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 A II. világháború utáni állapotokat Ferge Zsuzsa a következőképp 

jellemezte: „…a vesztes háború, a lakosság több mint huszadának, a 
nemzeti vagyon felének pusztulása, a gazdasági-politikai összeomlás, a 

csillagászati méreteket öltő infláció mellett, a félig romba dőlt országban, 
az általános hiány közepette mindenki szegény volt…” A legszegényebbek 

és a legkiszolgáltatottabbak mégis azok a gyermekek voltak, akik árván 
maradtak, az országban kóboroltak és koldultak. Ha az I. világháborút 

követő években, majd a gazdasági világválság alatt szembetűnően 
érvényesültek azok a gazdasági-politikai hatások, melyek felerősítették a 

bűnözés alapjául szolgáló, jórészt öröklött hajlamokat, akkor a II. 
világháború utolsó szakasza, az általános bomlás és nehéz újrarendeződés 

évei ugyancsak hozzájárultak a fiatalkorúak elzülléséhez.  

 Az igazságügyi gyermekvédelem hálózata a háború után súlyosan 

megsérült. 1944-ben az igazságügy-minisztérium „tömeges 
szabadságolást” engedélyezett, később pedig a német, majd a szovjet 

helyi katonai vezetés adott távozási lehetőséget az intézetekből a 
növendékeknek és a felnőtteknek egyaránt. A súlyosan megrongálódott 

épületek állapota tovább romlott, az intézetek működése akadozott, 
valamint a büntetés-végrehajtás jogszerűsége szempontjából 

létfontosságú iratok megsemmisültek.25 

  Háború előtti gyermekvédelmi rendszerünk tehát, ha szétzilált 

állapotban is, de létezett. Az 1944-ben hivatalosan feloszlott vagy már 
előbb megbénított progresszív szervezetek (pl. Gyermekbarát Egyesület) 

azonnal munkához láttak. A hivatalos társadalmi szervezetek közül 
elsősorban az Országos Gyermekvédelmi Liga tett erőfeszítéseket 

elfogadtatása érdekében. Nemes Lipót is igyekezett összefogni a mentésre 
hajlandó erőket, de segítséget nyújtottak az egyházak is. Országszerte 

terjesztették a kálvinisták jelszavát: „Ne legyen egyetlen elhagyott 
gyermek sem” ott, ahol keresztény társadalom van. Pedig a 

veszélyeztetett gyermekek száma nőtt, 1946-ban a fiatalkorúak rendőri 

                                                 
25 Gergely Ferenc: A magyar gyermekvédelem története, Püski Bp. 1997. 71.old. 
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büntetőbírája 16%-os emelkedést mutatott ki.26 Rengeteg gyermek és 

fiatalkorú csavargott, feketézésből élt, de az emelkedéshez hozzájárult a 
felderített esetek számának növekedése a demokratikus rendőrség 

kiépítésével és a Fiatalkorúak Bíróságának visszaállításával. A rendőri 

gyermekvédelem női munkatársak alkalmazásával, szeretetteljes 
bánásmóddal próbált javítani a helyzeten. Ezt az irányzatot képviselték 

azok a szakemberek, akik megkísérelték a korábbi kutatási eredmények 
újjáélesztését, demokratikus szemlélettel való megtöltését. 

Kriminálpedagógusok képzését, központi vizsgálóállomás felállítását, 
demokratikus ifjúsági szervezetek alakítását szorgalmazták. Ebben próbált 

segítséget nyújtani az Orvosok és Pedagógusok Szabad Szakszervezete, 
valamint a rövidéletű Lelki Egészségvédelmi Szövetség, dr. György Júlia 

közreműködésével. Az intézmények helyreállítása azonban nagyon lassan 
haladt, a fiatalkorúak ellátása pedig alig javult. Egy fővárosi felmérés 

világított rá arra, hogy a bajok forrása a munkanélküliségben keresendő.27 

 1948-ban felszámolták a szociáldemokraták által 1917-ben alapított 

Gyermekbarát Egyesületet. A fordulat évében, majd azt követően a 
szociálpolitika és a gyermekvédelem irányítóinak gondolkodásában a 

szocialista állam mindenhatósága, a termelés-jólét-egészség-szilárd 
család-több termelés leegyszerűsített kapcsolatrendszere és az ebből 

kialakuló intézményhálózat (óvodák, napköziotthonok, gyermekvárosok) 
foglalta el az uralkodó helyet. 

 A hazai büntetőpolitikában az első pedagógiai elemet és a 

megjavítás gondolatát a Csemegi-kódex, illetve az annak módosítását 

szabályozó 1908-as Büntetőnovella hozta létre. Ez azonban 1954-ig csak a 
„jellembeli fogyatékosok” munkáltatását, illetve valamilyen mértékű és 

minőségű valláserkölcsi és iskolai oktatását jelentette. A megjavítást 
elsősorban a börtönkörnyezet hatásától remélték, valamint az orvosok, 

papok, börtöntanítók feladataként határozták meg. 

 Az ötvenes évektől a tettarányos büntetés irányába való 
visszarendeződés figyelhető meg. Ennek hatására megszűnt a fiatalkorúak 

elkülönítése. A büntetőintézetekben egy sajátos „apedagogikus” helyzet 
alakult ki.28 A nyugat-európai országokban a harmincas években kialakuló 

terápiás elméletek, illetve a treatment-ideológia a hazai büntetőrendszert 

szinte teljesen elkerülték. Emiatt nálunk nem történt meg az 
individualizációt és a pszichológiai, szociális segítségnyújtást preferáló 

szakasz kialakulása. Ehelyett az 1954. évi Büntetés-végrehajtási 
Szabályzat az „átnevelés” fogalmát és gyakorlatát vezette be. Ezzel az 

intézkedéssel a szocialista pedagógia - akárcsak a gyermekvédelemben -, 
a büntetés-végrehajtás intézményrendszerében is gyökeret vert. A 

szabályozást áthatotta egy markáns politikai-ideológiai elem, melynek 
                                                 
26 Gergely Ferenc: A magyar gyermekvédelem története, Püski Bp.1997. 71.old. 
27 A Fiatalkorúak Bírósága elé az esetek 70%-ban fiatalkorúak kerültek és a fiatalkorúak 50%-a munkanélküli  
   volt. 
28 Huszár T.: A fiatalkorú bűnözők Tankönyvkiadó Bp. 1964. 
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jellemzője volt az elítéltek emberi jogainak semmibe vétele, illetve az 

erkölcsi elítélés hangsúlyozásával a pedagógia kiterjesztése a börtönlakók 
teljes életére. Volentics Anna ezt a helyzetet a következőképp határozza 

meg: „A korszellem s a terápiás hatások elmaradása egyfajta 

büntetőpedagógiai diktatúra körvonalainak kialakítását tették lehetővé, s 
ezzel a halmozottan büntető intézeti környezetrendszer létrejöttét 

segítették, mely a későbbiekben maga vált a pszichológiai lehetőségek 
komoly gátjává.” 

 

Magyarországon elutasított, gyermek- és fiatalkorúakkal 
kapcsolatos nyugati ideológiák 

 

 Vígh József a fiatalkori bűnözéssel kapcsolatos elméletek közül két 

alapvető irányzatot emelt ki az ötvenes években: a biopszichológiai és a 

szociológiai irányzatot. Az előbbi inkább az I. világháború után töltött be 
uralkodó szerepet, a II. világháború után már veszített jelentőségéből, de 

képviselői továbbra is be akarták bizonyítani, hogy a bűnözés örökletes 
tulajdonság, ami a testi vagy a pszichikai sajátosságokban jut kifejezésre. 

Az irányzat egyik kiemelkedő képviselője Hooton volt, aki Lombroso 
elméletét elevenítette fel és fejlesztette tovább. Hozzá hasonló nézeteket 

vallott William Sheldon és a Glueck házaspár. A biopszichológiai irányzat 
azon tanait - melyek a testi adottságokat állították be a bűnözővé válás fő 

okának -, sokan támadták, tudománytalannak tartották.  

Voltak azonban olyan nézetek, melyek az emberi magatartás mozgatóit 

a pszichikai sajátosságokban vélték felfedezni. Ezek a tanok az akkoriban 
feltörekvő neofreudizmusban jelentek meg hangsúlyosabban. Aichorn a 

bűnözést a gyermekkorban gátlástalanul megnyilvánuló ösztönökre 
vezette vissza. Podolsky is hasonló véleményen volt, szerinte a bűnözők 

társadalmi gátlásai fejletlenek, nem elég erősek, a felnőttkori bűnözés a 
fiatalkorinak egyenes következménye. Ezt a véleményt osztotta J. Bordau 

is, aki a neofreudista koncepció lényegét a következőképpen foglalta 
össze: „…a korai családi környezet nélkülözésteli és frusztráló (az alapvető 

emberi szükségleteket meghiúsító), a gyermek-szülő viszonyából hiányzik 
a melegség és a szeretet. Az ebből adódó ellenségesség, kötekedési 

hajlam és a szerencsétlenség érzése készteti a gyermekeket arra, hogy 
bűnözővé váljanak.”29Vígh a mélylélektani irányzatok alapvető hibájaként 

azt emeli ki, hogy az ösztönöknek és a tudatalattinak túlzott szerepet 
tulajdonítottak, ezek hatását a tudat fölé helyezték, ezzel pedig azt a 

látszatot keltették, mintha a bűnözés nem a társadalmi rendszerhez, 

hanem csak az elkövető személyéhez kapcsolódnék.30 Szerinte ezek a 

                                                 
29 Vígh J.: A fiatalkori bűnözés és a társadalom KJK 83.old. 
30 Vígh J. 83.old. 
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nézetek nyújtottak elméleti alapot a fasiszta fajüldözéseknek a háború 

előtt és alatt. 

Nyugaton, különösen az Egyesült Államokban a szociológiai elméletek 

váltak uralkodóvá. Az irányzat képviselői a fizikai környezet elemeit – mint 
pl. éghajlat, évszakok –, kihagyták a környezet fogalmából. Helyette 

azokkal a társadalmi viszonyokkal (család, iskola, szociális kapcsolatok) 
azonosították, melyek hatással vannak a bűnöző magatartás 

kialakulására. A kriminálszociológiai irányzat képviselői a fiatalkorú 
bűnözőt körülvevő társadalmi csoportok közül kiemelkedő szerepet 

tulajdonítottak a családnak. Szerintük a rossz családi körülmények 
károsan befolyásolják a gyermekek fejlődését, melynek következtében 

már fiatal korban bűnözővé válhatnak. Graupner például közvetlen 
összefüggést látott a szétesett családok és a fiatalkori bűnözés között.31 

Más elméletalkotók azon a véleményen voltak, hogy az iskola és az 

egyház nevelő tevékenységének hiánya az oka a fiatalkori bűnözés 
emelkedésének. 

 A szociológiai beállítottságú kriminológiai irányzatok másik nagy 

csoportja a szellemi élet, a kultúra területén fennálló ellentmondásokban, 
az un. „kulturális konfliktusok”-ban látta a bűnözés fő okait. Képviselői 

szerint a gyermekek nevelésére hivatott szülők és pedagógusok 
különbözően ítélik meg a társadalmi normákat, a törvényeket, a morális 

értékeket. A kulturális élet sajátos megnyilvánulásai konfliktushoz 
vezetnek, szembeállítják a fiatalokat a társadalom által elfogadott 

normákkal, továbbá elősegítik bandákba való tömörülésüket, mivel az 

ellentmondások számukra ezekben a bűnöző közösségekben oldódnak fel. 

Több kriminológiai elmélet tekintette a fiatalkori bűnözés alapjának a 
kulturális élet különböző káros megnyilvánulásait. Ilyen volt például az 

„eltérő képzetek” elmélete, mely Sutherland nevéhez fűződik. Eszerint a 
bűnöző viselkedés ugyanolyan folyamatok során jön létre, mint az egyéb, 

nem bűnöző viselkedés. Tehát nem örökölt, hanem tanult viselkedés, amit 
az egyének társadalmi kapcsolataik révén különböző személyektől, 

csoportoktól sajátítanak el. A bűnözés emelkedésének tendenciája azért 
sem csökken, mert a börtönök a reszocializáció helyett tovább taszítják a 

bűnözőt a társadalomellenes úton.  

Egy másik jelentős szociológiai elmélet az ún. szubkultúra elmélet, 

melynek legkiemelkedőbb képviselője Cohen volt, aki szerint a fiatalkori 
bűnözés elsősorban a kriminális szubkultúrákban való részvételből áll. 

Rámutatott arra, hogy nem elég csak a bűnözést közvetlenül kiváltó 
tényezőket (pl. család) számba venni, hanem a bűnözés csökkentéséhez 

meg kell változtatni azokat a társadalmi viszonyokat, melyek kitermelik 
ezeket a szubkultúrákat. A bűnözés okait a kulturális viszonyokra 

visszavezető elméletekhez közel állt az ún. „társadalmi dezorganizáció” 

                                                 
31 Vígh J.: 85.old. 
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elmélete, amely a nagyvárosi életforma bűnözésre gyakorolt hatását 

tartotta alapvető kriminogén tényezőnek. Abból indult ki, hogy a 
társadalmi dezorganizáció leginkább a nagyvárosokban mutatkozik meg. 

Mivel a nagyvárosi élet nem képes a társadalmi ellenőrzés legkisebb 

mértékét sem biztosítani, ennek hiánya és az ezernyi bűnre csábító 
alkalom kitermeli a bűnözés változatos formáit és a bűnözők különböző 

típusait. A szociológiai irányzatú elméletek közül fontos megemlíteni a 
„jóléti bűnözés” teóriáját, amely az életszínvonal emelkedése és a 

bűnözés erőteljes növekedése között vont párhuzamot.  

A harmincas években, a freudi hatás erősödésének eredményeként 
virágzó kriminálpszichológiai iskola a háború utáni évtizedekben is nagy 

szerepet játszott a tudomány alakításában. Már a kezdetektől két irányzat 
versengett egymással. Az egyik szerint a bűnelkövetők jelentős részét 

kitevő ún. habituális bűnözők tulajdonképpen pszichopaták, akiknek a 

személyisége torzult, és ebben főként a környezeti hatásoknak van 
meghatározó szerepük. Szerintük ezeknek az egyéneknek közösségellenes 

személyisége gondos pszichológiai kezeléssel pozitív irányba 
befolyásolható ugyan, de alapvetően nem változtatható meg. A másik 

irányzat szerint, melynek egyik fő képviselője Abrahamsen volt, a bűnös 
cselekedetekben nagy szerepük van az ösztönös motívumoknak és a korai 

gyermekkorban eltorzult értékrend szerint működő primitív 
személyiségnek, de lényegében a bűnöző nem torzult, hanem sérült 

személyiségnek tekinthető, aki pszichológiai segítségre szorul.32   

A főként fiatalkorúakkal foglalkozó, a büntetőpolitikára óriási hatást 

gyakorló klinikai-pszichológiai iskola egyre kevésbé figyelt a tágabb 
környezet hatásaira, sőt tagadta is annak jelentőségét. A Glueck házaspár 

abból indult ki, hogy a fiatalokat ért káros hatások nem a nagyvárosi 
környezetből, a hátrányos helyzetű szubkultúrákból származnak, ezek 

csak teret biztosítanak a bűnös viselkedés megnyilvánulására. A fiatalok 
személyisége szerintük már nagyon fiatal korban, még otthon alakul ki, és 

nagy szerepet tulajdonítottak az öröklött tulajdonságoknak is. 
Vizsgálatukat 1939-ben kezdték, és eredményeiket öt monográfiában 

tették közzé, az utolsót 1970-ben. Kutatásaik eredményei azt mutatták, 
hogy a fiatalkorúként elítélt személyek több mint a fele már 8 éves kora 

előtt komoly antiszociális tulajdonságokkal rendelkezett. A kriminális 
magatartás a házaspár véleménye szerint a személyiség fizikai és 

pszichikai sajátosságai, családi, neveltetési körülményei és a nevelést 
biztosító környezet objektív adottságai alapján, illetve e három tényező 

együtthatásának eredményeként alakul ki.33 

A fiatalkori bűnözés folyamatos emelkedése nemcsak a bűnözés okainak 

a kutatására, hanem az ellene folytatott harcra is ráirányította a 
szakemberek figyelmét. Ennek keretében került sor 1960-ban az ENSZ II. 

                                                 
32 Gönczöl Katalin: Bűnös szegények KJK. 1991. 78.old. 
33 Gönczöl K.: 80.old. 
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kriminológiai kongresszusára, melynek napirendjén a bűnözés megelőzése 

és a bűntettesekkel való bánásmód (treatment) szerepelt. A bűnözés 
elleni harc középpontjába a nevelés eszközeinek alkalmazása került. A 

megelőzésre javasolt nézeteket Vígh József két nagy csoportra osztja: az 

egyik csoportba tartoznak azok a nézetek és intézkedések, melyek 
büntetőjogi eszközökkel, a hivatalos bűnüldöző szervek 

megreformálásával akarnak eredményt elérni, a másik csoport célja az 
egyes társadalmi tényezők káros hatásainak csökkentése és 

megszüntetése. 

A bűnözés elleni harc szempontjából több reformgondolat is született, 
melynek alapját a „társadalomvédelem” (defense sociale) elmélete 

képezte. A mozgalom Philippo Grammatica kezdeményezésére, az 50-es 
években újult meg, és a pozitív, az elkövető integrálásával járó 

reszocializációt tűzte ki célul. Lényege abban foglalható össze, hogy a 

bűnözés elleni küzdelemben a büntető-megtorló szempontok helyett a 
nevelést helyezi a középpontba. A pozitivista büntetési elméletek nagy 

visszhangra találtak Észak-Amerikában a XX. század második felében. Az 
irányzat hívei hangsúlyozták, hogy a bűnelkövetők jelentős része munka- 

és pszichoterápiás kezeléssel gyógyítható. A pszichológiai tanok hatására 
a büntetendő tett társadalmi értékeléséről a bűnöző személyiség 

értékelésére került át a hangsúly. Képviselői szerint a büntetés 
kiszabásakor figyelembe kell venni - minden más szempont háttérbe 

szorításával -, a személyiség átformálhatóságát. Úgy gondolták, hogy a 
büntetés csakis határozatlan időtartamban szabható ki, és legáltalánosabb 

formájának a szabadságvesztést tartották, amely akkor szolgálja 
megfelelően a bűnismétlés megelőzését, ha megfelelő idő áll 

rendelkezésre az elkövetők megjavítására. Legfontosabb részének a 
csoportos és az egyéni terápiát tekintették. „Az Egyesült Államokban a 

második világháború után uralkodóvá váló jóléti államkoncepció, a 

jótékony állami beavatkozás rendszerének kiépítése, a szociális 
intézmények és az ezeknek megfelelő politikai elvek meghonosítása 

kedvező feltételeket teremtett a treatment elvein felépülő <gondoskodó 
büntetőpolitika> befogadására.”34 

A pszichológiai, pszichiátriai tanok térhódítása a pönológiában 

treatment-ideológia néven indult és terjedt el a II. világháború után 
Európában is. Újra az átnevelés került középpontba, de ezúttal pszicho- és 

szocioterápiás eszközökkel. A treatment hatására elsősorban a nyugat-
európai börtönrendszerekben és a büntetőpolitikában háttérbe szorult az 

erkölcsi rosszallás, a fizikai bántalmazás, előtérbe került a jobb ellátás 

kérdése, és fő céllá a személyiség átformálása, a reintegrációra való 
felkészítése vált. Ennek keretében vonult be az intézetekbe a 

pszichoterápia, a szocioterápia, a családterápia, és megindult a 
humanizálódás a börtönök mindennapjaiban. Noha az elmélet és a ráépülő 

gyakorlat kudarca a hetvenes és a nyolcvanas évekre egyértelművé válik 

                                                 
34Gönczöl K.: 83.old. 
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majd, akkor jótékony hatása is megmutatkozott: a fiatalok 

magatartászavarainak kialakulásában figyelembe vették a 
személyiségvonások mellett a környezet szerepét is, s ennek 

következtében megfogalmazódott, hogy a büntetésben sem a megtorló 

intézkedéseknek kell elsődlegesnek lenniük.  

Volentics Anna az európai büntetőpolitikában és a büntetés-végrehajtás 
zárt intézeteiben zajló bánásmód változásai és az eurokultúra 

háromszakaszos modellje között von párhuzamot, és felvázolja a 
humanizálódási folyamat három szakaszát. Szerinte a büntetőrendszer 

humanizálódása leginkább a büntetés céljának és tartalmának 
bővülésében, differenciálódásában és „finomodásában” nyilvánul meg, s 

ezzel szoros összefüggésben változik a zárt intézetek, börtönök belső 
világa is.35 A fejlődés első állomása az ontológiai szakasz, amely a 

megtorló büntetőrendszer után minden téren a pedagogizálódási 

folyamatot erősítette, elősegítette a törvény előtti egyenlőség eszméjének 
fokozatos térhódítását, illetve a tettarányos ítélkezési gyakorlat 

kialakítását. Ennek túllépéseként jelent meg a treatment-ideológia, 
melynek hatására az ítélkezési gyakorlat a személyiségállapot 

középpontba helyezésével a tettesarányos büntetőpolitika irányába hajlott 
el. 

A treatment-ideológia és gyakorlat kudarca már az első kísérletek után 

közel egy évtizeddel megmutatkozott, a hetvenes és a nyolcvanas évekre 
pedig egyértelművé vált. A válság jelei leginkább a börtönökben egyre 

inkább terjedő erőszakban és az eddig még nem látott méretű 

börtönlázadásokban nyilvánultak meg. A börtönnépesség nagyarányú 
emelkedése mellett pedig még az összbűnözés adatai is riasztó képet 

mutattak. A treatment okozta problémák felszámolásához olyan 
megoldásokra volt szükség, amelyet a harmadik szakaszként 

meghatározott funkcionális gondolkodás hozott el. A hetvenes évek 
közepétől büntetőpolitikai reformokat hajtottak végre, az ítélkezési 

gyakorlat pedig a tettarányos büntetési rendszer felé fordult vissza. 
„Svédországban például 1974-ben magas szintű jogszabály módosította a 

büntetés alapvető elveit, mely többek között szabályozta, hogy: 

- a büntetés-végrehajtás során továbbra is törekedni kell az elítéltek 

reszocializálására, de ennek a reális életkörülmények rendezését és nem a 
>pszichés torzulások< kezelését kell jelentenie, a legegyszerűbb 

értelemben vett társadalmi együttélés szubjektív feltételeit, így például a 
munkához való viszony javítását, az iskolázottsági szint emelését, a 

családi, érzelmi kapcsolatok rendezését. Pszichológiai értelemben vett 
treatmentre csak az elítélt önkéntes vállalkozása esetén kerülhet sor: 

- a szabadságvesztésre, mint létező legsúlyosabb szankció 

alkalmazására csak igen kivételes esetekben kerülhet sor; 

                                                 
35Volentics Anna: 46.old. 
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- a közeljövőben el kell törölni a határozatlan tartamú büntetés minden 

formáját.”36 

A megjavítás tehát változatlanul célként szerepelt, de már nem 

treatmenttel, hanem a társadalmi környezet felé való nyitással. Ez a 
változás hozzájárult az alternatív büntetési formák kialakulásához. Ez a 

szemléletváltozás a fiatalkorúakkal való bánásmódban olyan formában 
mutatkozott meg, hogy magatartászavaraik kialakulásának 

magyarázataként elfogadást nyert a környezet szerepe, vagyis már nem 
mindenáron a személyiségben rejlő hibaként magyarázták a rossz irányba 

haladó erkölcsi fejlődést.  

A nyugat-európai országok többsége a fiatalkorúak intézeti keretek 

között történő reszocializációjában az aichorni iskolát követte és 
fejlesztette tovább.  

Aichorn szerint a személyiségfejlődést meghatározó tényezők a 

következők: 

- a veleszületett adottságok, 

- a családi nevelés, 
- a tágabb értelemben vett személyes környezet hatása, 

- az általános társadalmi környezet hatása.37 

Ezek közül a családi élet személyiségformáló hatását tartotta a 
legfontosabbnak. Elméletében a reszocializáció alapvető feltételei: pozitív 

referenciaszemély, a szükségletek pontos diagnózisa, megfelelő szintű 
nevelői aktivitás, valamint az optimális környezet kialakítása. Aichorn 

tanait 1954-ben először Cressey támadta, aki ezt a fajta nevelést a 

klinikai gyakorlathoz hasonlította, és helyette a referenciacsoportokra 
épülő reszocializációt javasolta. 1967-ben Peters már az egész zárt 

intézeti rendszer abszurditásáról beszélt, majd 1978-ban Miriburg már 
arról értekezett, hogy a zárt intézetek olyan speciális élethelyzetet 

teremtenek, melyekben a nevelőotthoni és a prizonizációs ártalmak 
megtalálhatóak és együtt hatnak. Így ő Aichorn és Cressey tanaira 

támaszkodva próbálta meg a reszocializációs folyamat korszerűsítését, de 
már a megelőzés irányába haladva. 

A magyarországi elméletben és gyakorlatban azonban „természetesen” 

ez a hatás sem érvényesülhetett, ezért tovább fokozódott a gyermek- és 

ifjúságvédelmi rendszer elmaradása Európához képest.  

 

                                                 
36Gönczöl K.: 116-117.old. 
37Popper Péter: A kriminális személyiségzavar kialakulása 58.old. 
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A politikai-ideológiai elzárkózás elméleti és gyakorlati 

következményei hazánkban 

 

A szocialista pedagógia elveinek érvényesítése következtében: 

- a terápiás elméletek katalizátorszerepe sokáig érintetlenül 
hagyta a gyermekvédelmet, és mikor megtörtént a pszichológia 

részleges rehabilitálása a 60-as évek közepén, akkor is a 
pszichoanalitikus iskola játszotta a főszerepet; 

-    a szociális szakmák kialakulását lehetővé tevő pedagógiai 

térhódítás helyett  

csaknem két évtizedre a szocialista pedagógia nyert teret, 

továbbra is akadályozva ezzel a professzionalizálódás folyamatát, 
így nem alakulhatott ki hazánkban sem a szociálpedagógia, sem a 

kriminálpedagógia.38 

Az 1945 utáni, rövid ideig tartó fellendülést követően ideológiai 
okok miatt törés  

keletkezett a gyermekvédelem rendszerében, s ez visszaszorította a 
területi gondozás kezdeményeit, és megkezdte a sokfunkciós állami 

bentlakásos intézeti hálózat kialakítását. Szintén ideológiai okokból 
elzárkózás volt tapasztalható a szociális szakma és szakképzés 

kialakításától, így a gyermekvédelem a hatvanas évek végéig a szocialista 
pedagógia hatókörébe került. Problémakezelő gyermekvédelmi hálózat 

néven egy olyan sajátos, zárt rendszer alakult ki, amelynek merev 
struktúrája ellenállt mindenféle változtatási igénynek.       

 Magyarországon 1945 után a zárt jellegű intézetek büntető jellege 
átmeneti időre még fokozódott is. Reszocializációs tevékenységükben 

érdemi változások csak az ötvenes évek végétől, de inkább a hatvanas 
évek elejétől történtek.  

 Míg nyugaton a hetvenes években a treatment és a tettesarányos 

büntetés túllépéséhez jutnak el, addig nálunk ekkoriban bontakozik ki az a 
szemlélet. Ez azonban valódi pedagógiai-pszichológiai professzionalizáció 

nélkül történik, és mindvégig erőteljes politikai-ideológiai nézetek hatják 
át. A főként gazdasági és politikai hatások miatt speciálisan alakuló 

magyarországi humanizálási folyamatot, tehát az ontológiai gondolkodás 

rögzülése, a professzionalizáció megrekedése, a tényleges treatment 
fejlődési szakasz elmaradása, a tettesarányos büntetés megkésett 

                                                 
38Volentics Anna: Gyermekvédelem és reszocializáció Nemzeti Tk. Bp. 1999. 50.old. 
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alakulása, és a bánásmód szocialista pedagógiai alapokra helyezése 

jellemezte. 

A II. világháborút követő években Magyarországon a 

kriminálpolitikában és az igazságszolgáltatásban is új nézetek születtek. A 
dogmatikus marxizmusra és a sztálini személyi kultuszra épülő 

büntetőjogi felfogás szerint a kriminológia burzsoá áltudomány, a bűnözés 
pedig az állammal együtt fog elhalni. E felfogás szerint a „meglevő 

bűnözés okai nem az adott társadalmi viszonyokban, hanem a kapitalista 
környezetben és az egyes emberek kapitalista tudati maradványaiban 

keresendők.”39Éppen ezért ebben az időszakban a kriminálstatisztikai 
adatokat titkosították, még a kutatás számára sem voltak hozzáférhetőek. 

A „fordulat” évében a hatalom száműzte a burzsoá áltudományok hazai 
képviselőit, feloszlatta intézményeit, társadalmi-szakmai szervezeteit. 

A témával részletesen foglalkozik Knausz Imre: A magyar „pedológia” 
pere – 1948-1950 c. cikke.40 Abból a megállapításból indul ki, hogy a 

magyar „pedológia”, a reformpedagógiai örökség ügyében 1950-ben ítélet 
született. Írását perújrafelvételi kérelemnek szánja, noha szándéka szerint 

nem akar bíró lenni, sem újra lezárni a pert. Az 1986-ban megjelent 
tanulmány tényeit azonban még 2006-ban is érvényesnek tekinti, s azok 

ma is. 

1947-ben az MKP elméleti folyóiratában Alexits György államtitkár 

írása41 - némi módosítással –, még szinte teljes bizalmat szavazott a 
reformpedagógia klasszikusainak. Az iskolák államosításakor – a 

programadás kényszeréből következően -, magyar követőik is ismét 
kiálltak a csoportmunka mellett. A pedagógus szakszervezet 

főtitkárhelyetteséhez csatlakozott a kommunista Mérei Ferenc is, a 
„Gyermektanulmány” című népszerű tankönyv szerzője. A folyamatosság 

azonban csak látszólagos volt: egyre inkább előtérbe került a szocialista 
kollektivitás eszménye.  

Az MKP hároméves tervjavaslatában szerepelt egy állami pedagógiai 
kutatóintézet létrehozása. Ez először a budapesti pedagógiai főiskola 

keretei között, annak Neveléstudományi Intézeteként valósult meg, majd 
1948-ban felállították az Országos Neveléstudományi Intézetet. Célja a 

neveléstudomány megújítása a progresszív hagyományok segítségével. 
Ezek közt még szerepelt a gyermektanulmányi mozgalom is. Az „új 

pedagógiai realizmus” megvalósításának igénye emellett 
összekapcsolódott a népi kollégiumok gyakorlatával. Célként tűzték ki, 

hogy leginkább a Szovjetuniótól kell tanulnunk, ezért követelménnyé vált, 
hogy az intézet munkatársainak tudniuk kell politizálni is. Mérei Ferenc, az 

                                                 
39 Vígh J.: 88.old. 
40 Pedagógiai Szemle, 1986/11. 1087-1102. 
  Újra közölték: Mérei élet-mű, Tanulmányok Szerk.: Borgos Anna, Erős Ferenc, Litván György 
  U-M-K, Bp. 2006. (Mérei Emlékkönyv 161-178.old.) 
41 Alexits György: Köznevelésünk demokratizálásának alapproblémái. Társadalmi Szemle 1947/1. 44-46 old.  
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intézet főigazgatója a Köznevelésben adott programot: el kell indítani a 

pedagógiai tudományok fordulatát, egyesíteni kell a tudományt a 
közoktatási gyakorlattal.42 

1949-ben, a megváltozott körülmények által kialakított új légkörben 
már tisztán ideológiai alapon támadtak meg akár tankönyveket is, és 

kényszerítették írójukat nyilvános önbírálatra. Mérei Ferencnek is 
önkritikát kellett gyakorolnia. Kiindulási pontként elkülöníti egymástól a 

burzsoá és a szocialista gyermeklélektant: előbbi „az osztálytagozódás 
rögzítésének és így az osztályelnyomás hitelesítésének eszköze”, utóbbi 

„az új ember kialakításáért folyó megfeszített harc egyik eszköze”. És 
mert más a polgári- és más a szocialista társadalomban élő gyermek, 

bírálja könyve „objektivizmusát”, megfogalmazza a közösség és saját 
igényét egy új gyermeklélektanra.43 Ebből következően a szakemberek 

elvetették a gyermeki személyiség nevelő hatásoktól eltekintő vizsgálatát, 

azaz eleve elvetendőnek minősítették a gyermek mindenféle 
tanulmányozását. Tehát áltudománynak minősült a pszichológiai teszt, a 

kísérlet és a megfigyelés mindenféle formája, s a belőlük levonható 
következtetések is. Visszajutottak oda, hogy a gyermek abban különbözik 

a felnőttől, hogy ismeretei csekélyebbek. Nem létezik sajátos gyermeki 
világkép, a pedológia ellenfelei csak a gyermek osztálymeghatározott-

ságának tulajdonítottak komolyabb jelentőséget. 

Bár Mérei 1949-ben pedagógiai munkásságáért megkapta a Kossuth-díj 
ezüst fokozatát, 1950-ben intézetét felszámolták, őt magát pedig 

elbocsátották állásából.44 Lázár György támadó cikke45az ONI 

megszüntetésével párhuzamosan jelent meg, figyelmeztetésül az 
oktatásügy szakembereinek, miszerint a politikai céloknak elsőbbséget kell 

biztosítani a konkrét iskolai viszonyokkal szemben. A szerző szerint: „A 
pedológia – magyar szóval: gyermektanulmány – a burzsoá-imperialista 

nevelés-<tudomány> segéd-<tudománya>, s a magyar neveléstudomány 
legelterjedtebb ágazata, legjellegzetesebb megnyilvánulása, legfontosabb 

harci területe.” Innen kiindulva jutott el a következtetéshez, hogy a 
pedológia „…nem <csak> a szocialista neveléstudománynak, nem <csak> 

szocialista nevelési gyakorlatunk kiépítésének, hanem magának a 
munkásosztálynak és a vele szövetséges dolgozó parasztságnak is esküdt 

ellensége”. Ilyen hangvételűek voltak ebben a korban a feljelentések is. 
Egy-egy ilyen írásnak lehettek akár személyes következményei is. 

Egyértelmű volt viszont, hogy a neveléstudomány megmerevedése a 
magyar közoktatás korszerűsödésének akadályává vált. 

A társadalomtudományok nemzetközi és hazai eredményei, jeles 
képviselői csak illegálisan, vagy félhivatalosan, a szovjet tudomány 

                                                 
42 Mérei Ferenc: A falakon belül. A neveléstudomány feladata. Köznevelés 1948.nov.15. 550.old. 
43 Mérei Ferenc: A burzsoá objektivizmus a gyermeklélektanban. Magyar Pedagógia, 1949.69. 
44 1956-os rehabilitálásáig fordításból tartotta el családját, ekkor kiemelt tudósként az MTA Pszichológiai  
     Intézetébe, majd 1958-ban a Biokémiai Intézetbe került. 
45 Lázár György: A magyar neveléstudomány feladatai a szocialista építésben. Budapest: 1950. 6-7. 
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külsőségei mögé húzódva élhettek tovább, elzárva a széleskörű 

megismerés és alkalmazás lehetőségeitől. A bűnözés empirikus vizsgálata, 
a kriminológiai kutatások csak Sztálin halála után, a személyi kultusz 

felszámolását követően kezdődhettek újra. 

Az „áltudományok” mellőzésével létrejött új szocialista ideológia 

tükröződött a törvényhozásban is, és a maga módján befolyásolta a 
fiatalkorú bűnelkövetők törvényi megítélését. A II. világháborút követően 

a Bn. és a kapcsolódó rendeletek rendezése érdekében megalkották a 
Budapesti Fiatalkorúak Bíróságának megalkotásáról szóló 1947. évi 

XXXIX. törvényt. Valójában ez az új jogszabály nem hozott lényeges 
változást, annak ellenére, hogy olyan szervezeti önállósággal rendelkező 

bíróság létrehozása volt a célja, amely kizárólag fiatalkorúak ügyeivel és 
azok megsegítésével foglalkozott volna. Létrehozását a miniszteri indoklás 

a következőkben határozta meg: „kívánatosnak látszik a fiatalkorúak 

ügyeiben való bíráskodást szervezetileg is önálló bíróságokra bízni.” A 
budapesti törvényszék járt el minden olyan ügyben, amely korábban a 

fiatalkorúak bírájának, illetve a fiatalkorúak törvényszéki tanácsának 
hatáskörébe tartozott.46 Szintén 1947-től az igazságügyi kormányzat azt 

az álláspontot képviselte, hogy a büntetés-végrehajtás nem lehet az állam 
számára veszteséges. A rabmunkáltatást beillesztették a tervgazdaság 

keretei közé. 1948-ban létrehozták az Igazságügyi Minisztérium Gazdasági 
Igazgatóságát, amely a rabmunkáltatás gazdasági részletterveit dolgozta 

ki és hajtotta végre. Ugyanebben az évben államosították az elítélteket 
foglalkoztató vállalatokat, megszervezték a büntetőintézetektől való 

különválásukat, de előírták, hogy az intézetek kötelesek megfelelő 
számban munkaerőt biztosítani ezeknek a vállalatoknak. Ez az intézkedés 

kiterjedt a fiatalkorúak fogházaira is. 

A negyvenes évek végének politikai fordulata után a büntető anyagi- és 

eljárásjog jelentős átalakítására került sor. 1950-ben megjelent a 
Csemegi-kódex általános részét felváltó 1950. évi II. törvény, ami Btá 

néven vált ismertté. A törvény alig rendelkezett fiatalkorúakról, csak 
annyit mondott ki, hogy nem büntethető az, aki a bűncselekmény 

elkövetésekor még nem töltötte be a 12. életévét. A részletes szabályokat 
az 1951. évi 34. számú törvényerejű rendelet (Ftvr.) tartalmazta, amely a 

fiatalkorúakra vonatkozó törvényhozás következő nagy állomását 
jelentette.47 A törvény kimondta, hogy: „A Magyar Népköztársaság 

különös gondot fordít az ifjúság fejlődésére és nevelésére, s ezt a 
gondoskodást érvényesíti a fiatalkorúakra vonatkozó büntetőjogi és 

büntető eljárási szabályok megállapításánál is. Evégből a fiatalkorúakkal 

szemben nem alkalmaz olyan rendelkezéseket, amelyek azok fejlődését 
gátolhatnák, és a szabályozásnál olyan intézkedésekre törekszik, amelyek 

alkalmasak arra, hogy a fiatalkorúak helyes irányba való fejlődését 
előmozdítsák, és őket a társadalom hasznos tagjaivá neveljék.” A törvény 

                                                 
46 Az 1913. évi VII. tc. alapján. 
47 Ezt később módosította az 1954. évi 23. sz. tvr. 
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szerint fiatalkorú az, aki a bűncselekmény elkövetésekor 12. életévét 

meghaladta, de 18. életévét még nem töltötte be.  

A büntetési és intézkedési rendszer ellentmondásokat is tartalmazott. A 

deklarált céloknak semmiképpen nem felelt meg az a szabály, amely 
megengedte, hogy a fiatalkorúakra életfogytig tartó szabadságvesztést 

vagy halálbüntetést szabjanak ki. A főszabály szerint ugyan ez nem volt 
lehetséges, csakhogy gyengítette erejét a kivétel, miszerint mégis 

alkalmazható volt akár a halálbüntetés is, „ha azt a törvény külön rendeli”. 
Egyébként az említett büntetéssel fenyegetett bűncselekmény esetében a 

kiszabható börtönbüntetés maximális tartama 15 év, legrövidebb tartama 
pedig bármely bűncselekmény esetén 30 nap volt. Pénzbüntetéssel 

fiatalkorút csak akkor lehetett sújtani, ha önálló keresete, jövedelme vagy 
vagyona volt. Az „önálló” jelzőt szigorúan értelmezték, nem vonatkozott 

tehát a szülőktől kapott pénzre. A cselekmény elkövetésekor 14. évét be 

nem töltött fiatalkorúval szemben a bíróság intézkedésként megrovást, 
próbára bocsátást, illetve javító- vagy gyógypedagógiai nevelést 

rendelhetett el. 

A dorgálást a megrovás váltotta fel, és akkor lehetett alkalmazni, ha 
elegendőnek mutatkozott a fiatalkorú nevelése érdekében. A próbára 

bocsátás a Büntetőnovella szabályaival egyezően most is egy évre szólt. 
Nem lehetett alkalmazni azzal szemben, akit korábban egy évet 

meghaladó börtönbüntetésre ítéltek, vagy aki az ítélet meghozatalakor 17. 
életévét betöltötte. Ha a fiatalkorút nem lehetett addigi környezetében 

meghagyni, mert fejlődése ott nem látszott megfelelően biztosíthatónak, 

akkor a bíróság kétféle intézkedést hozhatott: vagy javítóintézkedést 
rendelt el, mely határozatlan időre szólt, de legalább egy évesnek kellett 

lennie, és nem volt alkalmazható a 17. évét betöltött fiatalkorúval 
szemben. Ha viszont a fiatalkorú terhelttel szemben értelmi 

fogyatékossága miatt a javítóintézeti nevelés nem mutatkozott 
célravezetőnek, helyette a bíróság gyógypedagógiai nevelést rendelt el. 

Ennek tartamára ugyanaz a szabály érvényesült, mint a javítóintézeti 
nevelésre.  

A nevelő intézkedések súlyának emelése érdekében 1954-ben megal-

kották az 1954. évi 23. törvényerejű rendeletet, amely két korcsoportra 

osztotta a fiatalokat 12-14 illetve 14-18, az előbbiek esetében pedig 
kizárta a büntetések kiszabásának lehetőségét. 

A szocialista Büntető Perrendtartás megalkotására 1951-ben került 

sor.48A rendelet az eljárási szabályok között első helyen a fiatalkorúak 
ügyében eljáró bíróságokról rendelkezett. Első fokon az igazságügyi 

miniszter által kijelölt járásbíróságok, mint a fiatalkorúak bíróságai jártak 
el, de csak azokban az ügyekben, amelyek nem tartoztak a megyei 

bíróság hatáskörébe. Garanciális rendelkezésként megjelent, hogy a 

                                                 
48 1951.évi III.tv.;ezt az 1954.évi V.tv. és az 1957.évi 8.tvr.módosította 
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fiatalkorú terhelttel szemben akkor is a fiatalkorúak bírósága jár el 

elkülönítetten, ha a fiatalkorú ügye felnőtt korú terhelt ügyével van 
összefüggésben. A szabály garanciális jelentősége azonban akadályba 

ütközött a bekezdés következő kitétele miatt, amely a járásbíróságnak 

megengedte, hogy általa fontosnak tartott okból a fiatalkorú ügyét is a 
maga elbírálási körébe vonja. Sőt, az ezt kimondó határozat ellen még 

fellebbezésnek sem volt helye.  

Szintén garanciális jellegűnek szánt szabály volt a fiatalkorúak 
tekintetében a bíróság összetételét szabályozó szakasz. Eszerint a 

tanácsban ülnökként a pedagógus szakszervezetek és a Magyar Nők 
Demokratikus Szövetsége egy-egy tagjának is részt kellett vennie. Ezt 

azzal indokolták, hogy a pedagógus tapasztalata, képzettsége, illetve a 
fiatalkorúakkal való napi kapcsolata segít annak megállapításában, hogy 

milyen intézkedés vagy büntetés a legmegfelelőbb a fiatalkorú 

megjavítása és további helyes fejlődése érdekében. A női ülnökök 
részvételének kötelező voltát pedig azzal magyarázták, hogy egy nő 

sokkal fogékonyabb a gyermekek problémái iránt, gyermeknevelési 
tapasztalataiból, anyai ösztöneiből eredően könnyebben átérzi és megérti 

a terhelt helyzetét, ami szintén a nevelési célok helyes kitűzése és a 
választott módszerek és eszközök megfelelő alkalmazása miatt szükséges.  

Megmaradt a fiatalkorúak ügyészének intézménye, emellett külön 

rögzítette a rendelet, hogy „fiatalkorúval szemben büntetőeljárásnak 
magánvádra nincs helye”. A kötelező védelem megfogalmazásához még 

1951-ben sem jutott el a jogalkotó. A törvény szövege kimondta, hogy a 

terhelt fiatal korára tekintettel védő részvétele a tárgyaláson nem 
kötelező. Szigorú szabály volt a fiatalkorúak előzetes letartóztatásával 

kapcsolatban, hogy e kényszerintézkedésnek az egyéb feltételek megléte 
esetén is csak akkor volt helye, ha az mindenképpen szükségesnek 

látszott. Az elkerülhetetlen szükséget indokolttá tehette egyfelől az 
elkövetett bűncselekmény különösen súlyos volta, másfelől pedig az a 

körülmény, ha a fiatalkorú nem volt meghagyható addigi környezetében. 
Ha az előzetest a felnőttek letartóztatására rendelt intézményben 

foganatosították, a fiatalkorút el kellett különíteni. 

A tárgyalás nyilvánosságának korlátozását rögzítő rendelkezés a 

nyilvánosság kizárását az általános eseteken túl olyankor is kötelezővé 
tette, ha ez a fiatalkorú érdekében indokoltnak tűnt. Ezen kívül a 

tárgyalásnak a fiatalkorú erkölcsi fejlődésére esetleg káros hatással lévő 
része megtartható volt a fiatalkorú terhelt távollétében is. Csakúgy, mint a 

Büntetőnovella, a rendelet is megtiltotta a bűnösség kimondását nemcsak 
a próbára bocsátást, hanem a bírói megrovást, javító- vagy 

gyógypedagógiai nevelést elrendelő határozatban is. 

A fiatalkorúak megkülönbözetett büntetés-végrehajtása a II. 
világháború után erősödő szemléleti akadályokba ütközött. Az 1951. évi 

34. számú törvényerejű rendelet a Btá-val összhangban a korábbi 
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fiatalkorúak fogháza helyett börtönbüntetés kiszabását tette lehetővé. A 

szigorítás nem csupán az elnevezésre vonatkozott, hanem a külvilágtól 
való elszigetelés növelésére, a feszesebb intézeti életrend előírásaira is. Az 

1954-ben megszületett 1105-ös minisztertanácsi határozat, mely az új 

büntetés-végrehajtási rendszer kereteit dolgozta ki, a szabadságvesztés 
két végrehajtási fokozatát különböztette meg: a börtönt és a büntetés-

végrehajtási munkahelyet. Az 1955. évi Büntetés-végrehajtási Szabályzat 
- továbbra is fenntartva a felnőtt korúakéhoz hasonló represszív elemeket 

-, bevezette az általános iskolai tankötelezettséget, a kötelező világnézeti 
és politikai nevelést, valamint a szakmai oktatást a fiatalkorúak részére. 

Ezt a Szabályzat a következőképp fogalmazta meg: „A börtönparancsnok 
állandóan ügyeljen arra, hogy az őrség tagjai a fiatalkorúakat bánásmód 

tekintetében a felnőtt korú letartóztatottaktól feltétlenül 
megkülönböztessék, és velük a nevelés céljainak fokozottabb szem előtt 

tartásával bánjanak.”49 A 8/1959. számú BM utasítás a nevelési 
törekvések előtérbe helyezésével némiképp enyhítette a fiatalkorú 

elítéltekre vonatkozó szankciókat. A közösségi nevelés bevezetésében 
érzékelhető volt a makarenkói pedagógia hatása, de szélesítették a 

külvilággal való kapcsolatot is, és lehetővé tették a középiskolai 

tanulmányok folytatását.  

A jogszabályi rendelkezések végrehajtását azonban akadályozták az 
embertelen elhelyezési körülmények és a felkészült szakszemélyzet 

hiánya. A háború után a fiatalkorú fiúkat Cegléden egy egykori 
huszárlaktanya lóistállójából átalakított épületben helyezték el, a lányokat 

pedig Kecskemétre vitték. A belügyminiszter utasítására 1954 végén a 
fiatalkorúakat a Sátoraljaújhelyi Országos Börtönbe szállították át, ahol a 

felnőttekkel közös intézetben nyertek elhelyezést. Innen 1958-ban 
telepítették át a közel 150 fiatalkorút a Budapesti Országos Börtönben 

kialakított intézeti részlegbe. A javító-nevelést szolgáló különféle 

főhatóságok irányítása alatt álló, eltérő jellegű és minőségű feladatok 
ellátására alkalmasnak vélt intézetekben lévő fiatalok anyagi-

egészségügyi ellátására, a Gyermekotthonokéhoz és általában a „normál” 
gyermekvédelmi célokat szolgáló intézményekhez hasonló állapotok voltak 

jellemzők. A fő különbség az, hogy itt az ellátásba is beépítették a 
büntetés és az elrettentés elemeit. 

Az intézetek belső szervezetét a nevelési-képzési feladatok, a fiatalok 

személyiségállapota, az épületek szabta lehetőségek, a „felülről” 
szorgalmazott megoldások, és a felnőtt közösség, elsősorban a vezető 

(igazgató, parancsnok) képessége és ambíciója alakította ki. A működés 

rendjét pedig döntően a makarenkóinak nevezett elvek formálták. Az 
intézetek általában három nagy egységre tagolódtak: az otthonra, az 

iskolai és a szakképzési részlegre. A vezető és közvetlen munkatársai 
mellett házitanácsok működtek. Megalakult a szakszervezet helyi 

csoportja és a pártszervezet is. A fiatalokat mindenütt családokra vagy 

                                                 
49 Bv. Szabályzat 444 § 
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szakaszokra osztották, de voltak brigád és tanulókör csoportok is.50 Ez a 

belső szervezeti rend szemlélteti azt a munkát, melyet György Júliáék 
végezhettek 1950-ig. Mindezek alapján Gergely Ferenc a következőket 

állapítja meg: „Nem szabad kizárnunk annak a lehetőségét, sőt 

feltételeznünk kell, hogy a kiseprűzött <burzsoá áltudományok> különféle 
rejtett csatornákon, áttételeken keresztül, ezekben a kemény 

esztendőkben is jelen voltak, többek között az igazságügyi 
gyermekvédelem területén, ha érdemi, széleskörű hatást nem is tudtak 

gyakorolni.”51 

Az 1951-es Büntető Perrendtartás érdekessége volt, hogy „Nevelők és 
gondozók felelőssége” címen tartalmazott egy különös részi tényállást, 

amely a ma hatályos törvényünkben található „kiskorú veszélyeztetése” 
elnevezésű bűncselekménnyel állítható párhuzamba. E szabály előrelépési 

szándékot jelzett a gyermekvédelem területén, hiszen a nevelés során 

nem megfelelően eljáró személy bűncselekményi felelősségét alapozta 
meg. 

Az 1950-es évek végére a gyermek- és ifjúságvédelem a 

kriminálpolitika és a társadalompolitika legalaposabban vizsgált területévé 
vált. Az Országos Gyermek- és Ifjúságvédelmi Tanács egy sor 

tényvizsgálatot végzett az ezen a területen felmerülő problémák feltárása 
és megoldása céljából. Az ezt követő időszakban egymás után jelentek 

meg a fiatalkori bűnözés témakörében írt monográfiák és tanulmányok. 

 Az 1956-os forradalom eseményei, a gyermek- és fiatalkorúak 

tömeges részvétele a korosztály megítélésében is változásokat hoztak. A 
konszolidálódó hatalom képviselői a pártállami rendszer megdöntésében 

résztvevőket, a szovjet megszálló katonai erők ellen fegyvert fogókat 
1957. február-márciusától kezdve egységesen ellenforradalmároknak, a 

fiatalok többségét pedig osztályidegeneknek, bűnözőknek, lumpen 
elemeknek nevezte, és igyekeztek tetteiket köztörvényes 

bűncselekménynek minősíteni. Az állami vezetést az is érdekelte, hogy 
milyen okok húzódtak meg a fiatalok cselekedetei, magatartása mögött, 

ezért vizsgálatokat folytattak, melyek során kimutatták, hogy 1938-hoz 
képest jelentősen megnőtt a fiatalkori bűnözés. Az egyik előterjesztés 

készítői az akkori állapotokat így jellemezték: „Az ellenforradalmi 

cselekményekben, tapasztalataink szerint igen nagy számmal vettek részt 
bűnöző és erkölcsi züllött fiatalkorúak, továbbá olyan felnőtt korban lévő 

fiatalok, akik korábban is ilyen életmódot folytattak. Hivatalos adatok 
tanúsítják, hogy megnőtt a fiatalok számaránya a Magyar Népköztársaság 

                                                 
50 A rákospalotai intézet belső, nevelési feladatokat is szem előtt tartó csoportbeosztása 1949-ben a következő   
    volt: 1.) megfigyelő család 2.) gyógypedagógiai csoport 3.) normál intellektusú csoport, akiknél a kriminalitás 
    hátterében súlyosabb lelki elváltozások álltak (csavargók, szexuális aberráltak 4.) főleg tanácsra szorulók   
   5.) a harmadik és a negyedik csoportból az „erősebb közösségi életre is képesek 6.) félszabadságosok csoportja 
51 Gergely F.: 113.old. 
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elleni bűntettek elkövetői között és ezen belül is különösen nagy a 

fegyverrejtegetés miatt vád alá helyezetteknél.52  

 A KISZ Országos Szervező Bizottsága felkérésére erről a 

problémáról a BRFK Fiatalkorúak- és Gyermekvédelmi Osztálya és a 
Legfőbb Ügyészség készített összefoglalást. Jelentésükből kiderül, hogy 

ebben az időben a fiatalkorúakat milyen bűncselekményekért ítélték el. 
Ilyen volt például: a tiltott határátlépés kísérletének bűntette, a fegyver- 

és lőszerrejtegetés bűntette, a röpcédulázás-izgatás bűntette vagy a 
prostitúció bűntette. Megállapították azt is, hogy a bűncselekményeket 

főként az állami gondozott és a nevelőszülőkhöz kihelyezett gyermekek 
követték el. Emellett a Legfőbb Ügyészség jelentése azt is kiemelte, hogy: 

„ a fiatalkorú bűnösök nagy százaléka munkás és paraszt származású és 
csak elenyésző százaléka osztályidegen.”53 Az elkövetők zöme fiú és kb. 

40-45 %-a 16 éven aluli volt.  

A fiatalkorúak bűnözésének egyik fő okaként minden jelentés kiemelte a 

szülői nevelés hiányát, az iskola nem mindenben kielégítő voltát, de szóba 
kerültek a szülői házon kívüli kártékony hatások, az italboltok, a mozik 

stb. A Legfőbb Ügyészség hangsúlyozta: „Jelentős szerepet játszik a 
fiatalkorúak bűnözésében a burzsoá ideológia maradványainak káros 

hatása.”. Beszéltek a munkásszállások züllesztő hatásáról, a munkába 
állítás változatlanul nehéz voltáról, a büntetett előéletűek társadalmi 

visszafogadásának nehézségeiről. Sürgették az ún. Makarenkó-telepek 
létrehozását, illetve a gyermekvárosok mielőbbi felépítését. 

Az 1956. október 23-át követő események nyomán fiatalok és felnőttek 
eltérő módon adtak választ az eseményekre: sokan rokonszenveztek a 

forradalommal, és többen a fegyveres harcokból is részt vállaltak. Az 
1956-ot követő három évben mintegy négyszáz embert végeztek ki a 

forradalomban való részvételért, többeket bebörtönöztek és sokakat 
internáltak. Mindezt az amnesztia ígérete után, és úgy, hogy a résztvevők 

jelentős része elmenekült az országból. A börtönökben sokakat brutálisan 
vallattak, megkínoztak, köztük számos nőt és kiskorút is. Az 1957. évi IV. 

törvénnyel lehetővé tették a 16 év feletti fiatalkorúak esetében is a 
halálbüntetés kiszabását (lásd: Mansfeld Péter kivégzése). Az 1963-as 

amnesztia révén csak a politikai okokból elítéltek szabadultak, a 

köztörvényes bűncselekményekért elítélt forradalmárok büntetésük 
letöltéséig börtönben maradtak. 

   

 

 

                                                 
52 Gergely F.: 202.old. 
53 Gergely F.: 203.old. 
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Az enyhülés időszaka az 1960-as évek közepétől  

 

A hatvanas évek közepétől a társadalmi-politikai változások 
következtében a hangsúly az ideológiai-politikai kérdésekről a gazdasági 

kérdésekre helyeződött át. Az ország nyitottabbá vált, az életszínvonal 
emelkedett, a társadalombiztosítási juttatások bővültek. A munka jogának 

s egyben kötelességének megfogalmazása a teljes foglalkoztatottság 
megvalósulásában realizálódott. A nők tömeges munkába állását 

támogatták, azonban a szükséges kedvezményeket nem biztosították, így 

a születési arányszámok jelentősen csökkentek, részben az abortusz 
legalizálása, részben az anyagi értékek felé orientálódás 

következményeként.54 

A hatalom a fiatalkorúak erkölcsi züllését igyekezett az 56-os 
események hatásaként elfogadtatni. A gyermekvédelemben szükséges 

koordináció biztosítására 1957-61 között működő OGYIT (Országos 
Gyermek- és Ifjúságvédelmi Tanács) 1957-ben jelentést készített a 

„fiatalkori bűnözés és erkölcsi züllés néhány égető kérdéséről” címmel. 
Ebben hangsúlyozták: „az a határozott véleményünk, hogy hatékony 

intézkedésekre van szükség, mindenekelőtt a fiatalkori bűnözés és 

erkölcsi züllés útjára sodródott fiatalok ügyével foglalkozó hatóságok 
munkájának megjavítására.”55A Tanács törekvéseinek egyik alapelvéhez, 

a megelőzés elsődlegességéhez ragaszkodva, országos mértékben 
próbálta feltárni a veszélyeztetettség mértékét és okait, a fiatalkori 

bűnözés és erkölcsi züllés helyzetét, valamint az e téren folyó munkát. 

1960-tól kezdődően építették ki a nevelőotthonok hálózatát. Ezek 
sokfunkciós bentlakásos intézetek voltak, és félzárt intézeti körülmények 

között próbálkoztak a gyermekek átnevelésével. Mivel a javítóintézetek a 
börtön enyhébb formájának számítottak, ezek a gyermekotthonok nagyon 

emlékeztettek a javítóintézetekre. A szakmák közötti koordináció 

nehézkes volt, ezért lehetetlennek bizonyult a fogyatékos, nehezen 
nevelhető, inadaptált, beteg, halmozottan hátrányos helyzetű és 

veszélyeztetett gyermekek problémáinak egy rendszeren belüli 
megoldása. A nevelőotthonokat később gyermekotthonnak nevezték. 

Hazánkban 1961-ben hatályba lépett az új Btk., amely hatályon kívül 

helyezte az Ftvr.-t és a fiatalkorúakra vonatkozó szabályokat beépítette a 
kódexbe. Nem csak a fiatalkorúak büntetőjogának, hanem a fiatalkorúak 

büntetőeljárásának az önállósága is megszűnt. Az 1962. évi 8. tvr. az 
egységes eljárás elvét követte, ez összhangban volt az 1961. évi V. tv-el. 

Megszűnt a fiatalkorúak bírósága és ügyészsége is. A szocialista Btk. arra 

az elvi álláspontra helyezkedett, hogy a büntetőjogi felelősség minimális 

                                                 
54 Kerezsi Klára: A védtelen gyermek KJK Bp. 1995. 24.old. 
55 Gergely F.: 230.old. 
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életkori kritériuma a 14. életév, és a 12-14 éves bűntettes fiatalokkal való 

foglalkozást áthelyezte az iskolai, az iskolán kívüli és a családi nevelés 
területére. Az 1961. évi V. tv. is a nevelő jellegű „befolyásolást” tartotta 

elsődleges szempontnak, annak ellenére, hogy a Btk. miniszteri indoklása 

kimondta: „fiatalkorú bűntettesek ügyeinek elbírálásánál az általános 
büntetőjogi elvek érvényesülnek”. A fiatalkor tehát büntetéskiszabási 

tényezővé degradálódott, mivel elutasították az értelmi fejlettség 
vizsgálatát. A javítóintézeti nevelés volt az 1961-es Btk. legsúlyosabb, 

határozatlan időtartamú, fiatalkorúakkal szemben kiszabható nevelő 
intézkedése. A főbüntetések közül a szabadságvesztés büntetés 

időtartamára vonatkozó változásokon kívül a 97.§ (1) bek. meghatározta 
azt is, hogy „különös gondot kell fordítani a fiatalkorú erkölcsi nevelésére, 

valamint oktatására.” A Btk. 1966.évi Novellája a „fiatalkorúak 
átnevelhetősége szempontjának” figyelembe vételével két végrehajtási 

fokozatot állapít meg: a börtönt és a munkahely fokozatot. Az utóbbit az 
1971. évi 28.tvr. – a ma is használatos - börtön és fogház fokozatokra 

változtatta. Ez azonban már nem a nevelés elsődlegességét, hanem a 
társadalom védelmének fontosságát hangsúlyozta, és bevezette a 

szabadságvesztés büntetés fiatalkorúakra alkalmazandó formáinak 

szigorítását. 

 Az 1966-ban hatályba lépő első magyar Bv. tvr. a fiatalkorúak 
szabadságvesztés büntetésének végrehajtásáról speciális, kiegészítő 

jellegű szabályokat tartalmazott. Ezek alapján az oktatásban vagy 
szakképzésben való részvétel kötelező volt, továbbá jogosulttá tette a 

fiatalt a kapcsolattartásra, művelődésre, öntevékeny vagy szervezeti 
munkába való bekapcsolódásra. Az iskolai oktatás a fiatalkorúak 

büntetőrendszerének egyik leginkább fejlődő területe lett. Hasonló 
jelentőséggel bírt a munkáltatás is, amely a Bv. tvr. szerint „az elítélt 

nevelését, testi, szellemi erejének fenntartását, szakmai gyakorlottság 

megszerzésével a társadalomba való beilleszkedés”56-ét szolgálta. A 
fiatalkorúak nevelése a szocialista pedagógiának abból az elvi tételéből 

indult ki, hogy a nevelési eljárások alanya és közege nem közvetlenül az 
egyén, hanem a közösség. A makarenkói iskola tanítása szerint a nevelő a 

követelményeket az egész közösséggel szemben támasztja, egyben 
gondoskodik arról, hogy a közösség legérettebb tagjai e követelményeket 

elsajátítsák és közvetítsék a többiek felé. 

 A hivatalos ideológia mellett azonban újra teret nyert az a szemlélet, 
amely szerint létezik a társadalmi viszonyoktól független gyermeki 

világkép. 1970-ben megjelent Mérei Ferenc V. Binét Ágnessel közösen 

jegyzett Gyermeklélektana,57melynek témája az „egészséges” gyermek 
fejlődése, azonban szinte minden fejezet végén foglalkozik a nem 

                                                 
56 22.§ 
57 Méreit 1956-os tevékenységéért, államellenes szervezkedésért 10 év börtönre ítélték 1958-ban. 1963-ban 
kapott amnesztiát, 1964-ben az általa alapított Klinikai Pszichológiai Laboratórium vezetője lett, új teremtő 
korszak kezdődött életében. 
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megfelelő körülmények között felnövő, szocializálódó gyermekekkel,58az 

agresszió kialakulásával, a bűnözővé válás lehetőségeinek forrásával. Idő 

                                                 
58 A bevezetés helyzetfelmérése reális: „…a gyermeklélektannak vannak…nagy találatai, de roppant 
megismerési hézagai is.” Keveset tudunk „az erkölcsi belátás kibontakozásáról” – vallják be a szerzők. Azonban 
ez a „kevés” is segítséget jelenthet a problémás gyermekek és a bűnözés közelébe sodródó fiatalok jobb 
megismerésében. 
„A kezdet” a megszületés, az első néhány hónap. Nem mindegy, hogy a baba hol idomul új környezetéhez, a 
világhoz: családban vagy csecsemőotthonban. „Az anya-gyerek kapcsolat” c. fejezet alcíme A megkapaszkodás. 
Az anyában – vagy a gondozóban. A „Gyerek anya nélkül” állatlélektani kísérletek tanulságait is felhasználja. 
Mindjárt a fejezet első bekezdése leszögezi, az elmúlt évtizedek társadalomlélektani kutatásai új 
következtetésekre jutottak: „…az antiszociális serdülők s a bűnöző felnőttek között feltűnően sok az olyan 
ember, aki gyermekkorában anya nélkül vagy anyai szeretet nélkül nevelkedett.” 
A szeretetkapcsolat hiánya súlyos következményekkel jár. A második vh. után a világ különböző országaiban 
kellett nevelőotthonokat létesíteni anyjuktól elszakadt gyermekek gondozására, külön csecsemők számára is. 
Megfigyelték azonban, hogy a kiváló egészségügyi ellátás ellenére a kisgyermekek fejlődése nem volt kielégítő. 
Elmaradtak a családban nevelkedő, sok esetben rosszabb körülmények közt élő társaik mögött értelmi 
teljesítményben, beszédkészségben, főleg pedig az érzelmi élet területén. (R. Spitz nevezetes vizsgálatában négy 
csoportot figyelt meg: lelencházi csecsemőket, börtönbüntetésüket töltő leányanyák gyermekeit és két csoport 
családban felnövő apróságot, nagyvárosi értelmiségi szülők, illetve egy halászfalu lakosainak gyermekeit. Az 
utolsó három csoport megfigyeltjei egyenletesen fejlődtek, az anya nélkül nevelkedettek az első hónapok 
egyenletes fejlődése után az első év végére 40%-os visszaesést mutattak. Ezt a jelenséget nevezte el Spitz 
hospitalizmusnak.) Ennek a korai szakasznak a következményei – más vizsgálatok tanulságai alapján -, a 
kamaszkorban, sőt még később is megmutatkoznak. Ugyanilyen következményekkel járhat a rejtett érzelmi 
elhanyagoltság, amely látszólag rendezett életű családokban is előfordulhat. Egy „emocionális félreértés” 
következtében az anya hálátlannak minősítheti a gyereket, aki erre – mert szerinte őt nem szeretik -, lázadással 
reagál. A „rosszul szeretett” gyermek érzelmi bizonytalanságban nő fel, s ez is súlyos következményekkel járhat. 
A következő életkori szakaszban, kétéves kor után, a 3-5. életév között a fejlődésnek új, jellegzetes konfliktusai 
alakulnak ki. Ezek kezelési módja szintén szerepet játszhat a gyermek jövőjének alakulásában. A fejlődő 
gyermek cslekvései szükségszerűen korlátokba ütköznek, ez feszültséghez, ill. frusztráció kialakulásához vezet. 
Ennek következményeként regresszió, színvonalcsökkenés alakulhat ki, s ennek gyakran agresszív színezete van. 
Az én-élmény megjelenésének és első érvényesítésének az időszaka az ún. dackorszak. Mindez cáfolja a 
veleszületett agresszió elméletét, s igazolja azt, hogy az agresszió helyi eredetű, a mindennapos akadályoztatások 
feszültségei váltják ki. Ezt – a gyermek érdekében történő – engedelmességre nevelés még jobban kiélezi, főleg 
ha a szülők, nevelők nem értik meg a gyerek önállóságra törekvésének indítékait. A konfliktusokat csak az erős 
érzelmi kötődés enyhítheti. Ennek hiánya negatív következményekkel járhat a család nélkül vagy a helytelen 
nevelési elveket valló családban felnövő gyermekek fejlődésében, akár hosszú távú következményei is lehetnek. 
„Az azonosítással összefüggő zavarok mindezekben az esetekben antiszociális, a következményekkel, a 
konvenciókkal és a normákkal szembeszegülő magatartáshoz vezetnek.”(72.old.) 
A negyedik életévben, a közösségbe kerüléskor az indulati konfliktusok jellege megváltozik. A „felcserélhetetlen 
ragaszkodás, az agresszív visszautasítás, a szeretet elvesztésétől való félelem” mellett felfedezik a nemek közti 
különbséget. Nagyon sok múlik azon hogy a családban az érdekelt felek, a fiúgyerek, az apa és az anya tudják- e 
helyesen kezelni pl. a különböző mértékben jelentkező Ödipusz-konfliktust, s a gyermekben ennek az élménynek 
a megélése kapcsán megjelenő bűntudatot, szégyent. Hermann Alice szerint, ha a nevelésben a megalázást és a 
kiközösítést alkalmazható pedagógiai fogásnak tekintik, akkor „ez a szerencsétlen idomítási módszer súlyos 
önértékelési zavarokat is okoz”. A félelem elől a gyermeknek van hová menekülnie. A megszégyenítés, a 
kiközösítés okozta társtalanság sokféle torzulást okozhat a személyiségben, forrása lehet a cinikus hozzáállásnak. 
Szerencsés esetben az iskoláskor kezdetére ezek az indulati konfliktusok elcsitulnak, legfeljebb a serdülő- és 
felnőttkori fantáziálásokban térnek vissza, de okozhatnak károsodást is.  
„A szabály tudata és az erkölcsi ítéletek” c. fejezetben a szerzők a külső szabály belsővé válását kísérik 
figyelemmel. Külföldi és hazai kísérletek eredményeiből levont következtetésekkel támasztják alá, hogy a 
heteronómia autonóm erkölcsi felfogássá alakul át. A heteronómia a felnőtt tekintélyén alapul: hazudni, lopni 
stb. nem önmagában erkölcstelen, hanem azért, mert ha elköveti, a gyermek mások által felállított tilalmat szeg 
meg. 9-10 éves korától kezdve azonban már a szabály szellemét követi, s ez lehetővé teszi számára az enyhítő 
körülmények mérlegelését. Ez a szemlélet már a gyermekcsoportban alakul ki és erősödik meg. 
Hasonló a helyzet a társas viszonylatok, az emberek társadalmi helyzetének megértése területén. Hunyady 
György kísérletei is alátámasztják, hogy a társadalmi képzetek és történelmi alapfogalmak elsajátításához gazdag 
ismeretanyagra van szükségük a gyermekeknek, s a fogalmak kimunkálására csak a 12-13. életévtől kezdve 
kerülhet sor.  
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kellett azonban ahhoz, hogy a könyv tanulságai eljuthassanak az érintett 

szakemberekhez, s a „Nehéz gyermekkora, sőt: csecsemőkora volt” - 
megállapítás ne hangozzék többé közhelynek.  

Hazánkban a hatvanas években meginduló kriminológiai, szociológiai és 
pszichológiai kutatások egyik kiemelt területe volt a fiatalkori bűnözés 

okainak és az ellene alkalmazandó eszközöknek a vizsgálata. Ezek a 
kutatások megkísérelték a fiatalkorúak büntetés-végrehajtási 

rendszerében uralkodó valóságos viszonyok feltárását, és ennek alapján 
próbálták a reszocializáció, illetve a rehabilitáció fontosabb kritériumait 

kriminálpedagógiai programba foglalni. Ennek az volt a lényege, hogy a 
büntetőintézetek alkalmassá tehetők az egészséges nevelési helyzet 

megteremtésére, végső soron pedig a fiatalkorúak átnevelésére. Volentics 
Anna ennek megvalósulását és hibáit a következőképpen jellemzi: „Az 

intézetek atmoszféráját sem a terápiás légkör nem jellemzi, sem az 

egységes nevelői hatásrendszerre való törekvés. Helyette inkább 
megvalósul a kétarcúságot őrző, a jutalmazás-büntetés rendszerére építő, 

elsősorban az intézmény rendjéhez, elvárásaihoz való alkalmazkodást 
igénylő >büntető pedagógia<.”59 

1961-ben az OGYIT felmérést készített a nem megfelelő körülmények 

között élő gyermekekről. Ez alapján 29000 veszélyeztetett gyermek került 
az országos nyilvántartásba.60 A Tanács megszüntetéséig szorgalmazta: 

az érintett tényezők – rendőrség, bíróság, ügyészség, Országos Átmeneti 
Központ, Nevelőintézetek, Fiatalkorúak Börtöne stb. – szoros 

együttműködését, a javítónevelés gyökeres reformját, differenciált 

intézményhálózat kiépítését, a fiatalkor felső határának 18-ról 21 évre 
emelését, a nevelőképzés kiszélesítését, szakmai színvonalának emelését, 

a kriminálpedagógiai, gyógypedagógiai ismeretek alapjainak lerakását, a 
jogszabályok korszerűsítését, valamint tartalmuk humanizálását. Az új 

Btk.is részben már ezt a szellemiséget képviselte.61Az OGYIT folyamatos 
ellenőrzése sem tudta azonban igazán biztosítani a fiatalkorúak intézeti 

ellátásának a korban elvárható minimumát. Az 1966-os szabályozás nem 
volt alkalmas a fiatalkorúak felkarolására és különválasztására a 

felnőttektől. Ebben az időszakban a fiatalkorúak tipizálásában, a 

                                                                                                                                                         
A következő fejezet alcíme: „A nevelői légkör”. Még többet mond maga a cím: „Az engedelmesség fonákja.” 
Mert nem mindegy, hogy a gyermek a családban, az óvodai vagy iskolai közösségben mivel találkozik: 
engedelmességen alapuló vagy esetleg szabadjára engedő légkörben nő-e fel. Másként hat a személyisége 
alakulására a vasfegyelem, az önkéntes fegyelem vagy a teljes magára hagyatottság. Mindezt az elvégzett 
kísérletek tanulságai is alátámasztják: a legjobb teljesítményt a belátáson alapuló légkörben dolgozó csoport 
tagjai nyújtották, s itt volt a legkevesebb a csoporton belüli konfliktus is, míg az akadályoztatás feszültsége a 
vasfegyelmet tartó csoportban agressziót, dacot váltott ki. Ha ezek az indulatok feldolgozatlanok maradnak, az 
csökkenti teljesítményének színvonalát az élet minden területén, s ez hatással lehet kamaszkori, fiatalkori 
életének, egész jövőjének alakulására. 
59 Volentics Anna: Gyermekvédelem és reszocializáció Nemzeti Tk. Bp. 1999. 70.old. 
60 A nyilvántartásba vételhez használt meghatározás szerint: veszélyeztetett kiskorú az, akinek gondozását, 
    oktatását, nevelését, tartását, testi, értelmi és erkölcsi fejlődését bármilyen ok károsan befolyásolja vagy 
    akadályozza. 
61 A 12-15 évesek kategóriáját, mint elsősorban nevelésre, illetve átnevelésre szorulóként tanácsi hatáskörbe  
    utalta. 
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csoportképzésekben a nevelési szempontok helyett inkább a termelési és 

biztonsági szempontok léptek előtérbe. Míg az iskolai oktatás a 
legeredményesebb területnek minősült, addig a szakmai képzés 

feltételeinek kialakítása már jelentős nehézségekbe ütközött. 

A hatvanas években a társadalmi szervezetek közül néhányan próbáltak 

érdemi segítséget nyújtani a fiatalkorúak ügyében. A Nőtanács elég hamar 
rájött arra, hogy a felvilágosító szó „ereje” nem elegendő, mert ezzel nem 

lehet megoldani „mindkét dolgozó szülő utcán csatangoló gyermekének 
problémáját”. Ezért sürgették olyan intézmények felállítását, melyekben 

az utcára kikerült gyermekeket és a javítóintézetből szabadult fiatalokat 
lehetne elhelyezni. A Kommunista Ifjúsági Szövetség is bekapcsolódott az 

utógondozásba, mert úgy látták, hogy a szabadult fiatalokkal a 
társadalom egyáltalán nem törődött. Az OGYIT létrehozása egy, az 

eddiginél szakmailag megalapozottabb, viszonylag önállóbb 

reformtevékenység megvalósulását tette lehetővé. Az általuk kidolgozott 
tervek azonban jelentős ráfordítást kívántak, ez pedig csökkentette 

megvalósításuk esélyeit. A társadalmi összefogás és támogatás 
nélkülözhetetlen volt. A fiatalkorúak erkölcsi züllése és bűnözése a 

szakmai munka fokozását is megkövetelte, mivel az is kiderült, hogy nem 
az osztályidegenek, hanem a munkás és paraszt fiatalok alkotják ennek a 

rétegnek a zömét. A szakemberek többsége elkerülhetetlennek tartotta a 
javítónevelés gyökeres reformját. 

 

A 70-es években meginduló kodifikációs folyamat eredményeként 
született meg három nagy jelentőségű, ma is hatályban lévő jogszabály: a 

Btk., a Be. illetve a Bv. Kódex. 

 Az 1978. évi IV. tv-ben, a ma hatályos Btk-ban, a büntetések és 
intézkedések rendszere a felnőttekéhez képest enyhébb szankciókat és a 

kiszabhatóság tekintetében néhány speciális szabályt tartalmaz. Az 

intézkedések ebben a törvényben is elsőbbséget élveznek a 
büntetésekhez képest.  Mindhárom főbüntetési nem megtalálható a 

fiatalkorúakra kiszabható büntetések között, ám közérdekű munkára csak 
akkor kötelezhető a fiatalkorú, ha az ítélet meghozatalakor már 18. 

életévét betöltötte. Ennek szabálya tehát enyhült az 1961-es törvényhez 
képest, amely még ugyan a javító-nevelő munkát tartalmazta, ám 

kiszabásának az elbíráláskor 16. életévét betöltött fiatalkorúval szemben 
volt helye. A szabadságvesztés büntetést a fiatalkorúak büntetés-

végrehajtási intézetében kell végrehajtani, ami lehet fiatalkorúak börtöne 
vagy fiatalkorúak fogháza. Börtönfokozatba kerül a fiatalkorú, ha a 

bűntett miatt kétévi vagy ennél hosszabb tartamú szabadságvesztésre 
ítélik, illetve ha az egyévi vagy ennél hosszabb tartamú 

szabadságvesztésre ítélt fiatalkorú visszaeső vagy szándékos 
bűncselekmény elkövetését megelőzően szándékos bűncselekmény miatt 

javítóintézeti nevelésre ítélték. Minden egyéb esetben a fiatalkorúak 
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fogházában helyezik el. A javítóintézeti nevelés a Btk. megalkotásakor 

még mindig határozatlan tartamú, de minimálisan egy évnek kell lennie.  

 Az 1973-as büntetőeljárási kódex a külön eljárások között 

szabályozza a fiatalkorúak elleni büntetőeljárást. Végre megszületett az a 
szabály is, hogy „a fiatalkorú elleni eljárásban védő részvétele kötelező”. A 

tárgyalás nyilvánossága a Be-ben az alapelvek között jelenik meg, 
korlátozására pedig többek között erkölcsi okokból kerülhet sor. A 

fiatalkorúakra vonatkozó rendelkezések között szól a törvény arról, hogy a 
tárgyalásnak az a része, amely a fiatalkorú helyes irányú fejlődését 

károsan befolyásolná, megtartható a távollétében. A Be. teremtette meg a 
megyei bíróság székhelyén működő helyi bíróság, illetve a Pesti Központi 

Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét a fiatalkorúak helyi bíróság 
hatáskörébe tartozó ügyeire nézve. A kizárólagos illetékesség lényege az 

egységes ítélkezés megvalósítása, vagyis hogy egy-egy megyében 

lehetőleg ugyanaz, rendszeresen fiatalkorúak ügyét tárgyaló bíró járjon el 
az ilyen esetekben. 

 Az 1979. évi 11. tvr. előkészítése során a fiatalkorúak büntetés-

végrehajtásának elkülönített szabályozása fel sem vetődött. A nyolcvanas 
évek elején a szabadságvesztésre ítélt fiatalkorúak száma hirtelen nagyon 

megugrott, így a fiatal fogvatartottak helyzete megromlott. Ugyanakkor a 
javítóintézetek ebben az időben a büntetési rendszer legvitatottabb 

tényezői voltak. Bár az 1979-es Bv. Kódex felvette a javítóintézeti 
nevelést az intézményei közé, azonban számos kiegészítő rendeletre volt 

szükség ahhoz, hogy működését biztosítsák. A szabályozásban továbbra is 

a javítóintézeti nevelés hagyományos funkciója a fiatal bűnözői 
életútjának megszakítása, a káros környezetből való kiemelése és a zárt 

intézeti, kényszerrel is biztosított nevelési program végrehajtása, 
valamint: „a fiatalkorú nevelése, oktatása és szakmai képzése által annak 

elősegítése, hogy helyes irányba fejlődjék és a társadalom hasznos 
tagjává váljék.”62 A kiegészítő rendeletek több olyan, a fiatalkorúak 

utólagos reszocializációját elősegítő rendelkezést határoztak meg, mint a 
javítóintézeti nevelés elrendelése esetén személyiségvizsgálat céljából 

átmeneti intézetben való elhelyezés, korrekciós és pszichopedagógiai 
csoportok létrehozása. A korrekciós csoportokat a nehezen kezelhető, 

magatartási zavarokkal küzdő növendékeknek, a pszichopedagógiai 
csoportokat pedig a pszichopátiás, narkomániás, szuicid hajlamokkal 

rendelkező növendékek részére alakították ki. A nyolcvanas években az 
iskolai oktatás mellett a szakmai képzés jelentette az alapvető 

reszocializációs eszközt. 

 A „társadalmi beilleszkedési zavarok” összefoglaló néven nevezett 

jelenségkör elemei már a hatvanas évek elején érzékelhetővé váltak. A 
kormány a javító-nevelés megreformálásával próbált hatni az 

eseményekre. A 3.104/1964. sz. Kormányhatározat, látva a kialakult 

                                                 
62 Bv. Kódex 105.§ (1) bek. 
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helyzetet, úgy gondolta, hogy „a javító-nevelés eredményességét 

mindenekelőtt az egységes szocialista pedagógiai szemlélet alapján lehet 
biztosítani”. Ennek ügyét a Művelődésügyi Minisztériumra bízták, és célját 

a reformtervezet kidolgozása során abban látták, hogy „az erkölcsi züllés 

útjára tévedt, a bíróság által javító ill. gyógyító nevelésre utalt 14-18 éves 
korú, valamint a közigazgatási úton zártintézeti nevelésre utalt 12-18 

éves fiatalkorúakat átnevelje, becsületes dolgozókká formálja és 
visszavezesse abba a szocialista társadalomba, amelyet tettével 

előzetesen megsértett.”63Az intézetek szakemberei tapasztalták, hogy a 
veszélyeztetettség és a bűnözés hagyományos motívumai bővülnek, a 

társadalom működési zavaraira az eddigiektől eltérő módon válaszolnak a 
gyermek- és fiatalkorúak. Az igazságügyi szakemberek a bűnözéshez 

vezető okok közül első helyen a családi nevelés hiányosságaiból, az 
erkölcstelen ill. rendezetlen családi környezetből, a családi környezet 

felbomlásából eredő hatásokat említették. Ezenkívül ide sorolták a 
felnőttek káros hatását: a kettős nevelést, az alkoholizmust, az általános 

műveltség és az iskolázottság hiányát, a pszichikai okokat, a kalandvágyat 
és a hetvenes évek közepéig az „ellenséges propagandát” is.   

A hetvenes évek második felétől napirendre került az alkoholizmus 
elleni küzdelem. A nyolcvanas évek elejétől fogva a szakemberek 

rendszeresen cikkeztek a 14-18 évesek kemény szeszesital fogyasztásáról 
és annak káros következményeiről, így például a bűncselekmények 

elkövetése esetén. A növekvő gondok álszemérmes kezelésére és a 
tényekkel való szembenézés keserves voltára a drogok megjelenése, 

terjedése és ezek hivatalos kezelése a legjobb példa. Az új típusú, a 
fiatalok körében jellemző illegális drogfogyasztásról beszámoló első 

jelentések a hatvanas évek végéről valók. A hetvenes évek elején már 
egyre többen foglalkoztak a fiatalok drogfogyasztásával. Pár évvel később 

már az érintett szakmák, így a kriminológia, a pszichiátria és a pedagógia 

is tudomásul vették a probléma fennállását. A kormány azonban 1977-ben 
megtiltotta annak kutatását, és a kérdés „bizalmas kezelését” ajánlotta. 

1978-ban a „kóros szenvedélykeltés” fogalma bekerült a Btk-ba, majd a 
rendszer válságának elmélyülésével lehetőség nyílt a problémával 

foglalkozó részletesebb intézkedések meghozatalára. 1986-ban a 
Legfelsőbb Bíróság a droggal kapcsolatos további szigorításokat vezetett 

be, 1987-ben pedig lehetővé vált a drogfogyasztók 
kényszergyógykezelése is.  

A családoktól, gyermekvédelmi intézményekből, javítóintézetekből 

történő szökések, az ifjúsági szubkultúrák és egyéb ehhez hasonló 

problémák hivatalos kezelése, tudományos kutatása és az eredmények 
hasznosítása is hasonló képet mutatott. A fiatalkori bűnözés 

visszaszorítása és a javító-nevelés eredményesebbé tétele érdekében 
történtek lépések a hetvenes években is, de a gyökeres változás 

követelésére csak a nyolcvanas évek első felében került sor. Kutatók és 

                                                 
63 Gergely F.: 259-260.old. 
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más szakemberek emelték fel szavukat az ügy érdekében, a vizsgálatok 

egymást követték, előrehaladt az intézmények rekonstrukciója, belső 
szervezetük próbált alkalmazkodni az új nevelési feladatokhoz. Tért 

hódított a pszichológiai, gyógypedagógiai, kevésbé a pszichiátriai és 

kriminálpedagógiai szemlélet. Újabb próbálkozások történtek a javító-
nevelés megreformálásában, néhol még a tehetséggondozás igénye is 

felmerült. 

A nyolcvanas évek közepéig nem jelent meg Magyarországon olyan mű, 
amely együttesen s egymással való kapcsolatukban tárgyalta volna 

valóságunk egyes, tömegessé váló egyre nyugtalanítóbb 
konfliktusgerjesztő jelenségeit és folyamatait. Csupán külön szálon futó, 

elszigetelt kutatásokra, az ezekből született tanulmányokra, cikkekre, 
szociográfiai művekre, a mindennapi élet tapasztalataiból kinövő 

röpiratokra, irodalmi alkotásokra vagy filmekre, szűkebb körű vagy 

szélesebb hullámokat vető vitákra lehetett hivatkozni. A jelentkező 
társadalmi igény és a személyes kezdeményezések hatására a Kormány 

Tudománypolitikai Bizottsága megbízást adott a beilleszkedési zavarok 
kutatására. A munkálatok irányítására Koordináló Tanácsot alakítottak. A 

gyakorlati cselekvés kényszerének súlya alatt párhuzamosan 
megalakították a 31 tagú Tudományos Tanácsot is a nemzetközi 

kutatásokból és a hazai tényekből levonható elméleti következtetések 
összegzésére és a gyakorlati teendők kijelölésére. Az így született 

szakértői jelentést jóváhagyta a Tudománypolitikai Bizottság 
Társadalomtudományi Koordinációs Bizottsága és „természetesen” az 

MSZMP KB Művelődéspolitikai Munkaközössége is. 1986-ban a Kossuth 
Kiadónál könyv alakban is megjelent a „Társadalmi beilleszkedési zavarok 

Magyarországon” c. tanulmánykötet. 

A könyv tárgya azoknak a hazai társadalmi tényeknek a bemutatása és 

elemzése volt, amelyeket a nemzetközi tudományos irodalom „deviáns 
viselkedésnek” nevezett. A szerzők64tárgyilagosan és komplex módon 

                                                 
64 Az egyes fejezeteknek valójában nem szerzői, hanem csak összegzői vannak, a „végső változat felelős 
megfogalmazói”, akik a nagyobb részeknek egyúttal szerkesztői is hiszen egyes alfejezeteket mások   
munkásságából emeltek át: Andorka Rudolf, Buda Béla, Donga Katalin, György István, Kolozsi Béla, Moksony 
Ferenc, Münich Iván, Pataki Ferenc és Vág András. 
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ismertették a tényeket, azonban az értelmezések terén már óvatosabbak, 

körültekintőbbek voltak. A könyv leszögezte, hogy a nyolcvanas évek 
közepéig kialakuló helyzet létrejöttében komoly szerepe volt annak, hogy 

sokáig takargatták a tényeket, s az elkerülhetetlen szembenézés 

felkészületlenül érte a társadalmat. A mélyebben fekvő okok feltárásakor 
rámutatott a szemléleti kiindulópontok tévedéseire, de közben megfutotta 

azokat a „tiszteletköröket” is, amelyek nélkül a könyv talán meg sem 
jelenhetett volna, s ez ellehetetleníthette volna a szükséges gyakorlati 

intézkedések meghozatalát. Azonban így is leszámolt azokkal a 
„hurráoptimista” feltételezésekkel, amelyek szerint a szocializmus 

gazdasági, társadalmi, kulturális változásai automatikusan szűkítik, majd 
felszámolják a nemkívánatos társadalmi jelenségeket. Ezért a „…közel 

három évtizedes konszolidált, anyagi és szellemi gyarapodásban gazdag, a 
mindenirányú társadalmi nyitottság növekedésével járó korszak”-ként 

értékelt időszakban jelentkező „negatív fejleményeket” részben a hazai 
hagyományokkal, részben a kor sajátosságaként az egyén 

kiszolgáltatottabbá válásával magyarázta. Ebből következik, hogy mivel a 
társadalmi beilleszkedési zavarok egyes megjelenési formáit eddig 

egymástól elszigetelve kezelték, ezért csak rész-stratégiák alakulhattak ki. 

Mivel mind a beilleszkedési zavarok jelenségei, mind kezelésmódjuk 
politikai összefüggésekbe ágyazódnak, kerülni kell a „kérdés tendenciózus 

túlpolitizálását”, ugyanakkor szükséges a közvélemény folyamatos 
tájékoztatása. (Ettől még a közösségek öntevékenységének beindulását is 

remélték.) Óvott a kampányszerűségtől, felhívta a figyelmet a prevenció 
fontosságára és a toleranciára. Javasolta a felszámolt és/vagy 

meggyengített intézmények visszaállítását és stabilizálását. A 
helyzetfelmérés vizsgált részterületei az öngyilkosság, a bűnözés, az 

alkoholizmus, a mentális zavarok és a veszélyeztetett helyzetben lévő 
fiatalok problémái. (Elgondolkodtató azonban, hogy a már az illetékesek 

látókörébe került drogproblémával a kötet egyáltalán nem foglalkozik.) Az 
alkoholizmus és az öngyilkosság gyakoriságát nyugtalanítóan magasnak, a 

bűnözés intenzitását viszonylag alacsonynak, gyakoriságát hullámzónak 
találták, míg a mentális betegségek esetében – mivel kevés volt az adat -, 

csak becsülni tudták az emelkedést. Tényként rögzítették, hogy a 

veszélyeztetett helyzetben lévő fiatalok és az általuk elkövetett 
bűncselekmények száma gyorsan emelkedik. Statisztikai adatok 

elemzésével tárták fel ennek okait, s egyik kiindulási pontként a szülők 
társadalmi beilleszkedési zavarait jelölték meg. Megállapították, hogy a 

„közösséghiány” és az „értékvákuum”, a társadalmi viselkedésszabályozó 
rendszerek átalakulása a régi értékek megkérdőjelezéséhez, 

elvesztéséhez vezetett, újak pedig nem születtek. A halmozottan 
hátrányos és peremhelyzetbe került fiatalok számának növekedése 

kölcsönhatásban van a tbz különböző formáival. A megoldást akkor még a 
szocializmus értékeinek terjedésétől várták, ezért a részmegoldásra tett 

javaslatok többsége is az illúziók és utópiák körébe tartozott, míg néhány 
helyes elgondolást a kor viszonyai tettek megvalósíthatatlanná. 
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A tanulmánykötet legterjedelmesebb fejezete: „Javaslatok és ajánlások 

a tbz korlátozását célzó gyakorlati tennivalókra, a kívánatos cselekvési 
irányokra.” Megoldásokat ajánlott a társadalmi makrofolyamatok 

befolyásolására, kimondta, hogy a tbz növekedése a társadalom történeti 

és aktuális konfliktusait tükrözi. Az okokat leginkább a mobilitás, a 
migráció és az életformaváltás következtében kialakult 

„elgyökértelenedésben” látta, s a megoldást az egyének társadalomba 
való integrálásában kereste. Ebben szerepet szánt a családnak, az 

iskolának, a szűkebb és tágabb körben ható társadalmi szervezeteknek. 

A könyv jelentősége abban állt, hogy első volt a maga nemében, 
összegezte a hozzáférhető forrásokat, módot adott a szembenézésre, az 

általánosításra, a következtetések levonásán túl a megoldások keresésére, 
a gyakorlati teendők kidolgozására. A riasztó tényekkel való szembesülés 

arra késztette a szerzőket, hogy ne higgyenek abban és ne hirdessék 

tovább, hogy a „kommunizmus alapjainak lerakásáig” eltűnik a bűnözés, 
megszűnik minden deviancia, sőt feleslegessé válnak a kezelésükre 

létrehozott intézmények. Ezért is tekinthető alapműnek ez az elsőként 
megjelenő, és jelentőségéből máig relatíve keveset vesztő alkotás. 
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