a rehabilitáció és a reintegráció kutatása felfogásom szerint 

integratív szemléletet igényelnek. Ennek megfelelően a dolgozatban igyekszem kellő 

hangsúlyt adni a dezisztencia és a bűnismétlés megelőzése szempontjából lényeges társadalmi 

és pszichológiai tényezőknek egyaránt. A kriminológiai és a pszichológiai megközelítés 

dominanciája mellett a történeti szemlélet is érvényesül a dolgozatban mind a rehabilitációs 

eszme és gyakorlat fejlődésének bemutatása, mind a hazai helyzetértékelés vonatkozásában. 

A történeti előzmények, illetve az elmúlt évtizedek fejleményeinek felvázolása ugyanis 

elengedhetetlen ahhoz, hogy meggyőzően tudjak érvelni a rehabilitáció fogalmának és 

gyakorlatának létjogosultsága mellett.  

 

                                                 
17 Az RNR modell egy rehabilitációs elmélet, amely a következő elnevezés rövidítése: Risk-Need-

Responsivity/Kockázat-Szükséglet-Reszponzivitás modell 
18 ld. pl. Wortley, R. (2011) Psychological criminology: An integrative approach.  Taylor & Francis, 

Introduction, 1-19., 1.o.  
19 Hasonló felfogást képvisel Szabó András Bűnözés-Ember-Társadalom című könyvében (1980, Közgazdasági 

és Jogi Könyvkiadó, Budapest) 
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A disszertáció elméleti kerete, az interdiszciplináris szemlélet és a kutatási kérdések 

határozták meg a kutatási stratégia és a módszerek kiválasztását. Kutatási stratégia alatt a 

kutatás jellegét, irányát és eszköztárát meghatározó keretet értem, amely voltaképp a kutatás 

filozófiai és metodológiai hátterének konkrét, gyakorlatias megnyilvánulása.20 A kutatási 

stratégia alkalmazkodik a kutatás kérdéseihez, illetve hipotéziseihez és elméleti keretéhez, és 

egyben maghatározza a választható módszerek körét is. Disszertációm alapvetően leíró és 

feltáró jellegű kutatási stratégiára épül, mivel az általam megfogalmazott kutatási kérdések 

megválaszolása deskriptív, illetve exploratív kutatást igényel. Az értekezés hatodik 

fejezetében ismertetett empirikus kutatások feltáró jellege ellenére azonban az induktív 

mellett a deduktív megközelítés21 is érvényesül az értekezésben, hiszen a fókuszcsoportok és 

a félig-strukturált interjúk tematikája összeállítása során sokat merítettem az általam 

feldolgozott szakirodalomból. Ez egyben azt is jelenti, hogy az empirikus eredmények 

értékelését sem nem tisztán elméletvezérelt, sem nem tisztán adatvezérelt megközelítés 

alapján végeztem. 

A kutatási kérdések összetettsége okán a disszertáció alapjául szolgáló kutatásokban többféle 

módszert alkalmaztam, illetve alkalmaztunk. A feltáró és leíró kutatási stratégia 

túlnyomórészt kvalitatív módszertan alkalmazását követelte meg, hiszen az értekezésben 

leírni és feltárni kívánt folyamatok és jelenségek vizsgálata nehezen kvantifikálható és 

operacionalizálható természetük és bonyolult interakcióik miatt kvantitatív módszerekkel csak 

igen korlátozott módon és mértékben lett volna megvalósítható. Kvantitatív módszerre, illetve 

adatokra a doktori értekezés elkészítése során csak kiegészítő jelleggel támaszkodtam.  

A fentiek figyelembe vételével a dolgozatban a szakirodalom áttekintés, a 

dokumentumelemzés és a jogszabályelemzés módszereire, valamint egy korábbi kutatás22 

eredményeinek és saját empirikus eredményeimnek elemzésére támaszkodtam. Az empirikus 

kutatások módszertana fókuszcsoportokra, félig-strukturált interjúkra és egy strukturált 

kérdőívre épült. A kvalitatív módszertan okán a hatodik fejezetben bemutatott empirikus 

kutatások kis mintaelemszámúak, ugyanakkor álláspontom szerint alkalmasak arra, hogy a 

hazai helyzet értékelésének alapjául szolgáljanak. A telítődés elvét23 szem előtt tartva, és 

persze a lehetőségek keretei által valamelyest korlátozva alakítottuk, illetve alakítottam ki a 

disszertációm hatodik fejezetében ismertetett empirikus kutatásokban alkalmazott 

fókuszcsoportok és egyéni interjúk mintaelemszámait. A büntetés-végrehajtási intézeteket 

érintő kutatás eredményeit értekezésemben nem elemzem részletesen, csak a hatodik 

fejezetben leírt módon hasznosítom azokat a kutatási kérdések megválaszolása erejéig. A 

pártfogó felügyelettel kapcsolatos kutatásom kvalitatív eredményeinek feldolgozását és 

értékelését a tematikus elemzés módszerével végeztem, a kvantitatív adatokat pedig leíró 

statisztikai mutatók alapján elemeztem.  

Doktori értekezésemben tehát keverednek a leíró, feltáró és helyenként a magyarázó elemek, 

és az empirikus kutatásokban alkalmazott módszerek is sokfélék. Bár az elméletek, illetve a 

teoretikus ismeretek meghatározó szerepe végigkíséri a disszertációt, az nem tekinthető 

                                                 
20 ld Szokolszky Á. (2004) Kutatómunka a pszichológiában. Osiris Kiadó, Budapest, 78-79.o.; Crow, I., 

Semmens, N. (2007) Researching criminology. Open University Press, 22-23.o. 
21 Indukció alatt adatvezérelt, míg dedukció alatt elméletvezérelt megközelítést értek. 
22 ld. 15. lj.  
23 Telítődésről akkor beszélhetünk, ha az újabb adatok felvételétől már nem várhatók újabb szempontok a 

kategóriákra (adat telítődés) vagy a kutatás során kialakított elméletre (elméleti telítődés) vonatkozóan 
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egyértelműen alapkutatásnak, hiszen több helyütt tartalmaz konkrét problémákra vonatkozó 

megállapításokat és azok megoldására tett javaslatokat, illetve olyan információkat, amelyek 

átültethetők a gyakorlatba. Az értekezés alapjául szolgáló kutatás ugyanakkor tisztán 

alkalmazott kutatásnak sem minősül, hiszen célkitűzései között szerepel a rehabilitációs 

törekvések létjogosultságának alátámasztása és a harmadlagos prevenció elméleti kereteinek 

felvázolása, valamint a hazai rendszer problémáinak azonosítása. 

 

II. A tudományos eredmények összefoglalása és hasznosítása 

 

II.1. A harmadlagos megelőzés és rehabilitáció 

 

1. Az értekezés alapjául szolgáló kutatás által vizsgált terület a bűnmegelőzési taxonómiák 

szerint a büntető igazságszolgáltatáson keresztül megvalósuló harmadlagos megelőzésnek 

feleltethető meg, amelynek speciálprevenciós eszközei, tehát a semlegesítés, a speciális 

elrettentés és a rehabilitáció közül elsősorban utóbbival foglalkoztam. A szakirodalmi 

áttekintésből megállapítást nyert, hogy a büntetés alkalmazásához fűzött preventív célzat 

létjogosultságát ma már nem sokan vitatják, és a vonatkozó hazai jogszabályokban is 

expressis verbis szerepel a bűnismétlés megelőzésének célkitűzése. A kérdés tehát egyre 

kevésbé az hogy a megtorláson, illetve a megengedett büntetés elvének érvényesítésén kívül 

lehet-e a büntetésnek más célja, nevezetesen a megelőzés, hanem inkább az, hogy ezt milyen 

eszközzel lehet elérni? Értekezésemben a semlegesítéssel egyáltalán nem foglalkoztam, mivel 

annak nem célja a bűnelkövető jövőbeli viselkedésének megváltoztatása, és csak a büntetés 

tartama alatt bír társadalomvédelmi hatással.  

2. A jövőbeli viselkedésre vonatkozóan a büntetőjogi szankciók két mechanizmus, a speciális 

elrettentés és a rehabilitáció révén fejthetnek ki preventív hatást. A börtönbüntetés és a 

szabadságmegvonással nem járó szankciók speciális preventív hatását összehasonlító, a 

disszertációban is hivatkozott kutatások eredményei ugyanakkor a kriminológiában nem 

mindennapi következetességgel mutatnak abba az irányba, hogy a tisztán punitív tartalmú, 

elrettentésre építő szankciók nem alkalmasak a harmadlagos prevenciós célok 

megvalósítására. Az általam áttekintett empirikus eredmények megerősíteni látszanak azt a 

hipotézisem, amely szerint a szabadságvesztés büntetés nem hatékonyabb eszköze a 

bűnismétlés megelőzésének, mint az alternatív szankciók, így a pártfogó felügyelet. 

Ugyanakkor önmagában utóbbi sem tűnik sokkal eredményesebb megoldásnak, a 

szabadságelvonás hiánya ellenére. Mindezek alapján doktori értekezésemben nem a 

büntetőjogi szankciók önmagukban vett hatását tekintettem a vizsgálandó kérdésnek, hanem 

azok tartalmát, illetve az azokhoz kapcsolódó rehabilitációs, reintegrációs célú gyakorlatot. 

Disszertációm fókuszában tehát a bűnismétlés megelőzését, illetve a bűnelkövetők 

rehabilitációját célzó gyakorlat empirikus és elméleti háttere, valamint annak hazai helyzete 

áll.  

3. Ahhoz, hogy a rehabilitáció általam használt fogalmát megszabadítsam a hozzá kapcsolódó 

pejoratív asszociációktól, és választ kapjak a tárgyalt eszme történetére vonatkozó kutatási 

kérdésemre, a dolgozat második fejezetében felvázoltam a rehabilitációs modell 

kialakulásának és fejlődésének fontosabb állomásait. A történeti áttekintés célja annak 
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bemutatása volt, hogy a mai rehabilitációs törekvések és a XX. század közepén kibontakozó, 

majd két évtizeddel később csúfos bukást szenvedő medikális modell köszönőviszonyban 

sincsenek egymással. A rehabilitációs eszme megrendülését és a medikális modell bukását 

követő időszakban ugyan valamelyest alábbhagyott a bűnismétlés megelőzését célzó 

gyakorlat hatékonyságával kapcsolatos korábbi optimizmus, azonban az elmúlt néhány 

évtized fejleményei fényében a „semmi nem működik” szlogen idejétmúltnak tűnik. A 

hatékonyságvizsgálatok eredményei ugyanis biztatóak, legalábbis bizonyos típusú, illetve 

bizonyos kritériumoknak megfelelő programok vonatkozásában, és arra engednek 

következtetni, hogy utóbbiak a bűnismétlés elleni harc hatékony eszközei lehetnek. Az is 

fontos ugyanakkor, hogy észrevegyük: a bűnismétlés megelőzése terén egykor népszerű 

rehabilitációs idea nem minden alap nélkül került hosszú időre a süllyesztőbe, és nem véletlen 

tartott évtizedekig, míg újra életet leheltek belé. Ha célunknak a nem csak utilitarista, hanem 

emberi jogi és etikai szempontból nézve is helyes és hatékony harmadlagos prevenciós 

gyakorlat kialakítását tekintjük, amely figyelemmel van a jogállamiság követelményeire, 

akkor nemcsak a tudományos eredményekre kell támaszkodnunk, hanem le is kell vonnunk a 

megfelelő tanulságokat a múlt eseményeiből. A bűnelkövetés patologizálását, kezelésének 

medikalizálását, a határozatlan tartamú büntetések gyakorlatát, az elkövetők emberi jogainak 

sárba tiprását semmi, még a bűnismétlés megelőzésének mégoly indokolt célkitűzése sem 

legitimálhatja. Ez a megállapítás képezte a korrekcionalizmus szakmai és jogi kereteinek 

változására irányuló kutatási kérdésemre adott válaszom kiindulópontját. Véleményem szerint 

az elmúlt évek, évtizedek fejleményei – elsősorban a rehabilitáció jogosultság-alapú 

megközelítésének24  megjelenése vagy a hatékonyságvizsgálatok értéksemleges25 területének 

fejlődése – garanciát jelentenek a korábbi, súlyosan jogsértő és szakmailag is megalapozatlan 

gyakorlat újjáéledésével szemben. A rehabilitáció legalább olyan fontos célja a büntetőjogi 

szankcióknak, mint a megsértett jogrend helyreállítását célzó megtorlás, a speciális elrettentés 

vagy akár a semlegesítés. A rehabilitáció filozófiája tükrözi leginkább azt a felismerést, hogy 

a bűnözés olyan társadalmi jelenség, amelynek hátterében nem pusztán egy rossz döntés áll, 

hanem szociális és egyéni tényezők sokasága, amelyek egy része potenciálisan 

befolyásolható.  

4. Disszertációm első részének a rehabilitáció kifejezés pejoratív asszociációktól történő 

megszabadításán túl célja volt a fogalom körüljárása, definiálása is. Utóbbit a kurrens 

szakirodalom segítségével kíséreltem meg elhelyezni a hasonló jelentéstartalmú 

szakkifejezések – így a reintegráció és a hazánkban preferált reszocializáció – 

viszonyrendszerében. Hazai szakirodalmi források mellett egy olyan elméleti modellt is 

ismertettem, amely a rehabilitáció különböző formáinak, aspektusainak meghatározása és 

ezek egymáshoz való viszonyának megvilágítása révén, véleményem szerint, alkalmas keret a 

fogalom értelmezéséhez. McNeill26 egy olyan interdiszciplináris kategorizációs rendszert 

                                                 
24 Rotman , E. (1986) Do criminal offenders have a constitutional right to rehabilitation? The Journal of Law and 

Criminology, 77(4), 1023–1068.  
25 ld. Borbíró A. (2014) Megállítható-e a forgóajtó? A bűnismétlés-megelőző programok lehetőségei.  In: Hack 

P., Koósné Mohácsi B. (Szerk.) Álmok őrzője. Tanulmányok Lőrincz József tiszteletére. ELTE Eötvös Kiadó, 

Budapest. 13–28., 14.o. 
26 McNeill, F. (2012) Four forms of ‘offender’ rehabilitation: towards an interdisciplinary perspective. Legal and 

Criminological Psychology, 12, 251–264. 
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alkalmaz, amelyben a természetes rehabilitáció, azaz a dezisztencia mellett a rehabilitáció 

négy további formája kap helyet: a személyes vagy pszichológiai, a társadalmi, a bírói vagy 

jogi és az erkölcsi rehabilitáció. A rehabilitációnak az e modellben felvázolt igen tág 

fogalmából kiindulva, a rehabilitáció mint ernyőfogalom alá sorolható minden olyan 

eszközt, beavatkozás és folyamat, amely lehetővé teszi, hogy a bűnelkövetők teljes jogú 

állampolgárként térhessenek vissza a társadalomba, és ott jogkövető életet élhessenek. A 

disszertáció ötödik fejezetében bemutatott ún. rehabilitációs elméletek27 vonatkozásában a 

rehabilitációnak e tágabb felfogását kell elfogadnom.  

5. Mivel azonban doktori értekezésemben elsősorban utóbbi pszichológiai eszközeivel 

foglalkozom, szükségét láttam a rehabilitáció egy szűkebb tartományú definíciójának is, 

amely alatt a mcneill-i értelemben vett személyes rehabilitációt értem. Értelmezésem szerint 

utóbbi azokat a célzott programokat és egyéb beavatkozásokat foglalja magában, amelyek a 

személyiség, a képességek, a viselkedés, az attitűdök, az értékek és egyéb pszichológiai 

tényezők befolyásolása révén potenciálisan csökkentik a bűnismétlés valószínűségét, és 

amelyek ezzel hozzájárulhatnak a társadalmi beilleszkedés sikeréhez. Ebbe a 

meghatározásba álláspontom szerint a pedagógiai módszerek, de akár a társadalmi 

rehabilitáció, a reintegráció azon eszközei is beilleszthetők, amelyek az egyén pszichés 

állapotára, jellemzőire is hatással lehetnek, pl. az önbecsülés növelése révén. Fontosnak 

tartom hangsúlyozni, hogy a pszichológia módszereinek, eszközeinek a bűnelkövetők 

rehabilitációjában történő alkalmazása nem jelenti a treatment ideológiához való visszatérést, 

hiszen az általam hivatkozott kurrens nemzetközi harmadlagos prevenciós gyakorlat csak 

olyan programokra épít, amelyek nem veszélyeztetik a testi-lelki integritást, illetve nem sértik 

az embertelen és megalázó bánásmód tilalmát. Amennyiben elfogadjuk, hogy sok esetben 

lélektani tényezők is szerepet játszanak a bűnelkövetésben, és ezek kialakulásának hátterében 

gyakran szociodemográfiai tényezők is meghúzódnak, úgy álláspontom szerint a 

büntetőhatalom érvényesítéséhez való jog mellett az állam vonatkozásában megfogalmazódik 

a bűnismétlés valószínűségét növelő tényezők – köztük a pszichológiai tényezők – kezelését 

célzó beavatkozások biztosításának kötelezettsége is. E lehetőségek igénybevétele a büntető 

igazságszolgáltatási rendszerbe bekerült bűnelkövetők tekintetében jogosultságként 

értelmezhető, természetesen a jogállami garanciák és az önkéntesség elvének szigorú 

érvényesítése mellett.  

 

II.2. A harmadlagos megelőzési gyakorlat tudományos háttere: kutatási irányok, 

rehabilitációs megközelítések és hatékonyságvizsgálatok 

 

Disszertációm második témakörét a bűnismétlés megelőzési gyakorlat szakmai-tudományos 

alapjai, az ezekre épülő rehabilitációs modellek és az utóbbiakon belül működő bűnelkövetői 

programokkal kapcsolatos tapasztalatok képezték. A témakört felölelő fejezetek célja az volt, 

hogy elméleti és fogalmi keretet nyújtson a hazai büntető igazságszolgáltatás harmadlagos 

prevenciós gyakorlatának ismertetéséhez és értékeléséhez.  

                                                 
27 Az ezek által meghatározott gyakorlatra az angolszász munkák jellemzően az „offender rehabilitation” 

fogalmát használják 
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1. A főbb rehabilitációs megközelítések elméleti és empirikus hátterét két nagy kutatási irány, 

a bűnismétlés kockázati és védő tényezőivel kapcsolatos kutatások és a dezisztencia-kutatás 

eredményeinek részletes és tematikus ismertetése segítségével vázoltam fel. A 

bűnelkövetéssel és a bűnismétléssel összefüggő kockázati tényezők, az utóbbiakkal szemben 

védelmet nyújtó védő tényezők és a reziliencia28, valamint a dezisztanciát támogató tényezők 

ismerete és további kutatásuk elengedhetetlen a bűnismétlés megelőzését célzó gyakorlat 

működésének feltérképezéséhez, értelmezéséhez és nem utolsósorban fejlesztéséhez. 

Tudomásom szerint magyar nyelven még nem jelent meg ebben a témakörben – különösen a 

dezisztencia vonatkozásában – részletes és tematikus összefoglalás, így e fejezetek megírását 

az a célkitűzés is indokolta, hogy a hazai kriminológia lépést tartson e téren a nemzetközi 

fejleményekkel. 

2. A bűnismétléssel összefüggő tényezők kutatásának jelentősége abban áll, hogy az ebből 

származó ismeretek egyrészt segítenek annak megértésében, hogy miért vallanak gyakran 

kudarcot a különböző szankciók, intézkedések és egyéb beavatkozások a bűnismétlés 

megelőzésében, másrészt hozzájárulnak a prevenció hatékonyabb eszközeinek 

kidolgozásához. A bűnelkövetéssel és bűnismétléssel kapcsolatos elméletek és empirikus 

kutatások számottevő része az ún. kockázati tényezőkre épül. A rizikófaktorok olyan 

tényezők, amelyek növelik a bűnelkövetés, illetve a bűnismétlés valószínűségét. A kockázati 

tényezők közül a harmadlagos prevenció szempontjából az ún. dinamikus kockázati tényezők 

vagy kriminogén szükségletek bírnak kiemelt jelentőséggel, hiszen ezek esetében van 

lehetőség a célzott beavatkozásra. A rizikófaktorok mellett egyre nagyobb figyelem övezi az 

ún. védő tényezőket is, amelyek a kedvezőtlen környezeti feltételektől függetlenül, vagy azok 

ellenében hatva visszatartják az egyént a bűnözéstől, illetve a bűnismétléstől. Az egyes 

kockázatbecslő eszközök e tényezőkre, illetve ezek különböző kombinációira épülnek.  

3. A védőfaktorok, illetve a reziliencia körébe eső változók jelentős átfedést mutatnak a 

dezisztenciával összefüggő tényezőkkel. A dezisztencia-kutatás azonban más aspektusból 

szemléli a bűnözői karriert, mint a bűnelkövetés kockázati tényezőit kutató hagyományos 

megközelítés; nem arra kíváncsi, hogy miért bűnöznek az emberek, hanem arra, hogy 

hogyan, milyen tényezők hatására hagynak fel ezzel a tevékenységgel. Az elmúlt évek 

kutatási eredményei azt bizonyítják, hogy az életkor és a kilépés közötti robosztus 

összefüggés hátterében számos, a prevenció szempontjából is lényeges tényező húzódik meg. 

Ezek között a formális és informális társadalmi kontrollban szerepet játszó tényezők – így 

például a büntetőjogi szankciók hatásai– ugyanúgy megtalálhatók, mint a különböző lélektani 

változók, például a változás iránti motiváció és az optimizmus. Ezek mindegyike fontos 

szerepet játszik a dezisztencia folyamatában, hiszen annak hátterében az empirikus 

eredmények szerint a különböző külső és belső tényezők hatásainak komplex mintázata 

rajzolódik ki. 

4. A dezisztenciát támogató tényezőkre és ezek egymással való összefüggéseire vonatkozó 

elméleti és empirikus ismeretanyag – a kockázati és védő tényezőkkel kapcsolatos tudáshoz 

hasonlóan – a harmadlagos prevenciós gyakorlatba is fokozatosan átültetésre kerül. A 

disszertáció harmadik és negyedik fejezeteiben felvázolt két fő kutatási irány két teljesen 

                                                 
28 Reziliencia alatt többnyire a nagyon kedvezőtlen vagy veszélyeztető tényezők ellenére történő sikeres 

alkalmazkodás folyamatát és/vagy képességét értik. 
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különböző rehabilitációs megközelítés alapjául szolgál, amelyeket a doktori mű ötödik 

fejezetében ismertetek. A bűnismétlés kockázati tényezőire – azon belül az ún. kriminogén 

szükségletekre – épül a bűnelkövetők rehabilitációjának legmeghatározóbb elmélete, az ún. 

RNR modell. A modell három alapelve, a kockázati elv, a szükségleti elv és a válaszkészség 

elve határozzák meg a bűnismétlés megelőzését célzó beavatkozások irányát, intenzitását és 

módszerét. A beavatkozás célkeresztjében az ún. kriminogén szükségletek – a bűnismétléssel 

legszorosabb összefüggést mutató dinamikus kockázati tényezők – állnak. Az intervenció 

intenzitását meghatározó kockázati szint és a beavatkozásnak irányt adó kriminogén 

szükségletek felmérése strukturált, szigorú módszertani alapokon álló kockázat- és 

szükségletértékelési eszközök alkalmazásával nyer megállapítást. A legújabb, negyedik 

generációs mérőeszközök már az egyéni válaszkészséget meghatározó ún. reszponzivitási 

tényezők, továbbá a protektív faktorok felmérésére is alkalmasak, amely a merev kockázati 

szemlélet felől történő elmozdulásról árulkodik. E megközelítés alkalmazása ugyanakkor még 

így is meglehetősen pragmatikus, szigorúan szabályozott gyakorlathoz vezet, amely többnyire 

megfelel a bizonyítékokon alapuló harmadlagos prevenciós gyakorlat követelményeinek. A 

bűnelkövetők rehabilitációjának másik iránya ezzel szemben nem hogy nem felel meg az első 

megközelítés támasztotta szigorú kritériumoknak, de egyenesen szembemegy az általuk 

teremtett pragmatikus, merev kockázati paradigmával. Az ún. erősségeken alapuló 

rehabilitációs irány – amelyen belül például a dezisztencia-szempontú gyakorlat és a 

helyreállító igazságszolgáltatási paradigma is elhelyezhető – a bűnelkövetők hiányosságai 

helyett erősségeikre, tehát azon képességeikre és készségeikre koncentrál, amelyekre a 

kilépést támogató tevékenység alapozható. A társadalmi kötelékek erősítésére, a bűnelkövetői 

bélyeg káros hatásainak kompenzálására, a társadalmi kirekesztés mechanizmusainak 

ellensúlyozására és a kár helyreállítására építő programok igen sok fajtája létezik, és bár 

hatékonyságukra vonatkozóan jóval kevesebb bizonyíték áll rendelkezésre, mint a másik 

megközelítésbe illeszthető programok tekintetében, egyre népszerűbb építőkövei a 

harmadlagos megelőzési gyakorlatnak. Ezt pragmatizmusom ellenére azért is tartom kedvező 

iránynak, mert ahogy arra az RNR modell kockázati elve kapcsán a disszertációban 

részletesen kitérek, a kockázatértékelési eszközök, illetve gyakorlat világszerte rengeteg 

módszertani és ezekkel szorosan összefüggő jogi problémát vet fel. 

5. Az egyes rehabilitációs megközelítések, illetve elméletek bemutatásán túl disszertációmban 

a bűnismétlés megelőzése terén hatékonynak bizonyult programok jellemzőire és típusaira is 

kitérek. A bűnismétlés megelőzését célzó bűnelkövetői programok hatékonyságának 

kérdését azért tartom kulcsfontosságúnak, mert az véleményem szerint szorosan összefügg a 

harmadlagos prevenció, illetve a bűnelkövetők rehabilitációjának ideológiai-filozófiai 

alapjaival. Ha ugyanis – tegyük fel – valóban „semmi nem működik”, akkor a bűnismétlés 

megelőzését célzó bármiféle módszer, beavatkozás alkalmazása hatástalan volna, 

következésképp nem volna szükség annak racionalizációjára sem. Ha azonban az derül ki – és 

a kriminológiai kutatások eredményei következetesen ebbe az irányba mutatnak – hogy 

vannak olyan programok, amelyek valóban csökkentik a bűnismétlés valószínűségét más 

intervenciókhoz, illetve a beavatkozások teljes hiányához képest, akkor már nagyon meg kell 

dolgozni azon álláspont képviselőinek, amely a rehabilitációs törekvések szükségtelen, 

indokolatlan, alapvető emberi jogokat sértő vagy egyszerűen csak nem hatékony volta mellett 

érvel. Természetesen a hatékonyság bizonyítottsága esetén is felmerülhetnek etikai és jogi 



 

15 

 

aggályok, ugyanakkor véleményem szerint azok az önkéntesség és a részvétel elvei 

érvényesülésének biztosításával, a hiányosságok kompenzálására és az erőforrások erősítésére 

építő tevékenység jogosultság-alapú megközelítésének alkalmazásával elkerülhetők, ahogy 

erre a korábbiakban már utaltam.  

A hatékonyságvizsgálatok alapján a bűnismétlés megelőzését, illetve a bűnelkövetők 

rehabilitációját célzó programok három csoportra – a működő, az ígéretes és a nem működő 

programok csoportjaira – oszthatók. Az első kategóriába tartozó beavatkozások felelnek meg 

leginkább a hatékony programok kritériumainak, például a magasan strukturáltság, a 

kockázati és a szükségleti elv alkalmazása, illetve az önkéntesség biztosítása elvárásainak. Az 

ilyen programok szinte kivétel nélkül kognitív viselkedésterápiás módszereken alapulnak, 

amely módszerek lényege az egyénnek a külvilághoz való viszonyulását, az információk 

értékelését és ily módon a viselkedését is befolyásoló kognitív folyamatainak, illetve ezek 

jellemzőinek módosítása. Az egyértelműen működő, tehát a bűnismétlési arányra 

kimutathatóan kedvező hatást gyakoroló programok mellett sajnos olyan beavatkozások is 

gyakran alkalmazásra kerülnek, amelyek vagy nem hatékonyak – ez a kisebbik rossz –, vagy 

kifejezetten kontraproduktívak. A nyilvánvalóan kártékony beavatkozások alkalmazását 

természetesen mindenképp mellőzni kell, különösen mert ezek egy része komoly etikai és 

emberi jogi aggályokat is felvet. Más a helyzet az ígéretes programokkal, amelyek 

harmadlagos megelőzési hatékonysága mellett ugyan még nem szól megfelelő mennyiségű, 

illetve minőségű bizonyíték, ám az eddig elvégzett kutatási eredmények és a kedvező 

tapasztalatok fényében érdemes rájuk a jövőben is építeni. Ezek a kezdeményezések 

többnyire a reintegráció strukturális feltételeinek biztosítására, a resztoratív szemléletre, 

illetve a kilépés társadalmi kontextusára építenek, bár vannak köztük más jellegű, pl. a 

szerabúzus kezelésére hivatott módszerek is. Az erősségeken alapuló megközelítés híveit nem 

a programok önmagában vett hatékonysága érdekli, hanem az, hogy azok hogyan képezhetik 

részét a dezisztencia folyamatának, mintegy betagozódva a többi támogató tényező és 

fordulópont közé. E paradigmán belül is van azonban olyan – valójában inkább integratívnak 

minősülő – elmélet, az ún. Jó Életek modell (GLM), amelynek keretein belül magasan 

strukturált és a hatékonyságvizsgálatok próbáit is többé-kevésbé kiálló programok hozhatók 

létre.  

6. A GLM elmélet illusztratív értékén túl részben arra a kutatási kérdésre is választ ad, 

amelyet a két alapvető rehabilitációs megközelítés integrálásának szükségességére és 

lehetőségeire vonatkozóan fogalmaztam meg. Ennek megválaszolásához a két paradigma 

empirikus hátteréhez kell visszanyúlni, mivel ezek egymáshoz való viszonyából levezethető a 

két megközelítés gyakorlati munkában történő ötvözésének indokoltsága. A bűnismétlés és a 

dezisztencia mind fogalmilag, mind empirikusan összefüggő, voltaképp ugyanazon érem két 

oldalaként is értelmezhető jelenségek, hiszen a statikus felfogás szerint gondolkodva a 

bűnismétlés hiánya képezi a dezisztencia operacionalizálásának alapját. A dezisztencia-

kutatás  a bűnözői karrier paradigmában gyökerezik, és többnyire utánkövetéses vizsgálatok 

segítségével próbálja feltérképezni a különböző elkövetői csoportok körében a kriminalitással 

való felhagyást támogató tényezőket29. A bűnismétlés kutatása ennél pragmatikusabb és 

                                                 
29 Bushway, S. D., Brame, R., Paternoster, R. (2004) Connecting desistance and recidivism: measuring changes 

in criminality over the lifespan. In: Maruna, S., Immariegon, R. (Eds.) After crime and punishment. Pathways to 

offender reintegration. Willan Publishing, Cullompton, Devon, 85–101. 
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szűkebb spektrumú; általában egy meghatározott büntetés vagy beavatkozás bűnismétlési 

rátára gyakorolt hatásait vizsgálja egy célpopuláción belül, viszonylag rövid időintervallum 

alatt. Az utóbbi években némi közeledés tapasztalható e két, a reintegrációs gyakorlat számára 

nélkülözhetetlen kutatási terület között. A két megközelítés eredményeinek integrálása annál 

is inkább indokolt, mivel korántsem biztos, hogy a bűnismétléssel összefüggést mutató 

tényezők „visszafordításában” rejlik a kriminális karrierből való kilépés kulcsa.30  

Mindezek alapján indokoltnak tartom a két rehabilitációs irány ötvözését, hiszen a kockázati 

modell pragmatikus, a viselkedésmódosításra irányuló megközelítése – bármily hatékonynak 

is bizonyul – kiegészítésre szorul, mégpedig a dezisztencia és a reintegráció társadalmi 

kontextusának tényezőivel. A kockázati modell sem utóbbiaknak nem szentel elegendő 

figyelmet, sem  számos olyan pszichológiai tényezővel – így különösen a változásra irányuló 

motiváció felkeltésével – nem foglalkozik, amelyek a társadalmi kontextuson kívül jelentősen 

befolyásolják az egyén jövőbeli viselkedését, így a dezisztencia folyamatát is. Véleményem 

szerint a két megközelítés összeillesztési pontját jelenthetik a bűnismétléssel, illetve a 

dezisztenciával összefüggő kognitív tényezők, hiszen ezek befolyásolására a kognitív 

viselkedésterápiás módszerek alkalmasak. Az integratív megközelítésen alapuló programok 

tervezésekor érdemes figyelembe venni azokat a kutatási eredményeket, amelyek szerint az 

egyes pszichológiai és társadalmi tényezők nem ugyanolyan súllyal esnek latba a dezisztencia 

különböző stádiumaiban.31 Úgy tűnik, a kognitív tényezők – például a változás iránti 

motiváció és a proszociális attitűdök – a változás korai szakaszában bírnak kiemelt 

jelentőséggel, míg a dezisztencia folyamatának későbbi fázisaiban a strukturális feltételek 

tesznek szert nagyobb relevanciára, és a kognitív tényezők a háttérbe szorulnak. A 

holisztikus, minden releváns tényezőre kiterjedő szemlélet tehát elengedhetetlen a sikeres 

harmadlagos megelőzési gyakorlathoz, és egyben a hazai büntető igazságszolgáltatási 

rendszer harmadlagos prevenciós tevékenységének bemutatásához és értékeléséhez is 

komplex keretet nyújt. 

 

II. 3. Harmadlagos megelőzés és dezisztencia a hazai büntető igazságszolgáltatásban 

 

A modern korrekcionalista törekvések elméleti és empirikus hátterének, illetve a 

hatékonyságvizsgálatok eredményeinek fényében jogosan merül fel a hazai büntető 

igazságszolgáltatás harmadlagos prevenciós gyakorlata jellemzőinek kérdése. Doktori 

értekezésem hatodik fejezetében a hazai helyzet értékelésére két büntetőjogi szankció, a 

végrehajtandó szabadságvesztés és a pártfogó felügyelet vonatkozásában vállalkoztam, 

mégpedig a normatív háttér, a szakirodalomban leírtak és két empirikus kutatás eredményei 

alapján.  

1. Elsőként a hazai büntetés-végrehajtás bűnismétlés megelőzési gyakorlatát vettem górcső 

alá. A nevelési eszme kialakulásának és fejlődésének bemutatása mellett a Bv. tvr. és az 

újonnan hatályba lépett büntetés-végrehajtási kódex releváns rendelkezéseit is áttekintettem 

                                                 
30 Farrall S (2004) Social capital and offender reintegration: making probation desistance-focused. In:  Maruna, 

S., Immarigeon, R. (Eds.) After crime and punishment: ex-offender reintegration and desistance from crime, 

Willan, Cullompton, 57–84. 
31 ld. pl. Healy, D. (2010b) The dynamics of desistance. Charting pathways through change. Willan Publishing, 

Cullompton, Devon. 



 

17 

 

abból a célból, hogy történeti és jogi keretbe foglaljam a hazai büntetés-végrehajtás 

harmadlagos megelőzési gyakorlatára irányuló, Borbíró Andreával közösen végzett empirikus 

kutatásunk32 eredményeit. A történeti áttekintés és az empirikus értékelés során arra a 

megállapításra jutottam, hogy a hazai büntetés-végrehajtási gyakorlat hosszú évtizedek óta 

ugyanazon problémáktól szenved. E problémák közül az általam feldolgozott hazai 

szakirodalom és empirikus kutatásunk eredményei alapján a legégetőbbeknek a 

túlzsúfoltságon kívül a mindenkori büntetőpolitika változó trendjeihez való alkalmazkodás 

nehézségeit, az ideológiailag meghatározott irreális célok és teljesíthetetlen elvárások33 

okozta anomáliákat, valamint a nevelés (reszocializáció, reintegráció, rehabilitáció) és a 

biztonság célkitűzéseinek a személyi állomány attitűdjeiben és konfliktusaiban is tükröződő 

folyamatos összeütközését találtam. Ezek az anomáliák egymással szoros kölcsönhatásban 

fejtik ki hatásaikat, és az időről időre visszatérő reformtörekvések ellenére több ponton 

diszfunkcionálissá teszik a rendszert. 

2. A hazai büntetés-végrehajtás harmadlagos megelőzési célú tevékenysége és a jogi 

szabályozás mindazonáltal több vonatkozásban is tükrözi a nemzetközi trendeket, illetve az 

általam hivatkozott kutatási eredmények egy részét. Mind a törvény betűi, mind a büntetés-

végrehajtási intézetek tényleges tevékenysége alapján megállapítható, hogy hazánkban az 

oktatás, a lehetőleg piacképes végzettséget adó szakképzés és a munkáltatás képezik a 

reintegrációt célzó gyakorlat bázisát. Ennek létjogosultsága és – érvényesülése esetén – 

hatékonysága a dezisztenciával, illetve a bűnismétlés megelőzésével kapcsolatos ismeretek 

fényében megkérdőjelezhetetlen. A Bv. tv. bizonyos intézményei, illetve rendelkezései, így az 

átmeneti csoport, az enyhébb végrehajtási szabályok, a sajátos kezelési igényű elítéltek 

számára létrehozott részlegek, különösen az alacsony biztonsági kockázatú részleg, a 

szabadításra felkészítés szabályai, valamint a 2015 április elsején hatályba lépett reintegrációs 

őrizet szintén a reintegrációs szemléletet tükrözik, még ha ezek egy részének érvényesülése 

valószínűleg akadályokba ütközik is. Az elítéltek társadalmi visszailleszkedésének 

támogatását célzó pályázatok, valamint a több intézetben is zajló különböző resztoratív és 

egyéb reintegrációs célú programok arról árulkodnak, hogy a hazai büntetés-végrehajtás 

igyekszik a saját lehetőségeihez képest lépést tartani a nemzetközi trendekkel, és 

hasznosítani a jó gyakorlatok tapasztalatait. Ezt a folyamatot nagyban segítené a harmadlagos 

prevenció szakmai hátterével kapcsolatos ismeretek gyarapítása a személyi állomány 

körében.  

3. A hazai büntetés-végrehajtásban markánsan jelen lévő reintegrációs szemlélet mögött 

háttérbe szorulnak a bűnismétlés megelőzésének pszichológiai eszközei. A legtöbb 

intézetben van ugyan pszichológus, ám létszámuk a fogvatartotti létszámhoz képest csekély. 

A szuicid prevención és a szintén számottevő adminisztrációs terhet jelentő egyéb napi 

tevékenységeken kívül elsősorban mentálhigiénés gondozási feladatokat tudnak ellátni, a 

prevenciós cél munkájukkal kapcsolatban nem igazán fogalmazódik meg. A mentálhigiénés 

gondozás, a zömében egyéni terápiás ülések, az életvezetési tanácsadás és más 

                                                 
32 Borbíró A. – Szabó J. (2011) Dezisztancia és a bűnismétlés megelőzése: kezelési programok a magyar 

büntetés-végrehajtási intézetekben. Empirikus Áttekintés és értékelés. Kutatási beszámoló, kézirat, OKRI, 

Budapest 
33 Ruzsonyi P. (2004) Hagyomány és innováció. Börtönügyi Szemle, 2004/2, 34.o. 
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strukturálatlan, nem kifejezetten a kriminogén tényezőkre, hanem inkább az elítéltek 

aktuális pszichés problémáinak megoldására irányuló pszichológusi tevékenység megítélésem 

szerint szükséges, de nem elégséges feltétele a harmadlagos megelőzési gyakorlatnak. Ha a 

büntetések és intézkedések végrehajtásának deklarált célja a speciális prevenció, akkor annak 

pszichológiai eszköztára, tehát a kifejezetten a kriminogén szükségletek befolyásolására 

alkalmas beavatkozások sem hiányozhatnak a rendszerből. A bűnismétléssel, illetve a 

dezisztenciával kapcsolatos lélektani tényezőkre irányuló – így például az antiszociális 

attitűdök módosítását és a változás iránti motiváció felkeltését célzó – programok bevezetése 

azonban a pszichológusi állomány számának növelése mellett a módszerspecifikus képzés és 

az infrastrukturális feltételek biztosítását is igényelné, amely ponton ismét vissza kell, hogy 

kanyarodjunk a pénzügyi és egyéb feltételek hiányához. 

4. A kedvezőtlen objektív körülmények ellenére a hazai büntetés-végrehajtásban sok olyan 

szakember dolgozik, aki szívén viseli a bűnelkövetők rehabilitációját, reintegrációját célzó 

gyakorlat fejlesztésének és a nemzetközi jó gyakorlatok átvételének céljait. Empirikus 

kutatásunk eredményei, illetve a büntetés-végrehajtási szakemberekkel kapcsolatos saját 

tapasztalataim alapján úgy vélem, a harmadlagos megelőzés céljai érvényesülésének 

hiányosságai nem róhatók az intézetvezetők és más szakemberek szemléletének és 

attitűdjeinek számlájára. Motivált és többé-kevésbé felkészült szakemberek volnának a 

bűnismétlés megelőzését és az elítéltek reintegrációját célzó hazai gyakorlat fejlesztésére, a jó 

gyakorlatok átvételére, és az intézetparancsnokok is kellően nyitottak az újításokra. A 

fejlesztéseknek – a naprakész ismeretek olykor tapasztalható hiányosságai mellett – inkább 

rendszerszintű akadályai vannak, úgy mint az anyagi erőforrások hiánya, a személyi 

állomány alacsony létszáma és leterheltsége és a személyi állomány egy részének attitűdje. 

Módszertani oldalról az jelent nehézséget, hogy Magyarországon sem a bűnismétléssel, 

illetve a dezisztenciával összefüggő tényezőkre vonatkozó utánkövetéses kutatási 

eredmények, sem az egyes programokkal kapcsolatos hatékonyságvizsgálatok nem állnak 

rendelkezésre. Még a kísérleti jelleggel indult programok esetében sincs információ az 

eredményességről. A nemzetközi jó gyakorlatok implementációjához és a megfelelő 

kockázat- és szükségletértékelési rendszer kialakításához mindenképp szükségesek volnának 

az ilyen kutatások. 

5. A 2015. január elsején hatályba lépett új büntetés-végrehajtási törvény a fogalomhasználat 

átalakításában is tükröződő szemléletváltást és újító szándékot tükröz, nem véve tudomást a 

hazai büntetés-végrehajtási rendszer mai napig fennálló égető problémáiról és egyes új 

jogintézmények bevezetési feltételeinek hiányáról. Üdvözlendő az alapelvek körének 

bővítése, az elítéltek társadalomba történő visszailleszkedésének támogatását, az elítéltek 

eredményesebb képzésének és munkáltatásának megvalósítását célzó rendelkezések, 

valamint az egyéniesítést és a differenciált kezelést biztosítani szándékozó új szabályok, még 

ha a törvény egyes rendelkezései nem is illeszkednek maradéktalanul a reintegráció deklarált 

céljához. Az egyéniesítés és az elítéltek differenciált kezelése, tehát a személyre szabott 

reintegrációs tevékenység alapjául szolgáló ún. KEK rendszerrel, illetve a kockázatelemzéssel 

kapcsolatban azonban több aggályom is felmerült. A kockázatelemzés alapjául szolgáló 

mérőeszköz csak akkor alkalmas előrejelzésre, ha olyan empirikus kutatási eredményeken 

alapul, amelyekből megállapítható a bűnismétléssel összefüggő tényezők köre és prediktív 

értéke. Mivel hazánkban tudomásom szerint ilyen utánkövetéses vizsgálat nem folyt, a 
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szükséges statisztikai adatok hiányában nehezen képzelhető el egy statisztikai alapú 

kockázatelemző eszköz létrehozása. Empirikus megalapozottság hiányában félő, hogy a 

kérdőív nem azt méri majd, amire vonatkozóan létrehozzák, amely esetben a 

kockázatelemzési gyakorlat hatékonysága nem fogja meghaladni az első generációs 

kockázatértékelő módszerekét. Mivel a kockázatelemzés eredménye a Bv. tv. szerint több 

fontos döntés – így például az elítélt rezsimbe sorolásának – alapjául szolgál, alkalmazása az 

imént említett módszertani hiányosság okán véleményem szerint jogilag és etikailag aggályos 

lehet. Egy kockázatelemző eszköz bevezetését, „élesben” történő alkalmazását egy hosszú 

próbaidőszaknak kellene megelőznie, amelynek során alkalmazhatósága és előrejelző értéke 

is vizsgálat tárgyát képezné. Ez még abban az esetben is szükséges volna, ha egy külföldön 

működő kockázatbecslési eszköz hazai adaptálására, vagy egy retrospektív kutatáson alapuló 

– tehát empirikus alapú – kérdőív kialakítására kerülne sor. Ezek a megoldások sem 

támadhatatlanok módszertani szempontból, előbbi a társadalmi-kulturális különbségek 

figyelmen kívül hagyása miatt, utóbbi pedig annak okán, hogy nem teszi lehetővé 

kontrollcsoport alkalmazását, és csak a korábbi aktákban szereplő, jellemzően statikus 

tényezőkre terjedhet ki. Ugyanakkor véleményem szerint az utóbbi módszerek valamelyikével 

kialakított kérdőív is védhetőbb volna, mint egy minden empirikus alapot nélkülöző 

mérőeszköz. Bármilyen kérdőív kerül is bevezetésre, véleményem szerint fontos volna 

kialakítani egy több éves utánkövetéses vizsgálat feltételeit, amelynek segítségével a 

bevezetésre kerülő rendszer hatékonysága ellenőrizhető volna, és amelynek időtartama alatt 

az eszköz alkalmazásához nem fűződne semmilyen, különösen nem az elítéltre nézve 

hátrányos jogkövetkezmény.  

Mindezek mellett a KEK rendszer, illetve a kockázatértékelésen alapuló reintegrációs 

gyakorlat megvalósíthatóságával kapcsolatos kérdések is megfogalmazódtak bennem. A 

nemzetközi kutatások alapján hatékonynak bizonyuló harmadlagos prevenciós programok és a 

kockázatértékelési gyakorlat bevezetése nemcsak szemléletváltást igényelne, hanem az 

infrastrukturális feltételek megteremtését, a terápiás szakemberek és a börtönszemélyzet 

létszámának jelentős növelését, a speciális képzések megszervezését és lebonyolítását is. A 

bűnismétlés megelőzését célzó fogvatartotti programok működtetése hely-, idő és 

szakemberigényes tevékenység, amelynek feltételei egyelőre nem állnak maradéktalanul 

rendelkezésre a hazai büntetés-végrehajtási rendszerben. A fogvatartottak differenciált 

elhelyezéséhez és kezeléséhez, illetve az egyéniesített bánásmód biztosításához szükséges 

kondíciók megteremtése olyan alapvető feltétel, amely nélkül a fogvatartottak kockázati 

szintjének értékelése pusztán öncélú gyakorlat lehet. Ha a jelenlegi reformtörekvések 

elsősorban a büntetés-végrehajtás tárgyi és személyi feltételeinek javítására irányulnának, az 

talán eredményesebben szolgálná az elítéltek reintegrációjának ügyét, mint a törvény 

szövegében kétségkívül meggyőzően mutató, a nemzetközi trendeknek formailag ugyan 

megfelelő, ám a szükséges feltételek hiányában sajnos jó eséllyel papíron maradó 

rendelkezések.  

7. A büntetés-végrehajtás harmadlagos megelőzési gyakorlata mellett a pártfogó felügyelet 

bűnismétlés megelőzésében betöltött szerepét és az e téren a közelmúltban történt, illetve 

jelenleg is zajló változásokat is vizsgáltam, amely elemzés kereteit szintén a történeti 

előzmények, a normatív háttér és egy saját empirikus kutatás eredményei adták. A feltáró, 

kvalitatív kutatást pártfogó felügyelők és pártfogoltak körében végeztem egy szakértői 
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fókuszcsoport, félig strukturált interjúk és a pártfogó felügyelőknek szóló strukturált kérdőív 

segítségével. A szakemberek harmadlagos megelőzéssel kapcsolatos ismeretei, tapasztalatai 

és attitűdjei mellett a kutatás tárgyát képezték a pártfogoltak tapasztalatai és élményei, 

valamint a bűnelkövetéssel és a bűnismétléssel, illetve a dezisztenciával kapcsolatos tényezők 

is. Bár a fókuszcsoport és az interjúk felvétele óta a szervezeti és jogszabályi háttér sokat 

változott, megállapításaim nagy része így is érvényes.  

A kutatás eredményei felhívják a figyelmet a pártfogó felügyelet normatív háttere és 

tényleges gyakorlata között tapasztalható eltérésekre. A jogintézménnyel kapcsolatban 

deklarált célok, illetve a jogszabályokban foglalt feladatok nem tudnak maradéktalanul 

érvényesülni a mindennapi gyakorlatban. Bár e disszertáció megírása és Kerezsi Klára 2002-

ben, a pártfogó felügyelet átfogó reformját megelőzően írt tanulmányának megjelenése között 

tizenkét év telt el, utóbbi megállapításai közül több szinte szó szerint egybecseng az általam 

kapott eredményekkel. A kutatásban részt vett pártfogó felügyelők percepciói szerint a 

legégetőbb problémákat az eszköztelenség és a támogató intézményrendszer hiánya, az óriási 

adminisztrációs terhek és pártfogó felügyelők felkészültségének, folyamatos és szervezett 

továbbképzésének hiánya jelentik.  Felmerült továbbá egyebek mellett a pártfogói szervezet 

gyenge intézményi betagozódása és érdekérvényesítő pozíciója, a megfelelő szupervízió 

hiánya, a következetes ellenőrzési és értékelési gyakorlat hiánya, a kiscsoportos 

foglalkozások és a speciális programok szervezési lehetőségeinek beszűkülése is, amelyek 

szintén régóta fennálló anomáliák. „A pártfogás ma a legnagyobb gondokkal küzdő, 

ugyanakkor a legígéretesebb része a hazai büntető igazságszolgáltatásnak.”34 – állapította 

meg Kerezsi tanulmánya végén, és akkori álláspontjával én a mai viszonyok között is 

egyetértek. Ugyanis, bár annyi megállapítható, hogy a megfelelő eszközrendszer hiánya, az 

egyre növekvő adminisztrációs terhek, a képzési és továbbképzési rendszer hiányosságai és az 

intézményi háttér gyors változásai kedvezőtlenül befolyásolják a pártfogó felügyelet 

bűnmegelőzésben betöltött szerepének érvényesülését, a kutatásban részt vett pártfogó 

felügyelők nagy része olyan elhivatott, jól felkészült szakember, aki nemcsak a problémákkal 

van tisztában, hanem azok kompenzálására, új lehetőségek felkutatására is kész. Továbbá, 

kutatásom eredményei szerint a pártfogoltaknak is van olyan csoportja, akik hasznosnak és 

többé-kevésbé hatékonynak tapasztalják a tárgyalt intézkedést.  

8. A kutatásban részt vett pártfogó felügyelők és pártfogoltak meglepően sok kérdésben 

vélekedtek hasonlóan, mind a bűnelkövetés, mind pedig a tárgyalt intézkedés előnyei és 

problémás területei vonatkozásában. Mind a pártfogó felügyelőknek, mind a pártfogoltaknak 

a bűnelkövetés okaira vonatkozó tapasztalatai, magyarázatai, valamint a dezisztenciával 

összefüggő tényezőkre vonatkozó tapasztalatai és vélelmei – természetesen kisebb-nagyobb 

eltérésekkel – tükrözik az általam feldolgozott szakirodalomban leírtakat. Mindkét csoport 

jellemzően a strukturális tényezőket tekintette meghatározónak a bűnelkövetés, illetve a 

bűnismétlés szempontjából, így különösen az antiszociális kortársak hatásait, a támogató 

családi kapcsolatok hiányát, a munkanélküliséget, a szakképzettség hiányát és a szegénységet, 

de sok egyéni, pszichológiai tényező, pl. a változás iránti motiváció vagy szerhasználat is 

sokak által említésre került. A dezisztenciát támogató tényezők vonatkozásában szintén 

viszonylagos egyetértés jellemezte a szakemberek és a pártfogoltak által elmondottakat, 

                                                 
34 Kerezsi K. (2002) A hazai pártfogó szolgálat átalakítása. Belügyi Szemle, 2002/2-3, 185–201.194.o. 
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amelyek egyben a dezisztencia-kutatás eredményeire is rácsengtek. Nem meglepő módon a 

kilépésről saját tapasztalatokkal is rendelkező pártfogoltak rajzolták a legdifferenciáltabb 

képet a folyamatról, a társadalmi tényezők mellett nagy hangsúlyt helyezve a lélektani 

tényezőkre, különösen az egyéni döntésre, illetve az elhatározásra. Egyes pártfogoltak 

narratíváiból a struktúra és az ágencia közötti kölcsönhatás szerepére is fény derült a 

dezisztencia folyamatában, amely szintén azt mutatja, hogy a munkához és lakhatáshoz jutás 

segítése, a családi kapcsolatok rendezése és egyéb strukturális támogatás mellett a változással 

összefüggő pszichológiai tényezőkre is hangsúlyt kell helyezni a sikeres reintegráció 

érdekében.  

9. A pártfogó felügyelet támogató és kontrollfunkciójának kettőssége szintén megjelent 

mind a pártfogó felügyelői, mind a pártfogolti interjúkban, bár az ezek egymáshoz való 

viszonyával és fontosságával kapcsolatos álláspontok mindkét csoportban erősen szórtak. 

Amiben egyetértés volt, az a támogató szerep lehetőségek miatti korlátozottságának 

problémája, ám a szakemberek az ellenőrző szerephez is gyakran kapcsolták az 

eszköztelenség nehézségét. Annak ellenére, hogy a kontroll és a támogató funkciót a 

szakirodalomban gyakran szembeállítják egymással, a kutatás eredményeiből arra a 

következtetésre jutottam, hogy megfelelő eszközrendszer birtokában e két szerep inkább 

erősíti egymást, mintsem gyengíti a másik érvényesülését.  

10. A támogató funkcióval kapcsolatban felszínre került anomáliák rávilágítottak azokra a 

gyakorlati nehézségekre, amelyekkel mind a harmadlagos megelőzés terén dolgozó 

szakembereknek, hanem a prevenciós, illetve reintegrációs gyakorlat alanyainak szembe kell 

nézniük. A támogatás eszközrendszerének hiányosságai, elsősorban az anyagi és praktikus 

segítségnyújtás korlátai képezik a bűnismétlés megelőzést célzó törekvések fő akadályait. A 

különböző strukturális tényezők – így a munkanélküliség, a szegénység és az alacsony 

képzettség – bűnelkövetésben játszott szerepe megkérdőjelezhetetlen. E tényezők létének és 

jelentőségének felismerése tehát egyik fél számára sem jelent nehézséget, ugyanakkor 

kiküszöbölésük vagy legalábbis kezelésük, a bűnelkövetés útjára tévedt, vagy akár csak a 

veszélyeztetett társadalmi csoportok kilátásainak javítása szinte reménytelennek tűnő feladat. 

Ennek oka nemcsak a pénzügyi eszközök szűkössége, hanem a pártfogó felügyelői 

szolgálatnak az egyéb állami szervekkel – pl. munkaügyi központtal – való 

együttműködésének hiányosságai, a nemcsak a bűnelkövetőket sújtó gazdasági és szociális 

problémák, és különösen a befogadó és a reintegrációban aktív részt vállaló társadalmi 

környezet hiánya.  

11. A kutatásban egy másik, a büntetés-végrehajtás harmadlagos prevenciós gyakorlatában 

szintén tapasztalt probléma is felszínre került. A bűnelkövetés hátterében álló, a társadalmi 

feltételekkel ugyan szorosan összefüggő, ám azoktól valamelyest mégis elválasztható és 

másféle módszerekkel kezelhető egyéni vagy pszichológiai tényezők – ilyenek az 

impulzivitás vagy a bűnelkövetést támogató antiszociális attitűdök – jóval kevesebb figyelmet 

kapnak, mint a mindenki számára nyilvánvaló társadalmi tényezők. Ezeket nehezebb 

felismerni, tudatosítani, hiszen eltörpülnek, szinte jelentőségüket veszítik a kétségkívül 

feltűnőbb és égetőbb létfenntartási nehézségek mellett. Bár mind a pártfogoltak, mind a 

pártfogó felügyelők elsősorban a strukturális tényezők javításában látják a harmadlagos 

megelőzés sikerének zálogát, úgy vélem, az egyéni, pszichológiai tényezők figyelmen kívül 

hagyása a társadalmi körülmények esetleges javítása mellett is rontja a bűnmegelőzési 
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célok érvényesülésének hatékonyságát. Meggyőződésem, hogy a munkahelyteremtés és a 

piacképes szakképzés kiemelt jelentősége mellett a különböző személyes kompetenciák 

fejlesztése, a felelősség vállalását elősegítő és a változás iránti motivációt felkelteni képes 

foglalkozások, egyéni és csoportos tréningek is helyet kell, hogy kapjanak a hármadlagos 

megelőzés terén dolgozó szakemberek, így a pártfogó felügyelők eszköztárában. Az egyénen 

kívül álló tényezők bűnelkövetésben játszott szerepének kétségkívül indokolt felismerése és 

kezelése mellett fontos volna a kilépés iránti motiváció felkeltése és az annak tudatosítása, 

hogy az egyén aktív szerepet játszik a saját viselkedése alakításában. Utóbbi motívum – a 

szakirodalomban ágenciának nevezett tényező – ugyanis nagyon határozottan körvonalazódott 

azon pártfogoltak narratíváiban, akik egy hosszabb bűnözői karriert követően immáron több 

éve a dezisztencia útján járnak.  

12. Meggyőződésem, hogy a pártfogó felügyeletnek – és általában a közösségi 

büntetéseknek – fontos helye és szerepe van a hazai büntető igazságszolgáltatási 

rendszerben, és hogy ebben az intézkedésben sok, a jelenlegi körülmények között 

kiaknázhatatlan lehetőség rejlik. Ezt az álláspontomat nemcsak a szakirodalomban 

olvasottakra és a pártfogó felügyelőktől kapott információkra alapozom, hanem a 

pártfogoltak által elmondottakra is. Az alternatív büntetési formák előnyben részesítése 

nemcsak humánusabb és kevésbé stigmatizáló, de hosszú távon költséghatékonyabb 

büntető igazságszolgáltatási rendszert is eredményezhet, mint a szabadságvesztés büntetésre 

alapozó gyakorlat. Mindazonáltal, a pártfogó felügyelet fejlődésének irányát kijelölő 

legújabb jogszabály módosítások nem annyira a tárgyalt intézkedés érvényesülését célzó 

feltételek biztosításának előmozdítását szolgálják, hanem a szakemberek tevékenységi 

körének több tekintetben jelentős változását és néhány új jogintézmény bevezetését 

tartalmazzák. E jogintézmények – a megelőző pártfogás és a kockázatértékelés – közül 

előbbivel csak érintőlegesen foglalkoztam a kutatásban, mert a vonatkozó jogszabályi 

rendelkezések a kutatás időpontjában még nem léptek hatályba, sőt, a legtöbb pártfogó 

felügyelő még semmilyen információval nem rendelkezett róla. A megítélésem szerint 

gyermekvédelmi intézkedésnek álcázott büntetőjogi szankció rengeteg jogi és etikai aggályt 

vet fel, amelyek nem képezik e disszertáció tárgyát35, így e tekintetben csak röviden utalok 

Gönczöl Katalin általam is osztott álláspontjára, amely szerint a büntetőpolitika a 

fiatalkorúak esetében a bűnözéskontroll megvalósulásának csak legvégső eszköze lehet.36 

13. Módszertani szempontból ugyanazok a kérdések fogalmazódnak meg a tárgyalt 

jogintézmény, mint a kockázatértékelés, illetve kockázatelemzés vonatkozásában. Ahogy azt 

a büntetés-végrehajtás kockázatelemzési gyakorlata kapcsán már kifejtettem, hazánkban 

nem áll rendelkezésre olyan empirikus adatbázis, amelynek alapján egy statisztikai alapú 

kockázatbecslési eljárás kidolgozható volna. Egy retrospektív vizsgálat alkalmas lehet a 

kockázati szint előrejelzésére használható – elsősorban statikus kockázati tényezők – 

azonosítására, ám egy statikus tényezőkre épülő teszttől ennél több, nevezetesen a 

                                                 

35 A témában rendelkezésre áll néhány összefoglaló munka, pl. Dávid L. (2013) Megelőző pártfogás vagy 

védelembe vétel? Állam- és Jogtudomány, LIV/3-4, 41–54.; Kerezsi K., Kovács K., Párkányi E., Szabó J. (2015) 

A pártfogó felügyelet szerepe a bűnmegelőzésben, különös tekintettel a jogintézmény tervezett változásaira. 

Kriminológiai Tanulmányok 52., 148–191. 
36 Gönczöl K. (2010) Kriminálpolitika és bűnözéskontroll Magyarországon. Kriminológiai Tanulmányok, 47, 

Országos kriminológiai Intézet, Budapest. 72–86., 85.o.  
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beavatkozás területeinek, irányainak meghatározása nem várható. A Pfr.37 rendelkezései a 

kockázatértékelés által felmért tényezőkhöz, illetve a kockázati szinthez hozzárendelt 

beavatkozás intenzitásának és jellegének megválasztására vonatkozóan megalapozottnak 

tűnnek a szakirodalom tükrében, de gyakorlati megvalósulásuk a fentebb leírtak miatt 

kétséges, és további terheket ró az egyébként is leterhelt pártfogó felügyelőkre. Az általam 

megkérdezett szakemberek nagy része mindazonáltal várakozással tekint a strukturált és 

egységes kockázatértékelő eszköz bevezetése elé, mert a beavatkozás irányára és 

intenzitására vonatkozó döntés megkönnyítését, illetve alátámasztását várják attól, ami 

munkaterheiket, a rendelkezésükre álló időt és eszközöket, valamint a felelősségüket 

tekintve érthető és méltányolható igény. A megelőző pártfogás kapcsán azonban a fent 

említett módszertani hiányosság már komolyabb aggodalomra ad okot.  

14. Mind a szabadságvesztés, mind a pártfogó felügyelet végrehajtására szolgáló rendszer 

olyan anomáliákkal terhelt, amelyek korlátozzák a normatív szinten és a gyakorlati 

szakemberek többségének attitűdjeiben egyértelműen jelen lévő harmadlagos prevenciós 

célkitűzést. A közelmúltban történt, mindkét területet érintő jogszabályváltozások azonban 

nem annyira a régóta meglévő problémák orvoslását, hanem egy olyan új elméleti és 

gyakorlati irány alapjainak letételét célozzák, amely első benyomásra a nemzetközi trendek 

felé közelítésként hat. A kockázati paradigma felé való elmozdulást, pontosabban ennek 

intézményesülését jelző kockázatértékelés bevezetése a bűnismétlés megelőzési gyakorlat 

egységessé és strukturáltabbá tételét hivatott megvalósítani, a törvény szövegében jól mutató 

rendelkezések érvényesülése azonban a szükséges empirikus kutatási háttér hiányában 

kérdéses. Célszerű volna egy olyan empirikus adatbázist létrehozni, amelynek alapján a 

hazai kockázatértékelési, illetve a bűnismétlés megelőzési gyakorlat fejlesztése 

módszertanilag megalapozott módon történhetne. Hosszabb távon ésszerű volna a büntetés-

végrehajtás és a pártfogó felügyelői szolgálat kockázatértékelő eszközeinek egységesítése, 

amelyre vonatkozóan tudomásom szerint vannak kezdeményezések. 

Részben a kriminológusszakma, részben a kutatások pénzügyi és infrastrukturális 

feltételeinek biztosításáért felelős állami szereplők irányában fogalmazódik meg tehát 

időszerű, sőt, egyre sürgetőbb igényként az olyan hazai utánkövetéses kutatások tervének 

kidolgozása és megvalósítása, amelyek alkalmasak a bűnismétléssel összefüggő tényezők 

azonosítására, a dezisztencia korrelátumainak feltérképezésére és a harmadlagos 

prevenciós programok, beavatkozások hatékonyságának mérésére. A történelmi-politikai, a 

gazdasági és különösen a szociokulturális háttér országonként eltérő sajátosságai miatt 

ugyanis olyan különbségek lehetnek e téren Magyarország és más országok között, amelyek 

óhatatlanul korlátozzák a nemzetközi kutatási eredmények hazai célokra történő 

felhasználásának lehetőségeit. Sokat segítene továbbá, ha rendelkezésre állna olyan, a 

bűnügyi és büntető igazságszolgáltatási adatokat tartalmazó adatbázis, amely alapján 

egyebek mellett például bűnözői karrier kutatásokra is lehetőség nyílna.  

A bűnismétléssel összefüggő és a kilépést támogató tényezők azonosítása hazánkban is 

lehetőséget nyújtana a bűnelkövetők társadalomba történő visszailleszkedését célzó 

programok tudatosabb, megalapozottabb kialakítására és fejlesztésére, természetesen a 

jogállami követelményeknek megfelelően, „a biztonság és az emberi jogok tisztelete kényes 

                                                 
37 A Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről szóló 8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet 
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egyensúlyának” megvalósítására törekedve.38  Az, hogy az elkövetők milyen körülmények 

között töltik a rájuk kirótt büntetést, meghatározó jelentőséggel bírhat a jövőbeli 

viselkedésükre, így a büntető igazságszolgáltatás további működésére vonatkozóan is. A 

büntető igazságszolgáltatási rendszer bűnismétlés megelőzését célzó gyakorlatának 

fejlesztése, hatékonyságának növelése tehát nemcsak emberi jogi és etikai szempontból fontos 

cél, hanem az össztársadalmi érdek is ebbe az irányba mutat.  
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