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A deviáns gyermekeket érintő jogalkotás változásai 

Magyarországon 

 

 

Bevezető 

 

A jelenlegi gyermekvédelmi törvényünket, az 1997. évi XXXI. törvényt a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (Gyvt.), 1997. április 

22-én fogadta el a Parlament. Az aktus jelentősége nem csak azért volt 

óriási a magyar gyermekvédők szemében, mert 1901 óta ez volt az első 

egységes, kizárólag gyermekvédelemmel foglalkozó törvény 

Magyarországon, hanem azért is, mert a szakma által az ezt megelőző 

tizenkét évben végzett jogalkotási munka végre révbe ért. A hosszú 

jogalkotási periódust követően elérkezett az idő, hogy az elképzeléseknek 

megfelelően meginduljon a megvalósítás. Gáspár Károly a Család, 

Gyermek, Ifjúság folyóiratnak az új gyermekvédelmi törvényt köszöntő 

számában a bizakodással teli ismertetés mellett két dologra hívta fel a 

figyelmet. Egyrészt hangsúlyozta, hogy „az 1997. XXXI törvény nem 

varázsvessző, amely egy csapásra minden, az e területen jelentkező 

problémát megold”1, és azt sem várhatjuk, hogy az átalakítások látványos 

eredményeket hoznak pár éven belül. Másrészt Gáspár szerint „a 

választott képviselőknek, a jogalkotóknak, a munkáltatóknak tudniuk kell, 

hogy semmi nem valósítható meg a gyermekvédelem rendszerében 

dolgozók ellenére, azaz a gyámhatósági szakemberek, gyermekjóléti 

szolgálatosok, az új gyámok, családsegítőben dolgozók, a nevelőszülők, a 

lakásotthoni, a gyermekotthoni nevelők stb. ellenére.”2 

A jogalkotó a kezdeti pozitív visszajelzések ellenére nem várta meg, 

hogy magyar gyermekvédelem 1997-ben kialakított rendszere 

kiteljesedjen, a Gyvt. és a hozzá kapcsolódó jogszabályok pedig rengeteg 

                                   
1 GÁSPÁR Károly (1997): „Segítség – győztünk!” (Tárgyilagosan egy nagyszerű törvényről). Család, 

Gyermek, Ifjúság 1997/ 3 
2 Uo. 
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módosításon estek át az elmúlt 16 év során. Időközben a változások 

fókusza is megváltozott: az eredetileg elfogadott gyermekvédelmi törvény 

által megteremteni kívánt jóléti-alapú szociális gondolkodás 

hatékonyságáról sem a szakpolitikát, sem a jogalkotást alakító 

döntéshozókat nem sikerült meggyőzni. Egyre több rövid távú, látványos, 

kényszerítő jellegű intézkedés került a rendszerbe. Tiltás vette át a 

támogatás helyét. A kérdés a jelen helyzetben már nem az, hogy milyen 

területek szorulnak fejlesztésre vagy átalakításra az eredeti célok 

megvalósítása érdekében, hanem az, hogyan alakultak át a céljaink, és az 

ezekre vonatkozó új elképzelések mennyiben illeszkednek a már kialakult 

rendszerbe, illetve szakmai gondolkodásmódba.  

Az átalakuló gyermekjóléti gondolkodás alapelvei nem annyira maguktól 

értetődőek, mint a jogalkotó számára egy-egy paragrafusba foglalt 

utasítás. A gyakorlat szintjén komoly szakmai-etikai kérdésekkel 

szembesülő szakembereket, és világnézeti beállítottságtól függetlenül, 

objektív vagy jogszabályi alapon megoldhatatlan problémákat 

eredményeznek a változások. Ehhez kapcsolódóan a tudományos 

diskurzusnak is feladata, hogy egy-egy ellentmondásos helyzetben a jogi 

szabályozással kapcsolatosan felmerülő kérdésekre megkíséreljen választ 

adni.  

A jelen vizsgálat célja a magyar jogalkotás irányának utóbbi három évre 

kiterjedő elemzése, különös tekintettel arra, hogy az eredetileg jóléti 

jellegű, gyermekvédelmi célokat szem előtt tartó magyarországi rendszer 

átalakításának folyamata hasonlóságokat mutat az elsősorban angolszász 

országokban jellemző neoliberális kriminál-, és szociálpolitika 

módszereihez. Ennek megfelelően a magyar rendszer neoliberális 

ideológiai hátterének (így például jogi-kulturális hagyományok, 

szociálpolitikai álláspont) való megfeleltethetőségét is vizsgálom. A 

szempontok kiválasztása során korábbi összehasonlító kutatások 

megállapításai voltak a segítségemre, elsősorban Tarja Pösö és kollégái 

finn és angol gyermekvédelmet összehasonlító elméleti tanulmánya3, 

amelyben a két rendszer többszempontú értékelés eredményeként kerül 

bemutatásra. Ennek megfelelően nyelvészeti-értelmezési, történeti, és 

jogalkotási szempontból igyekszem elemezni a továbbiakban a magyar 

jogalkotási újítások rendszerbeli szerepét.  

 

                                   
3 HEARN J. - PÖSÖ, T. - SMITH, C. - WHITE, S. - KORPINEN, J. (2004): What is childprotection? Historical and 

methodological issues in comparative research on lastensuojelu/childprotection. INTERNATIONAL JOURNAL 
OF SOCIAL WELFARE 13: 28–41 
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Gyermekvédelem magyarázata 

 

A magyar „gyermekvédelem” szó lényegében tükörfordítása az angol 

„child protection” kifejezésnek, tartalmában ugyanakkor nem feltétlenül 

egyezik meg vele. A kérdés ugyanis nem csupán az, hogy (a 

gyermekjólét/child welfare kifejezéssel szemben) kinyilvánítjuk-e az 

akaratunkat a gyermekek védelmére, hanem az is, hogy mi vagy ki ellen 

kívánjuk őket megvédeni. A magyar gyermekvédelem kifejezés olyan 

eszközök alkalmazását takarja, amelyek nem csupán a bajba jutott 

gyermekeken való segítséget jelentik, hanem a családok támogatását is. A 

kriminális veszélyeztetettséget érzékelő rendszer ebben az esetben már 

az olyan tipikus élethelyzetekre is reagál, amelyek a közvetlen 

veszélyeztetettségtől távol állnak – így például a gyermekeit egyedül 

nevelő szülő anyagi megsegítése ugyanúgy a gyermekvédelem feladata4, 

mint a súlyosan bántalmazó családból történő azonnali kiemelés. A 

gyermekvédelem Magyarországon tágan értelmezett, többszintű és 

változatos ellátási formákat magába foglaló, elsősorban preventív jellegű 

feladat. Az abban közreműködők köre a törvény alapján akár az egész 

lakosság szintjén értelmezhető, de a törvény külön megjelöli azokat a 

gyermekekkel érintkező szakmákat, amelyek a jelzőrendszer tagjaiként 

szintén felelősséggel tartoznak a gyermekekért, tehát a bántalmazásuk, 

kizsákmányolásuk, kihasználásuk elleni közös munka részesei5. A 

gondolkodásmód gyökeresen eltér a neo-liberális gyermekvédelem 

alapjaitól, amelyek a családi sérthetetlenséget az individuális 

sérthetetlenség egy válfajaként értelmezi.6 A család nálunk nem az a 

közeg, amely büntetést érdemel, amiért a gyermeket bármilyen sérelem 

érte, hanem az a természetes életközösség, amelyet azért támogatunk, 

hogy a gyermeket ne érje bántódás, és egészséges felnőtt váljék belőle. A 

Gyvt. jogszabályi célokat megfogalmazó 2. §-nak (2) bekezdése ezt az 

igényt igyekszik hangsúlyozni: „Az (1) bekezdésben foglaltak szerint eljáró 

szervezetek7 és személyek tevékenységük során együttműködnek a 

családdal és – jogszabályban meghatározottak szerint – elősegítik a 

gyermek családban történő nevelkedését.” 

                                   
4 Ilyen eszköz például a gyermek számára nyújtott bölcsődei ellátás, amely lehetővé teszi, hogy a szülő 

dolgozzon. 
5 1997. évi XXXI. tv. 17.§ (1)bekezdés  
6 HEARN J. - PÖSÖ, T. - SMITH, C. - WHITE, S. - KORPINEN, J.: What is childprotection? Historical and 

methodological issues in comparative research on lastensuojelu/childprotection. 
7 Gyvt. 2.§ (1) A gyermekek védelmét ellátó helyi önkormányzatok, gyámhivatalok, bíróságok, rendőrség, 

ügyészség, pártfogó felügyelői szolgálat, más szervezetek és személyek e törvény alkalmazása során a gyermek 
mindenek felett álló érdekét figyelembe véve, törvényben elismert jogait biztosítva járnak el. 
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A gyermekvédelemről való gondolkodás nyelvi-kulturális 

meghatározottsága a jól megkülönböztethető nézőpontok egyik 

összetevője. A fenti definícióhoz képest a kontinentális Európától mind 

jogrendszerében, mind a szociális elképzelések terén gyökeresen 

különböző Egyesült Királyságban például egészen mást értenek e kifejezés 

alatt. Az angolszász országok gondolkodásban ugyanis a „child protection” 

elsősorban a bajban lévő gyermekek megsegítésének eszköze, amely 

tipikusan a családi környezetben tapasztalt erőszakos megnyilvánulások 

ellen való fellépést jelenti. A család érinthetetlenségének megtartása 

mellett a beavatkozás tipikusan későbbre tolódik, amikor általában 

kevésbé preventív jellegű, mind inkább ártalomcsökkentő szerepet tölt be. 

Amennyiben mégis preventív célt szolgál, úgy sokkal inkább szankcionáló 

eszközökkel él, szemben a kontinentális Európára jellemző támogató 

módszerekkel. Erre példaként említhető az ún. Anti-social Behaviour Act 

által kínált, ún. „parenting order” lehetősége, amely a deviáns gyermekek 

szüleit sújtó különböző szankciókkal kívánja elérni a szülők mihamarabbi 

„megjavulását”, valamint rajtuk keresztül a gyermekek védelmét.8   

A jelenkori definíciós eltérések többek között a történeti fejlődés 

eltéréseire vezethetők vissza. Ilyen szempontból mindenképpen érdemes 

megvizsgálni a magyar gyermekvédelem és a fiatalkorúakkal foglalkozó 

büntető igazságszolgáltatás gyökereit.  

 

Történeti előzmények 

 

Magyarországon a büntető igazságszolgáltatás és a gyermekvédelem 

elméleti összekapcsolása, illetve a gyermekvédelem mint bűnmegelőzés 

szempontjából releváns intézményrendszer vizsgálata a 19. század végén 

kezdődött. Balogh Jenő, e kor fiatalkorú bűnelkövetőkre vonatkozó 

igazságszolgáltatási szabályainak legmeghatározóbb teoretikusa, 

műveiben hangsúlyozta a gyermekvédelem hátterével működő, nevelés-

alapú kezelést, amely a fiatalkorúak problémáin keresztül megvalósuló 

speciális prevenciót szolgálja.9 Már Balogh is úgy gondolta, hogy a 

javítóintézetek elsősorban a fogyatékos gyermekvédelem kiegészítő 

intézményeiként szolgálnak egészen addig, amíg Magyarországon a 

gyermekvédelem intézményei nem teszik lehetővé a gyermekek kezelését 

– ezért az 1908. évi büntetőnovellában (I. Bn.) a határozatlan tartamú 

javító nevelést a nem bűnelkövető, ám valamilyen szempontból deviáns 

                                   
8 Anti-Social Behaviour Act, 2003, III. rész 
9 CSEMÁNÉ DR. VÁRADI E., DR. LÉVAY M. (2002). A fiatalkorúak büntetőjogának kodifikációs kérdéseiről – 

történeti és jogösszehasonlító szempontból. Büntetőjogi Kodifikáció, I., 12-27  
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gyermekekre is kiterjesztették. Balogh Jenő a következőket írja a 

bűnelkövető gyermekek büntetésének szükségességéről: 

„A már züllésnek indult gyermekeknél és fiatalkoruaknál javító nevelésre 

van szükség, mely a züllésnek különböző foka, a fiatalkorú egyénisége, 

természete, illetőleg szervezeti hajlandósága szerint a) különböző módon 

és b) különböző osztályokban történhetik.  

A) Nem tartom kizártnak, hogy erre rátermett egyén (pl. pedagógus, 

nyugalmazott tanító) a züllött fiatalkorunak átalakítása érdekében családi 

nevelés keretében is eredményt érhet el; rendszerint azonban (kivált, ha 

a züllés előbbrehaladt), egyelőre nem lesz elkerülhető a zárt intézetekben 

való nevelés.”10 

Az I. Bn. a korban haladó szelleműnek számító, ám a mai szemlélő 

számára emberi jogi és gyermekjogi szempontból meglehetősen aggályos 

rendelkezései lehetővé tették, hogy az akkor hatályos büntető 

törvénykönyvben, a Csemegi Kódexben foglaltaknak megfelelően a 12 

éves kort elért, bűncselekményt elkövető gyermekeket javítóintézeti 

nevelésre ítélje a bíróság a saját érdekükre tekintettel, speciális eljárási 

szabályok betartása mellett. Az I. Bn. rendelkezéseinek megfelelően javító 

nevelést rendelt a bíróság, „ha a fiatalkoru eddigi környezetében a romlás 

veszélyének van kitéve, züllésnek indult, vagy értelmi és erkölcsi fejlődése 

érdekében a javitó nevelés más okból szükségesnek mutatkozik.”11 A 

javító nevelést a bíróság határozatlan időtartamra mondta ki, de az 

legfeljebb a fiatalkorú huszonegyedik évének betöltéséig terjedhetett. 

A kor tudósai felismerték, hogy a társadalom különböző rétegei eltérő 

morális-világnézeti eszközkészlettel rendelkeznek, így a falvakban élő 

napszámosok és a városi munkásság viselkedésmintái – habár az 

általános kulturális elvárások még így is nagymértékben befolyásolják 

őket – szükségszerűen nagyfokú szocializációs eltéréseket mutatnak, 

ezért a belátási képesség vizsgálatának módszerét szakmai alapokra 

helyezték a korábbi objektív szempontok helyett.12 A viselkedés 

helyességének vagy helytelenségének elvont vizsgálatát az egyéni mérce 

alkalmazása váltotta fel. Így alkalom nyílt arra, hogy a gyermek elkövető 

tekintetében a bíróság ne csupán a bűncselekmény törvényi tényállási 

elemeinek való megfelelőséget vizsgálja, hanem lényegében megismerje a 

                                   
10 BALOGH Jenő (1909): Fiatalkorúak és a büntetőjog. A Magyar Jogászegylet Könyvkiadó Vállalata. 

Budapest 174. o. 
11 1908. évi Bn. 24. § 
12A belátási képesség vizsgálata a gyakorlatban azt jelentette ebben az időben, hogy a bíróság a vádlottal 

felmondatta a tízparancsolatot vagy a katekizmát, és amennyiben azt nem tudta visszamondani, úgy belátása 
szerint állapította meg, hogy a gyermek képes volt-e megítélni tettei következményeit az adott helyzetben. 
Forrás: BALOGH Jenő (1909): Fiatalkorúak és a büntetőjog,126  
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gyermeket és az ő történetét, azért, hogy a legmegfelelőbb segítségről 

tudjon gondoskodni a számára. Az már csak az intézményrendszer 

fogyatékosságának a kérdése, hogy az intézkedést (más, deviáns 

gyermekek neveléséhez hasonlóan) javítóintézetekben hajtották végre.13 A 

kor gyermekvédelme a civil szerveződésként alakult patronázs-

mozgalmakban és az állami vagy egyéni finanszírozásból fenntartott 

árvaházakban merült ki, amelyek szakmai szempontból még kevésbé 

voltak haladó szellemű helyek, mint a javítóintézet maga. Az 1901-ben 

hozott, lényegében első magyar gyermekvédelmi törvény az állami 

gyermekmenhelyekről szűkszavúan ugyan, de kifejezte az állami 

intézmények törekvését a „lelencek” megfelelő körülményeinek 

biztosítására. Ebben a körben kiemelte, hogy amennyiben egy gyermek 

nem igényel különös gondoskodást betegsége vagy egyéb ok miatt, úgy 

arra kell törekedni, hogy az ekkor kialakított nevelőszülői telepeken, 

családban kerüljön elhelyezésre14. Ez a törekvés azt mutatja, hogy a kor 

jogalkotói felismerték és támogatták a családi környezet preventív 

szerepét, és az intézményi nevelést a lehetőségekhez képest ultima ratio 

lehetőségként kezelték már a múlt század elején is.  

A kapcsolat a gyermekvédelem és a büntető igazságszolgáltatás 

intézményei között Balogh Jenő írásai alapján világosan látszik, mint 

ahogy az is egyértelmű, hogy a célok és eszközök meghatározása tisztán 

az intézményrendszeri adottságok felismerésére épült. Ideológiai alapjai 

kifejezetten jóléti szemléletűek. A büntethetőségi korhatár a Csemegi 

Kódex szerint tizenkettő év volt, fiatalkorúnak azonban csupán a 

tizenhatodik életév betöltéséig számított az elkövető. A fiatalkor felső 

határát az I. Bn. tizennyolc évre emelte, kimondva ezzel az általános 

társadalmi érettség kitolódásának tényét, és a fiatal támogatásának 

szükségességét is. Bár az első világháború eseményei nem engedték a 

rendszer organikus kibontakozását, majd az azt követő politikai 

rendszerek másodlagos problémaként kezelték ezeket az intézményeket, 

illetve a megfelelő szakpolitikát, a társadalmi és politikai elképzelések 

valójában soha nem távolodtak el a közösségi alapú megoldások és az 

állami javító-nevelő háttérszerep elképzelésétől, valamint a család 

fontosságától.15 Balogh az 1895. évi V. párizsi nemzetközi börtönügyi 

                                   
13 A büntetés valamint az intézkedés éles dogmatikai elválasztása nem jellemző ebben a korban, így az 

elnevezés inkább csak a szankció puhaságára utal. A Csemegi Kódex 84. § alapján a javító nevelés korábban a 
beszámítási képességgel nem rendelkező fiatalkorú elkövetőkkel szemben alkalmazott szankció volt, amely tény 
arra utal, hogy a beszámítási képesség hiánya vagy annak korlátozott mértéke nem csupán elmeállapot 
tekintetében méltányolandó, hanem a társadalmi normákhoz való alkalmazkodás tekintetében is. Ez a nézőpont 
szintén jóléti alapú gondolkodást tükröz. 

14 1901. évi VIII. törvénycikk 2.§  
15 Ennek egyik jele, hogy a fóti Gyermekvárosban kialakított tömeges intézményi körülmények ellenére 

jellemző volt, hogy az ott lakó gyermekek testvéreikkel együtt kerültek elhelyezésre a családi kapcsolatok 
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kongresszusra hivatkozva írja: „Tapasztalati tények bizonyítják, hogy 

azokat a gyermekeket, kik közül sokan inkább szerencsétlenek, semmint 

bűnösök, nem helyes összevegyíteni másokkal, kik már romlottak vagy az 

elzüllés útján vannak.”16 A Balogh által említett kongresszus egyik fő 

vonulata az „elzüllött” gyermekek neveléssel történő kezelésére vonatkozó 

stratégiákról szóló vita volt. A vita eredményeként a résztvevők azt az 

elvárást fogalmazták meg a büntetés-végrehajtási intézetekben 

elhelyezett gyermekekre vonatkozóan, hogy azok az elkövetett 

cselekménytől, illetve belátási képességüktől függő intézményekbe 

kerüljenek. Érdekes módon a július 9-én meghozott közös határozat 

értelmében az államok arra törekednek, hogy a 12 évnél fiatalabb 

gyermekeket mindig „megelőzési intézetekben”17 helyezzék el, amely az 

intézetek speciális osztályát képezi a gyermekvédelem és a büntetés-

végrehajtás határán. Ezzel lényegében a kor tudósai elismerték, hogy a 

gyermek szempontjából kevésbé a felelősségre vonás ténye, mint inkább 

ennek következményei a mérvadók.  

A következmények szükségességének és megalapozottságának – és 

ezzel a hatékonyabb preventív munka támogatásának – szempontjai 

minden kétséget kizáróan szakértelmet igényeltek. A korábbi 

tapasztalatok azt mutatták, hogy a belátási képesség objektív alapú 

vizsgálata nem segítette a megfelelő büntetés kiszabását, valamint a 

bűnismétlés megelőzését. Ennek a hibának az orvoslására az 1913. évi 

VII. törvénycikk kialakította a fiatalkorúak büntető 

igazságszolgáltatásának rövid életű rendszerét, amely külön bírákat 

rendelt elsősorban a megyei illetékességű, opcionálisan pedig a járási 

illetékességű bíróságokra is. A törvény eljárási szabályai azt a törekvést 

fejezték ki, hogy minden fiatalkorú elkövető a lehető leggyorsabban olyan 

bíró elé kerüljön, aki érti a nyelvét, ismeri az igényeit, és aki a speciális 

eljárási szabályok alapján a lehető legmegfelelőbb szankciót alkalmazza 

vele szemben. 

A szankciók tekintetében Balogh kifejezetten elutasította a rövid 

tartamú szabadságvesztéseket, hiszen ezeknek nevelő hatása lényegében 

nincs, káros következménye azonban annál inkább. Elég itt megemlíteni 

                                                                                                       
fenntartása miatt. 

16 BALOGH Jenő (1909): Fiatalkorúak és a büntetőjog, 167.o.  
17 Érdemes megjegyezni, hogy a fenti múlt század eleji hazai szabályozáshoz képest Nagy-Britanniában, a 

mai neoliberális gondolkodás egyik forrásországában a gyermekvédelmi jogalkotás teljesen más nézőpontot 
követett. Az 1908-ban életbe lépett Children's Act a gyermekek védelmét számos, a szülőknek és gondviselőknek 
szóló magatartási szabály meghatározásával kívánta megoldani, amelyek be nem tartását abúzusként definiálta és 
szankcionálta. A fiatal bűnelkövetők nevelésénak feltételeit a Prevention of Crime Act teremtette meg, 
javítóintézetek létrehozásával. Ebben a korban terjedtek el a hírhedt Borstal intézetek, amelyek a szó szerint vett 
megelőzésnek a magyar gondolkodástól gyökeresen eltérő aspektusát hangsúlyozzák. 
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az intézményi abúzus bármilyen formáját, vagy a minden elítéltet érintő 

súlyos társadalmi bélyeget. 18 

 

Mai jogalkotási sajátosságok 

 

A magyar büntető és gyermekvédelmi jogszabályok rendszere alapvetően 

jóléti szemléletre épül. A szocialista berendezkedés ideje alatt nélkülözött 

átfogó gyermekvédelmi szabályozás hiányát követően az 1997-ben 

elfogadott Gyvt. megtartotta és újraalkotta azt a történetileg létező 

igényt, amely a gyermekekkel való bánásmódhoz – legyen az áldozat 

vagy elkövető – speciális szaktudást rendel, és ezen a ponton továbbra is 

összekapcsolja a büntető-igazságszolgáltatást a gyermekvédelemmel 

mind szakmai, mind finanszírozási szinten. A Gyvt. követi azt a mára már 

történelminek nevezhető szemléletet is, hogy a javítóintézeti nevelés is a 

jóléti rendszert irányító szakemberekhez tartozó feladat, hiszen a törvény 

alapján Magyarországon a „gyermekvédelmi rendszer része a bíróság által 

javítóintézeti nevelésre utalt, illetve előzetes letartóztatásba helyezett 

fiatalkorúak intézeti ellátása. A fiatalkorúak javítóintézeti neveléséről 

külön törvény rendelkezik.”19 Ennek megfelelően az intézmények szakmai 

és gazdasági irányítása is a mindenkori gyermekvédelemért felelős 

miniszterhez tartozik20 a múlt század eleje óta, emellett pedig a 

gyermekekért való alapvető felelősségvállalás minden rendészeti és 

igazságszolgáltatási területen dolgozó és döntéseket hozó személy 

kötelezettsége.21 

A gyermekek védelmére törekvő, hatósági feladatot ellátó személyek 

számára gyermekvédelmi feladatokat előíró Gyvt. szabályai mellett 

azonban a 2010. évi jogszabály-módosítások eredményeként a hatóságok 

– és itt elsősorban a rendőrség valamint a bíróság – feladata ma már 

nemcsak a védelem, de a büntetés is lehet. Az elmúlt évek legfontosabb, 

gyermekeket érintő jogszabályi változásait az 1. táblázat foglalja össze. A 

továbbiakban az itt felsorolt intézkedések kerülnek részletesebb 

ismertetésre. 

 

 

 

                                   
18 BALOGH 141.o. 
19 Gyvt. 15.§ (5) bekezdés 
20 Gyvt. 101. § (5) bekezdés 
21 Gyvt. 17.§ (1) bekezdés 
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1. táblázat: Az elmúlt évek jogalkotási változásai 

Beavatko-

zási terület 

Változás  Jogszabály (ok) Hatály 

oktatás  Kötelező óvoda 2011. évi CXC tv., 8. § 

(2)  

2014. 

szeptember 

1. 

Egésznapos oktatás 2011. évi CXC tv., 27. § 

(2)  

2013. 

szeptember 

1. 

Iskolai rendőr 1994. évi XXXIV. Tv, 1.§, 

18.§ 

2013. 

szeptember 

1. 

Az óvodai nevelésben való 

részvételi kötelezettség és a 

tankötelezettség megszegése 

2012. évi II. tv. 247. § c 2010. 

augusztus 

30. 

rendészet Gyermekek iskolába kísérése 1994. évi XXXIV. tv. 

34/A.§, 2011. évi CXC tv. 

41.§ (2) 

2013. 

szeptember 

1. 

Szabálysértési elzárás 1999. évi LXIX tv. 14.§ 

(2), 2012. évi tv,   

2010. 

augusztus 

19. 

büntetőjog Büntethetőségi korhatár 12 évre 

való csökkentése 

2012. évi C. tv. 16. § (1) 2013. 

június 1. 

12-13 zártintézeti neveléssel járó 

büntetőjogi intézkedés  

2012. évi C. tv. 106.§  

(2) 

2013. 

június 1. 

Speciális, fiatalkorúak ügyeire 

szakosodott bíráskodás 

megszüntetése 

1998. évi XIX. tv., 448. § 

(1) 

2011. 

szeptember 

1. 

szociál-

politika 

Megelőző pártfogas 1997 évi XXXI tv. 68/D. 

§, 69.§ (4)-(5) 

javaslat 

    

 

A jogalkotás első nagy hullámában az Országgyűlés a szabálysértési 

törvényből 2010 nyarán törölte azokat a passzusokat, amelyek 

fiatalkorúak esetében tiltották az elzárás kiszabását.22 Ez alapján 

lényegében olyan cselekményekért, mint a gyermekprostitúció vagy a 

szabálysértési értékű lopás, akár 30 nap, halmazati büntetés esetén akár 

                                   
22 Szabálysértési értelemben fiatalkorú az, aki a tizennegyedik életévét betöltötte, de a tizennyolcadikat még 

nem. (Sztv. 27.§ (1) bekezdés) 
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45 nap elzárással is büntethetik a fiatalkorúakat.23 Ez a gyakorlatban azt 

eredményezte, hogy szabálysértési értékű lopásokért súlyosabb 

büntetéseket szabhatnak ki az alacsonyabb képzettségű, szakmai 

hozzáértéssel nem rendelkező bírósági titkárok, mint amelyet a bírák a 

bűncselekmények nagy részéért kiszabnának. Ez a jogszabályi 

rendelkezés súlyosan sérti az ENSZ 1989. évi gyermekek jogairól szóló 

egyezménye 37. § b) pontját, amely kimondja, hogy a gyermekekkel 

szemben elzárást csupán a legvégső esetben, és a lehető legrövidebb 

időtartamban szabad kiszabni. A nemzetközi szabály mögötti racionalitás, 

hogy a szabadság elvonásával járó szankció rendkívüli károkat okozhat 

egy gyermek fejlődésében. Erre nyilvánvaló példaként az oktatásból való 

kimaradást, vagy a lelki megrázkódtatást lehet említeni, de súlyos 

következményekkel járhat az ilyen büntetéssel sújtott gyermekek 

diszkriminatív igazságszolgáltatási szelekciójának lehetősége is. Tovább 

tetézi a problémát, hogy a korábbi tilalommal szemben az új szabályok 

értelmében a kiszabott pénzbüntetés elzárássá alakítása is lehetővé vált, 

így a rossz anyagi helyzetű családból származó, jelentéktelen 

cselekményekért büntetett gyermekek egyértelmű diszkriminációja is 

megvalósult. Ez a jogalkotási lépés egyértelműen az elsősorban 

angolszász országokban népszerű „short, sharp, shock” intézményére 

vezethető vissza, amely eszköz az Egyesült Államokban már bizonyította 

kontraproduktivitását.24  

Szabó Máté, az alapvető jogok országgyűlési biztosa 2010 

novemberében megállapította, hogy a gyermekek gondoskodáshoz és 

védelemhez, valamint személyes szabadsághoz való jogával ellentétes a 

szabálysértési törvény rendelkezése, amely megszünteti a fiatalkorúak 

elzárásának tilalmát, sőt azt is megengedi, hogy a rájuk kiszabott 

pénzbírságot elzárásra változtassák. A biztos a visszásság orvoslására 

kérte a belügyminisztert. A hivatalos válasz szerint azonban a 

jogalkalmazás ezen intézkedések hiányában eszköztelen volna a fiatalkorú 

elkövetőkkel szemben, az elzárás pedig a fiatalok személyiségének pozitív 

formálásához járul hozzá. A belügyminiszter ekkor tett ígérete ellenére 

lényegében semmi nem változott e tekintetben. 2012 áprilisában hatályba 

lépett az új szabálysértési törvény, amelynek értelmében hatályban 

maradt az elzárás és a pénzbüntetés elzárásra változtatásának 

lehetősége, valamint a szabálysértési őrizet elrendelésének lehetősége is 

a fiatalkorúakkal szemben. A szabálysértési jogszabály által kínált gyors 

és sokkszerű megoldáshoz képest ezen cselekmények elkövetését a 

                                   
23 Sztv. 27.§ (2) bekezdés a) 
24 MURRAY, I. (2002): Making Rehabilitation Work. American Experience of Rehabilitating Prisoners. In: 

http://www.civitas.org.uk/pdf/Rehab.pdf 
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gyermekvédelem jelzésként értékeli arra vonatkozóan, hogy a családban 

vagy a gyermek környezetében valami nem a megfelelő kerékvágásban 

folyik. Erre tekintettel a Gyvt. 68.§-a alapján „(1) Ha a szülő vagy más 

törvényes képviselő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások 

önkéntes igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, de 

alaposan feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek fejlődése a családi 

környezetben mégis biztosítható, a gyámhatóság a gyermeket védelembe 

veszi. (2) A gyámhatóság – a gyermekjóléti szolgálat javaslatának 

figyelembevételével – védelembe veheti továbbá a) a szabálysértési 

hatóság értesítése alapján a szabálysértést elkövetett fiatalkorút”. A 

védelembe vétel a járásrendszer kialakítása óta gyámhivatali hatáskörbe 

került, tartalma azonban nem változott: pedagógiai alapjait tekintve 

hosszútávú felügyeletként értelmezhető, és mint ilyen a gyermek, a 

család és a hatóság együttműködésének megteremtésével arra törekszik, 

hogy a szabálysértés elkövetése révén felszínre került problémák 

megoldódjanak. A szabálysértési elzárás által elérni kívánt sokkhatás 

teljesen ellentétes a preventív tudatosságra építő védelembe vételi 

nevelési igénnyel, párhuzamos alkalmazásukra pedig az 

intézményrendszer nincsen – talán nem is lehet – felkészülve. Az elzárást 

követő időszakban véleményem szerint az elzáráson átesett gyermekek 

számára mindenképpen szükséges volna az így keletkezett feszültségek 

feloldása, az események feldolgozásában való segítség, ám a védelembe 

vétel funkciója elsősorban nem ez, hanem a gyermeknek és családjának 

közös megegyezésen alapuló magatartási szabályok alapjánl történő 

figyelemmel kísérése. 

A védelembe vételi eljárás devianciakontrollá alakításának következő 

lépése a 2013. évi, a Gyvt. újabb módosítás tervezetében közzétett 

megelőző pártfogó felügyelet intézménye. Az elképzelés lényege, hogy a 

védelembe vett gyermek mellé a gyámhatóság felkérésére a Pártfogó 

Felügyelői Szolgálat professzionális pártfogót rendelhet. A pártfogó 

feladata a gyermek „életvezetési tanácsokkal” való ellátása, valamint ezen 

kívül önkényesen kitalált magatartási szabályok meghatározása, úgy mint 

a gyermek barátaival történő kapcsolattartásának vagy szabadidős 

tevékenységeinek tiltása volna. A legalább fél évig tartó felügyelettől a 

jogalkotó azt várja, hogy a kezeletlen családi körülmények mellé rendelt 

külső, nevelő kontroll megoldja a szabálysértések által a pártfogolt 

környezetében élőknek okozott kellemetlenségeket – legalábbis ez látszik 

abból a hatástanulmányból, amely az intézkedés várható következményei 

közül kizárólag a szabálysértések és bűncselekmények csökkenését mint 

kitűzött célt emeli ki. Az előterjesztés ezzel figyelmen kívül hagyja azokat 

a szubjektív faktorokat, amelyek szintén hatással lehetnek mind a 
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gyermek, mind a család, mind pedig a környezet hozzáállására, így 

például a biztonságérzet és fenyegetettség-érzés, vagy a jóllét kérdését.25 

Ez az intézkedés részben hasonlatos a holland drang en dwang 

(rábeszélés és kikényszerítés) típusú diverziós megoldásokhoz, amelyek a 

gyermek deviáns cselekményére tekintettel önkéntes alapon (rábeszélés) 

alkalmazott hatósági szankciókat foglalnak magukba (kikényszerítés). 

Példa lehet erre a sikertelensége miatt nem régen megszüntetett STOP 

program, amelynek lényege a szülők gyermekvédelmi ellenőrzésével 

párhuzamosan a 12 éven aluli gyermek számára kiszabott magatartási 

szabályok alkalmazása volt.26 A meghatározó különbség a magyar 

szabályozási elképzeléshez képest a szankció önkéntes jellege volt, 

amellyel a család formálisan alávetette magát a kontrollnak. Annak 

ellenére tette ezt, hogy az elkövetett cselekmény a gyermek életkorára 

tekintettel nem volt büntetendő, így a diverzió lényegében nem a bírósági 

eljárás alternatívájaként szolgált, csupán a gyermekvédelmi szervek 

számára való jelzést jelentette az alkalmazkodásra való hajlandóságról.  

Újabb ellentmondása az új szabályozásnak, hogy amíg a jogszabályi 

tiltás ellenére a gyakorlatban felnőttekkel együtt végrehajtott elzárással 

akár tizennégy éves gyermeket is lehet büntetni, addig a gyermekmunka 

munkajogi szabályozására tekintettel, az annál lelkileg sokkal kevésbé 

megterhelő, ugyanakkor pedagógiai értelemben valószínűleg hasznosabb 

közérdekű munka csupán a tizenhatodik életévet betöltött gyermekkel 

szemben alkalmazható.27 Világosan látszik, hogy ezen ellentmondás 

létezésének egyértelmű oka a változás által megteremtett jogszabályi 

diszharmónia, amely annak a következménye, hogy egyik magatartás 

tekintetében felnőttként, míg a másik esetben védendő „elesettként” 

kezeljük a gyermeket. Ennek fényében nehezen értelmezhető a 

jogszabályi cél, miszerint „a fiatalkorúval szemben a szabálysértési 

eljárást az életkori sajátosságainak figyelembevételével és úgy kell 

lefolytatni, hogy elősegítse a fiatalkorúnak a törvények iránti tiszteletét. A 

fiatalkorúval szemben alkalmazott büntetés vagy intézkedés célja 

elsősorban az, hogy a fiatalkorú helyes irányba fejlődjék és a társadalom 

hasznos tagjává váljék.”28  

                                   
25 Forrás: Előterjesztés a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 

továbbiakban: Gyvt.) módosítása elsősorban a nevelőszülői jogviszonnyal, a speciális ellátás átalakításával, 
továbbá a megelőző pártfogás, mint új jogintézmény bevezetésével kapcsolatban, 37052/2013 Ikt. sz. 
hatástanulmány. 

26 uit BEIJERSE, J. , van SWAANINGEN, R. (2006). The Netherlands: Penal Welfarism and Risk Management. 
In: Goldson, B., Muncie, J. (2006). Comparative Youth Justice: Critical Issues. London: Sage 

27 A fiatalkorúak felnőttekkel közös elhelyezésének jogszabályi tiltását a Bv. tvr 122. § (4) bekezdés c) pontja 
tartalmazza, míg a közérdekű munkára vonatkozó szabály az Sztv. 27.§ (5) bekezdésében található. 

28 Sztv. 134. § (1) bekezdés 
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A neoliberális eszközök egyik legjellemzőbb, családi életet érintő 

szankciója a „parenting order”29, amelyet a szülő részére a megfelelő 

hatóság a gyermek által elkövetett cselekményekért, vagy ún. anti-

szociális magatartásért rendel el. Ennek a szankciónak Angliában az a 

funkciója, hogy a szülőt megtanítsa és rászorítsa a gyermekkel való 

megfelelő bánásmódra, ezért azzal a következménnyel jár, hogy a 

szülőnek gyermeknevelési oktatási programokon kell részt vennie, illetve 

a gyermek iskoláztatásáról megfelelően kell gondoskodnia, amennyiben el 

kívánja kerülni a súlyosabb következményeket. A neoliberális szankció 

lecsapódása hazánkban ennél sokkal prózaibb. A szabálysértési törvény 

247.§-a szerint „az a szülő vagy törvényes képviselő… c) akinek a szülői 

felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai 

nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról, illetőleg 

ugyanabban a tanévben az iskolai kötelező tanórai foglalkozásokról 

igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértéket vagy annál többet 

mulaszt, szabálysértést követ el”, amelynek szankciója megegyezik az 

általános szabálysértési szankciókkal. Ezen kívül a 149/1997. (IX. 10.) 

Korm. rendelet (Gyer.) 91/F. §-ban foglaltak szerint a gyámhatóság a 

meghatározott számú hiányzást követően megvonja a családtól a részükre 

folyósított iskoláztatási támogatást is. A szülő nevelési készségeinek 

fejlesztésére vagy egyéb körülményeinek javítására sem a törvény, sem 

pedig az azt végrehajtó intézményrendszer nem törekszik, így ez a 

szankció is üres csapásként lebeg a jogrendszerben, és az iskolák illetve a 

pedagógusok jóindulatára bízza, hogy a hiányzások alapján mikor teszik 

meg az első hivatalos lépést. 

A legújabb jogalkotás talán legnagyobb jelentőségű változásaként 

jellemezhető a büntethetőségi korhatár részleges leszállítása a 2013. 

július 1-jén hatályba lépett Új Btk-ban. Az új szabály indokoltsága a 

kiskamaszok büntetésének téves történeti „hagyományaira” való 

hivatkozáson túl semmilyen racionális indokkal vagy statisztikával nem 

támasztható alá, a jogrendszerbe illeszkedés szempontjából pedig 

ugyancsak aggályos. Az új Btk kérdéses rendelkezése a következő: 

„A gyermekkor 

16.§ Nem büntethető, aki a büntetendő cselekmény elkövetésekor a 

tizennegyedik életévét nem töltötte be, kivéve az emberölés [160. § (1)-

(2) bekezdés], az erős felindulásban elkövetett emberölés (161. §), a testi 

sértés [164. § (8) bekezdés], a rablás [365. § (1)-(4) bekezdés] és a 

kifosztás [366. § (2)-(3) bekezdés] elkövetőjét, ha a bűncselekmény 

elkövetésekor a tizenkettedik életévét betöltötte, és az elkövetéskor 

                                   
29  Ld. pl. az angol Anti-Social Behaviour Act 2003, Part 3 – Parenting responsibilites 
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rendelkezett a bűncselekmény következményeinek felismeréséhez 

szükséges belátással.” 

A törvény 106.§ (1) bekezdése alapján „azzal szemben, aki a 

bűncselekmény elkövetésekor tizennegyedik életévét nem töltötte be, 

csak intézkedés alkalmazható”, legfeljebb négy év időtartamban, így a 

tizenkét és tizenhárom évesek szabadságvesztésévé a javítóintézeti 

nevelés válhat, amely a büntetés-végrehajtási intézményekhez képest 

még mindig a jobb megoldás ugyan, hatékonyságát azonban ebben az 

esetben a speciális gyermekvédelmi intézményekkel célszerű 

összehasonlítani, hiszen ezeket váltják fel. A javítóintézet funkcióját 

tekintve nem ilyen korú gyermekek fogadására és felnevelésére szolgál, 

hanem kamaszkorúak általában kisebb súlyú bűncselekményeinek, és 

neveléssel korrigálható magatartásának javítására, újabban pedig 

szabálysértési elzárások végrehajtására. Ennek megfelelően igyekszik 

felmérni az egyéni igényeket, és kezelni a hasonló korú és hasonló hátterű 

gyermekek csoportjait.  

Az új Btk. fiatalkorúakra vonatkozó fejezete több speciális rendelkezést 

nem tartalmaz a tizennegyedik életévüket be nem töltött fiatalkorúak 

tekintetében. Ez a tény az előzetes letartóztatásra vonatkozó szabályok 

tekintetében különösen aggályos, és semmi esetre sem felel meg a 

fiatalkorúakkal szemben alkalmazott nevelési elvnek, hiszen a legkevésbé 

sem szolgálhatja a gyermek legfőbb érdekét és érzelmi fejlődését annak 

lehetősége, hogy tizenkét éves korában minden szerettétől elszakítva 

nevelődjék az előzetes letartóztatás hosszú időtartama alatt. Emellett a 

pszichológiai körülmények, a valódi kortársak hiánya, az oktatás 

potenciális nehézségei mind olyan tényezők, amelyekkel az egyébként is a 

jellemzően anyagi gondokkal küzdő intézményeknek meg kell majd 

birkózniuk. További probléma a megvalósított intézkedések hatása a 

gyermek további életére, hiszen a tizenkét-tizenhárom évesen elítélt 

gyermek a lehetséges időtartam kitöltése esetén is tizenhat-tizenhét éves 

korában szabadul, ami optimális esetben azt jelenti, hogy a közoktatásban 

való részvételre még esélye lehetne, újra kezdhetné az életét szabadon, 

egy már összeszokott osztályközösségbe betagozódva, ám valószínűleg 

sokkal inkább abból kirekesztve. Ezt a kellemetlenséget természetesen a 

köznevelési törvény jelenleg hatályos szabályozása alapján nem köteles 

vállalni, amely döntés azonban kriminológiai szempontból mindenképpen 

megpecsételi a további sorsát.30 

A jogalkotó a büntetőeljárás szabályainak módosításával mindenképpen 

adós maradt a gyermekkorúakra vonatkozó speciális rendelkezések 

                                   
30 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 45.§ (3) bekezdés 
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körében, és egyben súlyos inkoherenciát teremtett a gyermekekre jóléti 

szolgáltatások jogosultjaként, és a társadalmi körülmények áldozataként 

tekintő magyar gyermekvédelem és a neoliberális szabályozáshoz közelítő 

büntetőjog között. A szabályozási anomáliát ebben a témában tovább 

súlyosbítja az a szintén sokat vitatott büntetőeljárási módosítás, amely 

2011-ben a Be. 448.§ (1) bekezdésének törlésével megszüntette a 

fiatalkorúak ügyeire vonatkozó megyeszékhelyen működő helyi bíróságok 

kizárólagos illetékességét. Ez az eredetileg az ügyelosztás igazságosabbá 

tételét és az eljárás gyorsítását célzó rendelkezés a gyakorlatban azt 

jelenti, hogy jelenleg bármely bíróság bármely bírája eljárhat a nem 

megyei hatáskörbe tartozó ügyekben. 

A korhatár csökkentésével együtt az intézményi fejlesztések potenciális 

kényszere is megteremtődött, ami révén az újabb jogalkotás azt is 

eredményezhetné, hogy a tizennégy éven aluli gyermekek az ország több 

pontján kialakított speciális intézményekben kerülnének elhelyezésére az 

intézkedés időtartamára, de akár olyan jogszabály-módosítás is 

hatékonyabb megoldást szolgálna, amely a skóciai Children's Hearing-hez 

hasonló szakmai tanács együttműködése révén, alapvetően 

gyermekvédelmi intézményben végrehajtott szankciókat alkalmazhatna.31 

Természetesen amennyiben a változások nem követik a párhozamosan 

alkalmazott fejlesztések stratégiát, úgy a következmények akár 

súlyosabbak is lehetnek a társadalomra nézve, mint a neoliberális 

országokban.  

A fentiekből kitűnik, hogy a büntethetőségi korhatár problematikája 

elsősorban nem büntetőjogi-dogmatikai kérdés, hanem az egész, deviáns 

gyermekekkel foglalkozó jóléti szolgáltatás összehangolt átalakításának 

kérdése. Az átalakításoknak azonban azonban feltétlenül figyelemmel kell 

lenniük a nemzeközi elvárásokra, különösen – ahogy erre már Dr. Lévay 

Miklós és Csemáné Dr. Váradi Erika is felhívták a figyelmet a kodifikáció 

korábbi szakaszában – a „más elbánás” valamint a szabadságelvonással 

járó büntetések ultima ratio jellegének érvényesítésére.32 Amennyiben a 

változások egymással összhangban, a gyermek érdekeit szolgálva 

valósulnak meg, úgy lényegében a tizenkét éves korhatár annyiban 

változtat a jelenlegi helyzeten, hogy a büntetés pszichológiai nyomására 

való igény hivatalos elismerést nyer, a kezelés azonban továbbra is a 

speciálpreventív célszerűségre törekszik. Amennyiben azonban nem 

történik átalakítás, elsősorban a gyermekvédelmi támogatás területén, 

                                   
31 RODGER, John J. (2008): Criminalizong social policy – Anti-social behaviour and welfare id de-civilised 

society. Willan Publishing, Cullempton 
32 CSEMÁNÉ DR. VÁRADI E., DR. LÉVAY M.:  A fiatalkorúak büntetőjogának kodifikációs kérdéseiről – 

történeti és jogösszehasonlító szempontból 
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úgy az az egész társadalomra rányomja a bélyegét, és Magyarország 

Európában egyedülálló, és gyermekjogi szempontból elfogadhatatlanul 

szigorú büntetési rendszert tudhat majd magáénak. 

 

De-civilizáció Nyugat-Európában és Magyarországon  

 

A neo-liberális, mindenki saját felelősségére alapozó gondolkodásmód 

terjedése természetesen nem egyedülálló jelenség Magyarországon, 

Európa több államában tetten érhető. A legnagyobb fordulatot Hollandia 

tudhatja magáénak, amely a skandináv államoknál is engedékenyebb és 

nyitottabb jóléti államból (verzorgingstaat) lényegében évtizedek 

leforgása alatt az angol minta alapján alkotott szabályozási formák révén 

a neoliberális gondolkodás egyik meghatározó államává nőtte ki magát az 

1990-es években.33 Hollandiában a jólétiség bástyája azonban, Nagy-

Britanniától eltérően, nem a szabályozás maga, hanem a társadalom, 

amely az állami jóléti szolgáltatásokat a civil szféra erőfeszítéseivel 

vegyítve tartja meg a jólétiség alapjait34. Ennek fényében érdemes 

elgondolkodni azon a kérdésen, mekkora a jogalkotás és mekkora a 

Gáspár Károly által is említett végrehajtásban részt vevő szakemberek 

szerepe és felelőssége, főként a diszkrecionális döntések esetében, és 

mennyire fontos a társadalom által hordozott értékek és a jogszabályok 

harmóniája. Ehhez mindenképpen meg kell ismerni a társadalmi-kulturális 

hagyományokat, a globalizáció jellemzőit, és devianciában lecsapódó 

hatásait.  

Norbert Elias szerint az emberi civilizáció során a külső kényszerrel 

megvalósuló kontroll, amelynek feladata a társadalom együttélésének 

biztosítása, a társadalmak strukturális változásával párhuzamosan belső 

kényszerré, önkontrollá alakult35. A folyamatot Elias szerint meghatározza 

az államok külső és belső karakterisztikájának alakulása, a kulturális 

változásokra, együttélési szabályokra reflektáló ún. szociogenezis és az 

egyéni agresszió és önkontroll egyensúlyát jellemző pszichogenezis. Az 

önkontroll növekedése és az erőszak csökkenése a külső támadástól való 

félelemre adott reakciók változásával is együtt járt – lényegében az 

erőszak maga civilizálódott, amikor ezek már nem fizikai támadásként, 

hanem gesztusokként jelentek meg, és a társadalmi együttélés 

                                   
33 uit BEIJERSE, J. , van SWAANINGEN, R. (2006). The Netherlands: Penal Welfarism and Risk Management. 

In: Goldson, B., Muncie, J. (2006). Comparative Youth Justice: Critical Issues. London: Sage 
34 RODGER, John J. (2000): From a Welfare State to a Welfare Society – The changing context of sociel policy in a 

postmodern era. Palgrave Macmillan.  Houndmills, 35. o.  
35 RODGER, John J. (2008): Criminalizing social policy – Anti-social behaviour and welfare id de-civilised 

society. Willan Publishing, Cullempton 22.o. 
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szabályainak részét képezték. A társadalmi rend, és az ezt fenntartó 

viselkedésminták rendszere meghatározza az egyén társadalomtól való 

függetlenségének mértékét is. Ilyen módon azt lehet mondani, hogy 

szoros közösségeken alapuló, stabil értékekkel rendelkező társadalomban 

az egyén függetlenségét a szokások és a társadalmi elvárások, tehát a 

belső kontrollt megteremtő tényezők sokkal jobban meghatározzák, mint 

a globalizált világ adta lehetőségek. Utóbbi ugyanis hosszú láncokat, 

társadalmi diverzitást, és nagyobb mértékű egyéni szabadságot feltételez, 

amelyben az ún. „mechanikus szolidaritás”36 már nem létezhet, és az 

egyén már nem tudja pontosan meghatározni a helyét a világban. Rodger 

szerint ott, ahol az egyén szociális láncai elszakadnak, és a kisebb 

közösségek már csak egy társadalmon kívüli, fogyasztói társadalomtól és 

kultúrától elzárt helyzetből tapasztalják meg a többségi normákat, ott a 

többségi társadalom szabályainak befolyása csupán elenyésző mértékű 

lehet. A vertikális mobilitás esélye ezzel jelentősen csökken, a kirekesztett 

réteget pedig a normákhoz való alkalmazkodáshoz való képtelensége 

miatt újabb és újabb büntetésekkel sújtja a társadalom középosztályára 

szabott berendezkedése. A társadalmi megkettőződésnek ez a jellemzője 

okozza a nyugati társadalmakban azt a nehezen kezelhető helyzetet, hogy 

a kirekesztett réteg éppen abból a szociális természetű segítségből marad 

ki, amely arra volna hivatott, hogy kisegítse őt nehéz helyzetéből. A 

szociális ellátásként megjelenő „segítség” fejlődési perspektívaként való 

értelmezése helyébe a szinten tartás eszközeként való elismerés lép. 

Mindeközben a társadalom különböző rétegei közötti kommunikáció 

lényegében megszűnik, a középosztályi értékekre való kirekesztetti 

reakciók azonban továbbra sem változnak meg – miért is változnának? Az 

egyénileg érzékelt elvárások és a valós szociális elvárások elszakadnak 

egymástól, így például a társadalom azt várja el, hogy mindenki kisebb 

lopások nélkül essen túl a gyermekkorán, mert a lopást magát másként 

értékeli az igényt támasztó középosztálybeli felnőtt, mint az esetleg 

kirekesztett rétegből származó gyermek, aki a cselekményt nem is 

feltétlenül anyagi szükségből, hanem adott esetben az elismerés végett 

követi el. A példa nem véletlen, az Egyesült Királyságban éppen egy lopási 

eset generálta a dolus incapaxra, vagyis a belátási képesség teljes 

hiányára vonatkozó vélelem joggyakorlatból való eltörlését a 10 és 14 év 

közötti elkövetők tekintetében 1994-ben.37 Az esetet megelőzően a 

„fiatalkorúnak” számító, tízedik életévüket betöltött, ám tizennegyedik 

életévüket még meg nem haladott gyermekek tekintetében a büntető 

precedens jog alapján azt kellett bizonyítani, hogy a gyermeknek megvolt 

                                   
36 Uo. 30. o. 
37 SMITH, A.T.H. (1994): Doli Incapax Under Threat. The Cambridge Law Journal, 53: 426-428.  
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a belátási képessége, nem pedig ennek ellenkezőjét. Az ügy 

eredményeként kirobbant vita végeredménye az lett, hogy a bíróság 

indokolása szerint a dolus incapax vélelem többé nem része az angol 

jognak „a megváltozott társadalmi adottságokra” tekintettel.  

A neoliberális büntetőpolitika és szociálpolitika lényegében az ilyen 

helyzetek által felmerülő, hirtelen támadt félelemből fakadó igényekre 

reagál.38 A megoldás azonban ebben az esetben nem feltétlenül jelenti a 

valódi hatékonyságra való törekvést, csupán a népszerű orvosi 

párhuzammal „tüneti kezelésnek” nevezhető gyors és erőteljes 

intézkedések sokaságát. Ezek nem csupán azért működnek jól, mert 

elsősorban a deviáns személyek elzárását támogatják, hanem azért is, 

mert a kirekesztett rétegekkel nem érintkező középosztály megnyugvását 

és a politikai támogatásra való hajlandóságát egyszerre szolgálják. Az a 

tény, hogy az elesettek támogatására létrehozott intézményrendszer 

kizárólagos feladatává vált az odafigyelés és törődés, a társadalom nagy 

részét elszakította a problémák megértésének lehetőségétől. A 

viktimizációtól, többek között a potenciális elkövetői rétegtől való 

elszakadásból adódó félelem ilyen esetekben látványos intézkedésekkel 

mérsékelhető, még akkor is, ha ez a valós statisztikai adatok tükrében 

stagnáló vagy ellentétes irányú bűnözési rátákat jelez. 

A fent kifejtett jogalkotási változások és anomáliák azt mutatják, hogy a 

nyugati társadalmakhoz hasonlóan Magyarországon is felmerült az igény a 

keményebb büntetésekre és határozott fellépésre a kirekesztett és 

deviánsként bélyegzett csoportokkal szemben. Kétségeket ébreszthet 

ezeknek a nyugatihoz hasonló funkcionalitásával szemben ugyanakkor az 

a korábban tárgyalt tény, hogy a magyar rendszer jelenlegi felépítése és 

jólétiséghez való viszonya mind a múlt század elejének innovatív 

politikája, mind a rendszerváltást követően is hangsúlyozott jóléti 

beidegződések alapján gyökeresen eltér a neoliberális államok 

szerkezetétől. Az így is sok kritikát39 elszenvedő angliai intézkedésekkel 

kapcsolatban emlegetett jelenség, miszerint a társadalom mainstream és 

underclass rétegei olyan mértékben eltávolodtak egymástól, hogy a 

büntetések és egyéb kirekesztést támogató szankciók miatti szégyenérzet 

lényegében megszűnt a társadalomban.40 A magyar jogi szabályozásban 

                                   
38 A skandináv államok egyenlőségen alapuló társadalma, és eltérő struktúrájú “láncai” a jóléti gondolkodás 

egészen eltérő formáját eredményezték. Ennek ellenére a globalizációval megjelenő új jelenségek (pl. koldusok 
megjelenése az utcán, munkanélküli bevándorlók) ugyanazokat a társadalmi feszültségeket generálják, mint 
amelyek a nyugat-európai államokban jelen vannak. Ezt mutatja a szélsőjobboldali pártok, Finnországban 
például az “Igaz Finnek” megjelenése.  

39 RAYMOND, Arthur (2012): Rethinking the Criminal Responsibility of Young People in England and Wales. 
International Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice 20: 13-29 

40 RODGER, John J. (2008): Criminalizong social policy – Anti-social behaviour and welfare id de-civilised 
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jelenleg ez úgy jelenik meg, hogy az erőteljes politikák hatására létrejött 

egy bizonyos értelemben torz, egyik kezével simogató, másik kezével 

fojtogató formája a gyermekjóléti intézményrendszernek. 

A jövő kérdése, hogy ennek a diszharmóniának milyen feloldása 

következik, ez pedig nemcsak jogi, de társadalmi szempontból is érdekes 

lehet. Az a taktika, amely szerint mind a szociálpolitika, mind pedig a 

büntetőpolitika annak az üzenetnek a részét képezik, hogy hova kívánunk 

tartozni a világban, ahelyett, hogy azt próbálnánk megtalálni, melyek a 

társadalom valódi építőkövei mindkét területen, sokkal bizonytalanabbá 

tehetik a társadalmat a meglévő értékek tekintetében, és ezzel 

hozzájárulhatnak a nyugati-típusú de-civilizációs destrukcióhoz. 

Önmagunk újjáteremtése helyett ebben a helyzetben önmagunk 

megtalálásával valószínűleg sokkal hatékonyabban tudnánk szolgálni 

mindenki érdekét, főként a szociális-gyermekvédelmi ellátások 

tekintetében, hiszen elsősorban a jövő generációk számára őrizzük meg a 

társadalmunkat.  
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