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Napjainkban egyre többet hallhatunk a bűnözésről, nap mint nap újabb 

és újabb tragédiákról és meghökkentő bűnesetekről értesülhetünk. Az 

információs társadalomban a bűnözés – hacsak a tévéképernyőkön is – 

sokkal hamarabb utolér bennünket, és bár nincs két egyforma 

bűncselekmény, de a szinte már mindennapos bolti lopásokban és a 

borzasztó gyilkosságokban azonban van valami közös: felháborodunk 

rajta és kíváncsiak vagyunk a miértekre. Miért történt, hogyan történt, 

megtörténhet-e velünk is, illetve legvégül felmerül a kérdés, mit tehetünk 

ezen cselekményekkel szemben? Bosszút álljunk vagy próbáljuk meg 

megérteni az események mögött húzódó valós folyamatokat?  

A kriminológia és a büntető jogtudomány régóta próbálja megválaszolni 

a fenti kérdéseket, mind a bűnözés egészére, mind pedig az egyes 

bűncselekményekre egyaránt. Az utóbbi évek tapasztalatai alapján 

azonban megállapíthatjuk: a társadalom türelmetlenné vált, az eddig 

alkalmazott módszerek már nem elégítik ki a közvélemény elvárásait. A 

társadalom sokkal radikálisabb – és emiatt sokszor sokkalta felszínesebb – 

megoldásokat vár el a kormányzatoktól a bűnözés problémájának 

megoldásában, már nem fogadja el az eddig adott válaszokat.  

E tanulmány célja az, hogy megpróbálja röviden összefoglalni a 

második világháborút követő évtizedektől kezdve milyen kriminálpolitikai 

rendszer jött létre az ún. nyugati társadalmakban és ez a modell hogyan 

jutott el abba a strukturális válságba, amelyet a fentiek szerint 

tapasztalhatunk. Ahhoz azonban, hogy a jóléti büntetőpolitika modelljét és 

annak válságjelenségeit megérthessük és elemezhessük, röviden át kell 

tekintenünk a büntetőjog és politika azt megelőző szakaszait, hiszen 

egyetlen jelenség sem érthető meg annak előzményei nélkül.  
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I. Történeti áttekintés 

 

Több mint kétszázötven évvel ezelőtt, 1764-ben jelent meg Cesare 

Beccaria „Bűnökről és a büntetésekről” szóló vékony, de annál nagyobb 

hatású tanulmánya. Ez a mű éles korszakhatárt jelez a büntető 

jogtudományok történetében: megjelenésétől számítjuk a modern 

büntetőjog megszületését. A büntetőjogban ezt követően indult meg egy 

olyan fejlődési folyamat, amely alapvetően átformálta a korabeli 

társadalmak igazságszolgáltatási rendszerét és egyben katalizátora lett 

számos más társadalmi változásnak is.  

A 18. század végén és a 19. század elején kezdődő társadalmi 

változások és társadalmi struktúraváltozás elérte a büntetőjogot is: 

létrejött az ún. klasszikus iskola, amely lefektette a modern büntetőjog 

alapjait jelentő alaptételeket, úgy mint a nullum crimen sine lege, a nulla 

poena sine lege vagy a proporcionalitás, azaz a tettel arányos büntetés 

alkalmazásának elvét. A klasszikus iskola a tettet és nem annak 

elkövetőjét állította vizsgálódása középpontjába, ennél fogva a felelősség 

alapja az indeterminizmus, a szabad akarat lett. Ha pedig az elkövető ura 

a saját akaratának, akkor a büntetés nem más, mint a tettéért járó 

igazságos megtorlás.  

A klasszikus iskola a maga alaptételeivel nagyban hozzájárult a feudális 

eredetű rendi különbségek, valamint a törvény előtti egyenlőség elvének 

megszilárdulásához.1 A büntetőjog egyre inkább humanizálódott, a 

törvénykönyvekből lassan eltűntek a testcsonkító büntetések, a 

halálbüntetés a legsúlyosabb bűncselekményekre szűkült. A 

szabadságvesztés főbüntetéssé lépett elő. Ez a nagyfokú egyéniesítést 

tette lehetővé. Mindazonáltal a szabadságvesztés elsődlegessé válása azt 

is jelezte, hogy a társadalom közfelfogása szerint immár a szabadság lett 

a legfőbb érték, hiszen ennek elvonása vagy korlátozása jelentette a 

legnagyobb hátrányt az egyén számára. Ugyanakkor ezzel egy időben 

megjelentek azok a garanciális szabályok, amelyek kizárták az önkényes 

jogszolgáltatás lehetőségét: a terhelt immár alanya és nem tárgya lett az 

eljárásnak.  

A 19. század utolsó évtizedeire azonban már sok minden átalakult. 

Nemcsak az ipar, hanem a természet- és társadalomtudományok is 

rohamos fejlődésnek indultak. Egyre másra jelentek meg az új 

tudományos eredmények és az azokat megalapozó tudományos 

kutatások, amelyek korábban megingathatatlannak hitt transzcendens 

                                   
1 BUSCH BÉLA (szerk): Büntetőjog. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. Budapest 2007.  26-27. o. 
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tételeket döntöttek meg, alapjaiban változtatva meg a közgondolkodást. A 

társadalmak mind kulturális, mind szervezeti szinten sokkal 

differenciáltabbá váltak. A társadalom mobilitásának és tagozódásának 

megváltozása olyan új problémákat generált, mint például a fiatalkorúak 

vagy a visszaeső bűnözők kezelésének kérdése. Ez a folyamat a bűnügyi 

tudományokat is elérte: a tett helyett egyre inkább maga tettes került a 

figyelem középpontjába. A klasszikus iskolának nem voltak és bizonyos 

szempontból nem is lehettek működőképes válaszai ezekre a kérdésekre 

vagy azokat immár nem fogadták el.2  

A századfordulón a klasszikus iskolát ily módon felváltotta az ún. 

pozitivista iskola a maga sokszínűségével,3 melynek alapja a tett helyett 

az azt elkövető tettes lett. A fő kérdés immáron nem az volt, hogy mit 

követett el a tettes, hanem az, hogy amit elkövetett, annak mik voltak az 

okai és hogyan lehet őt ezután reintegrálni a társadalomba. „A bűntett a 

személyiség kifejeződése, megjelenési formája. Ezért és emiatt az egyént, 

a tettest kell kezelni és nem a tettet, a cselekményt.”4 Ennek jegyében a 

büntető igazságszolgáltatási rendszer az Egyesült Államokban, illetve 

egész Európában, így Magyarországon5 is átalakult és sokkal 

differenciáltabb lett. Külön szabályozás született többek között a 

fiatalkorúak és a visszaeső bűnözők büntetőjogáról, valamint létrejött az 

ezt kiszolgáló speciális intézményrendszer is.6  

Ezt a folyamatot felgyorsították az első világháborút követő évek 

változásai. Európa nagy részében elkezdődött az állam által működtetett 

szociális intézményrendszer kiépítése, a beteg- és balesetbiztosítás, a 

nyugdíjrendszer alapjainak lerakása, és kiemelt állami feladattá vált az 

oktatási rendszer megújítása és szélesebb alapokra helyezése. Ezek a 

folyamatok érlelték meg az ún. második generációs alapjogok, azaz a 

gazdasági, szociális és kulturális jogok kodifikálását is. Az állam szerepe is 

megváltozott: az éjjeli-őr állam modelljének helyét átvette a szociális 

állam koncepciója. Nyugat-Európa demokratizálódási folyamatában a 

minél nagyobb állami szerepvállalás egyre inkább társadalmi elvárás lett, 

mind a gazdaságban, mind pedig a társadalom egyéb szegmenseiben. 

A második világháború után a győztes államok és a Marshall-segéllyel 

                                   
2 LŐRINCZ JÓZSEF: Büntetőpolitika és börtönügy, Rejtjel Kiadó, Budapest 2009. 13. o.  
3 Ld. pl. a kriminálantropológiai irányzatot, a kriminálszociológiai iskolát, a "harmadik" iskolát vagy az ezen 
irányzatok között közvetíteni kívánó ún. közvetítő iskolát.  
4 SZABÓ ANDRÁS: Igazságosan vagy okosan?, Akadémiai Kiadó, Budapest 1993. /a továbbiakban: SZABÓ 
ANDRÁS im. (1) / 23.o. 
5 A legfontosabb törvények e körben: a büntető törvénykönyvek és a bűnvádi perrendtartás kiegészítéséről és 
módosításáról szóló 1908. évi XXXVI. törvény, a közveszélyes munkakerülőkről szóló 1913. évi XXI. törvény, a 
büntető igazságszolgáltatás egyes kérdéseinek szabályozásáról szóló 1928. évi X. törvény.   
6 Ld. erről bővebben KABÓDI CSABA (szerk.): Büntetéstani alapfogalmak, Rejtjel Kiadó, Budapest 2005. 131-
140. o.    
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megtámogatott nyugati világ hatalmas fejlődésnek indult. Az egyre 

stabilabbá váló pénzügyi helyzetben fellendült a gazdaság, nőtt a 

foglalkoztatás és az életszínvonal.7 A J. M. Keynes közgazdaságtani 

elmélete, mely szerint az állam "képtelen automatikusan létrehozni és 

újratermelni a teljes foglalkoztatottság állapotát, ezért a kialakuló 

keresleti hiányt, a nagy tömegeket érintő munkanélküliséget állami 

beavatkozásokkal kell ellensúlyozni. Az egyenlőbb esélyek biztosítását 

célzó állami beavatkozás egyik eszköze a liberális polgári demokráciákban 

a szociálpolitika volt."8 Ez a gondolkodás immár nemcsak az Egyesült 

Államokban, hanem a fejlett világ más jelentősebb államaiban is 

elfogadott és alkalmazott stratégia lett, amelyhez Európában a 

szociáldemokrácia mindig is közel állt, ezen felül a háború után a magát 

bűnösnek és felelősnek tekintő jobboldali gondolkodás is közeledni 

igyekezett a mérsékelt államvezetési modellek felé,9 így lényegében 

politikai konszenzus jött létre az új állammodell lényegét illetően. 

 

II. A jóléti állam büntetőpolitikája 

 

A jóléti állam tehát egyfajta gazdasági felzárkózás volt a 19-20. század 

fordulóján kialakult társadalmi rendszerhez. A jog hatott a gazdaságra és 

a szociálpolitikára. Felismerték, hogy "az emberi és politikai jogok és a 

teljes gazdasági kiszolgáltatottság nem férnek meg egymással. A 

minimális anyagi létfeltételek a modern társadalmakban minden 

megszületett embernek járnak. A pusztán emberi jogokkal és politikai 

jogokkal rendelkező személy emberi méltósága nem teljes, ha anyagilag 

nincsenek számára biztosítva bizonyos minimális feltételek."10  

A jóléti állam céljává vált, hogy a piacgazdaság működése okozta 

anomáliákat korrigálni kell. "Ez a korrekció elsősorban a jövedelmek 

közvetlen vagy közvetett újraelosztásán keresztül érvényesül és az 

alacsony jövedelmű, hátrányos helyzetű rétegeknek kíván nagyobb 

esélyegyenlőséget és anyagi biztonságot adni. Ezáltal a piac működésének 

amorális és igazságtalan következményeit enyhíti, és igyekszik 

kiegyenlíteni a társadalom szélsőséges polarizálódását."11 Elvárássá vált 

                                   
7 RABÁR FERENC: A jóléti állam: emlék vagy jövendő?, Magyar Szemle, Új folyam VIII. 3. szám,  
http://www.magyarszemle.hu/cikk/a_joleti_allam_emlek_vagy_jovendo, megnyitva: 2012. november 13. 
8 GÖNCZÖL KATALIN: Bűnös szegények, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest 1991. /a továbbiakban: 
GÖNCZÖL KATALIN im. (1)/ 67. o. 
9 Az Európai Uniót is három mérsékelt, kereszténydemokrata politikus, Konrad Adenauer, Robert Schuman és 
Alcide de Gasperi vezetésével hozták létre, ezzel is megpróbálva közelebb hozni az egykori ellenségeket. 
10 RABÁR FERENC: im. uo. 
11 RABÁR FERENC: im. uo. 
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tehát, hogy az államnak gondoskodnia kell állampolgárairól, hiszen a 

nagyobb közösség felelős annak tagjaiért. Ennek megfelelően az '50-es, 

ill. a '60-as években a jóléti állammodell megkérdőjelezése szóba sem 

került, minden demokratikus politikai csoportosulás ehhez a kerethez 

igazította elképzeléseit. Az állam által kiépített és fenntartott szociális háló 

egyre szélesebb területet fogott át, még az Egyesült Államokban is, ahol 

az állam szerepéről való felfogás alapjaiban különbözik az európai 

hagyományoktól.12 

Ebben a társadalmi-gazdasági környezetben erősödött meg igazán a 

tettes központú büntetőjog. "A társadalmi reformerek szokásos 

>terápiás< etikájától áthatva, olyan szociális és jogi változásokat 

sürgettek, amelyeknek eredményeként javulni fog az emberiség 

erkölcsisége. A kriminológia úgyszólván minden irányzata kétségbe vonta 

a bűnözés individualista és megtorlásra alapozott kezelésének 

létjogosultságát."13 A büntetőjog fő feladata nem a tett megbüntetése, 

hanem immár a tettes kezelése lett. Konszenzus alakult ki az egyéni 

felelősség új koncepcióját illetően: az embernek nincs szabad akarata, 

hanem számos külső, ill. belső tényező befolyásolja és motiválja 

cselekvését, így adott esetben a bűncselekmény elkövetését is. Teret 

hódított a felelősség determinista koncepciója. E felfogás szerint a 

bűncselekmény nem az elkövetőtől független tett, hanem hozzá nagyon is 

kapcsolódó cselekedet, személyiségének kifejeződése, a szocializációs 

folyamatban keletkezett zavar vagy éppen szervi, pszichikai problémák 

megnyilvánulása. Ha viszont a bűncselekmény oka valamilyen belső vagy 

külső hatás, ami befolyásolja az elkövetőt, akkor a folyamat a másik 

irányba is működhet: a helyes diagnózis felállításával az elkövető 

személyisége pozitív irányba is alakítható és kezelhető. A különböző 

tudományterületek fejlődése szintén erősítette ezt a folyamatot. "Ebben a 

gondolkodási keretben a bűnelkövető magatartás számos magyarázata 

alkalmazható volt: egyaránt helye volt a biológiai, pszichológiai és 

szociológiai megközelítésnek. Ezek a megközelítések ugyan eléggé 

eltértek előfeltételezéseikben, de mindegyiknek helye volt az akkori 

büntetőpolitika által kínált rugalmas keretben: a rehabilitáció célját 

ugyanis sokféle módon lehet elérni."14 

Ahogyan korábban a jog változása indukált gazdasági változásokat, oly 

módon most a gazdaság változása tette lehetővé a jogi környezet 

                                   
12 GÖNCZÖL KATALIN: im. (1) 77. o. Gondoljunk csak arra, hogy Roosevelt New Deal-jét a '30-as években az 
ellenzéki republikánusok megtámadták a Szövetségi Legfelsőbb Bíróságon, mondván, hogy az 
alkotmányellenes. 
13 DENIS SZABO: Kriminológia és kriminálpolitika, Gondolat Kiadó, Budapest 1981. 13-14. o. 
14 KEREZSI KLÁRA: A kriminológia és a büntetőpolitika kapcsolata, Kriminológiai Tanulmányok 40., Országos 
Kriminológiai Intézet,  Budapest 2003. 126. o.  
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megváltozását. A második világháborút követően a nyugati államokban 

tartósan emelkedett a gazdaság termelékenysége, nőtt az életszínvonal, 

ezzel együtt pedig nőttek az adóbevételek is.15 Emiatt lehetővé vált a 

tettes kezelésére és reszocializációjára épülő költséges és sok elemből álló 

büntetőrendszer finanszírozása. A börtönök egyre inkább kórházakra és 

nevelési intézményekre kezdtek el hasonlítani, az ott dolgozók pedig 

sokkal inkább voltak orvosok és szociális munkások, sem mint jogászok és 

börtönőrök.16 Ily módon pedig kiépült egy olyan szerteágazó 

intézményrendszer, amely azonban a bürokrácia túlzott elterjedésével 

fenyegetett. 

Az intézményi változások azonban nemcsak szemléletbeli változásokat 

eredményeztek. Megváltozott a jogi környezet is. Ha ugyanis az elkövetőt 

meg lehet "gyógyítani", akkor ehhez idő kell, és mivel nem lehet előre 

tudni, hogy ez mennyi ideig fog tartani, akkor a büntetésének 

határozatlan időtartamúnak kell lennie, hiszen csak így vállalható a 

társadalomba való visszailleszkedés céljának elérése. A szabadságvesztés 

funkciója már nem a szabadság, mint érték elvonása volt, hanem az esély 

megadása a gyógyulásra. Másrészről a kezelés fő feladattá válásával 

háttérbe szorult a büntetőjog represszív funkciója. Emiatt széles körben 

alkalmazták a feltételes szabadságra bocsátást és a felfüggesztett 

szabadságvesztést, ami a tettért való felelősség helyett az elkövető 

társadalomba való mielőbbi és minél sikeresebb reintegrációját tűzte ki 

célul. Az állami kriminálpolitika ilyetén értelmezésében évtizedekig 

konszenzus volt mind a kriminológusok között, mind a társadalom 

egészében. "A jóléti társadalom még a legmarkánsabban megjelenő 

konfliktushalmazt, a növekvő bűnözést is viszonylag jól kezelhető 

társadalmi problémaként fogta fel. A bűnözőt vagy a más módon deviáns 

személyt az esélyegyenlőségi folyamat vesztesének tekintette. Olyannak, 

aki a korszerű tudomány, a bőkezűen gazdálkodó és szakszerűen működő 

szociálpolitika eszközeivel rehabilitálható és visszavezethető a társadalom 

integrált rendjébe."17 A közbeszédet az az optimista vélekedés hatotta át, 

hogy az állam a társadalom egyetértésével képes pozitívan és érdemben 

befolyásolni a bűnözést és ez a vélekedés a '60-as évek végéig uralkodó 

volt.18 

A kezelési elmélet szerint a kezelés célja az elkövető átalakítása és 

átformálása lett. Az átalakítás első lépcsőjében meg kell találni azokat az 

                                   
15 RABÁR FERENC: im. uo. 
16 SZABÓ ANDRÁS: im. (1) 21. o.  
17 GÖNCZÖL KATALIN: A nagypolitika rangjára emelkedett büntetőpolitika, Jogtudományi Közlöny 2002/5. /a 
továbbiakban: GÖNCZÖL KATALIN im. (2) /197. o 
18 KEREZSI KLÁRA: im. 127. o. 
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egyénben rejlő okokat, amelyek az elkövetőt a bűncselekmény 

elkövetésére indították. Ezt követően meg kell próbálni ennek a 

motiválását, a korrekcióját. Ily módon az elkövetőt normális állampolgárrá 

kell változtatni, amivel együtt megnyílik a visszaút a társadalomba.19  

Ennek megvalósítása azonban már nem lehetséges az addigi jogi 

környezet keretei között. Az elkövető személyi szabadságát azért kell 

elvonni, hogy legyen idő és mód a kezelésére. Fentebb már utaltunk arra, 

hogy ennek kereteit azonban az ítélő bíróság nem láthatja előre. Éppen 

ezért az eljáró hatóságok nagymértékű diszkrecionális jogkört kaptak az 

elkövetőkkel való rendelkezési jog terjedelmét illetően. Ez viszont nem 

volt lehetséges a jogi kötöttségek minél teljesebb feloldása nélkül. Ez 

egyben nagyaranyú individualizációt is jelentett, ami a speciális prevenció 

túlsúlyba kerülését eredményezte a generális prevenció céljaival szemben. 

"A követelmények lényege: határozatlan tartamú intézkedéseket kell 

bevezetni, hogy a bűntettes páciens addig álljon a klinikus rendelkezésére, 

amíg a kezelés célja meg nem valósul, amíg tehát a 

személyiségátrendezés be nem következik."20 

Ezek a követelések pedig eljutottak a jogalkotókhoz. Rendelkezésre 

bocsátották a szükséges anyagi erőforrásokat a szakembergárda és az 

intézményrendszer megteremtéséhez.21 "Az amerikai büntetőfelelősségi 

rendszer is széles körű lehetőséget biztosított a treatment-ideológia 

alkalmazására. Ítélkezési gyakorlata ugyanis nem kodifikált 

jogrendszeren, hanem precedenseken alapult. Így amikor a bűnelkövetők 

átnevelésének szükségessége és lehetősége felmerült, a hagyományos 

jogi megkötöttség nem akadályozta az elképzelések valóra váltását."22 

Megszülettek azok az új jogintézmények is, amelyek lehetővé tették a 

különböző kezelési programok elindítását. A programok megvalósításához 

a klinikusok megkapták azt a diszkrecionális jogkört, amelyre állításuk 

szerint szükségük volt. Egyébiránt ezeket a programokat a tudományos 

sokszínűség jellemezte: voltak szociológiai megközelítésből kiinduló 

megoldások és a problémát a pszichológia oldaláról megközelítő 

elképzelések.23  

Minden elképzelésben közös volt azonban az, hogy bíztak a módszer 

eredményességében. Általános volt a tudományos optimizmus a 

tekintetben, hogy a gyakorlat a tettes központú büntetőjogot fogja 

igazolni, ezzel pedig a represszív-megtorló büntetési szemlélet végleg 

                                   
19 SZABÓ ANDRÁS: im. (1) 23-24. o. 
20 SZABÓ ANDRÁS: im. (1) 24. o. Kiemelés a szerzőtől. 
21 GÖNCZÖL KATALIN: im. (1) 84. 
22 GÖNCZÖL KATALIN: im. (1) 83. o. 
23 A legfontosabb irányzatok rövid ismertetését ld. DENIS SZABO: im. 21-37. o. 
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meghaladottá válik. Különösen a fiatalkorúak és a visszaesők bűnözés 

kérdésének kezelésében vártak sokat az új megoldásoktól, hiszen éppen 

ez a két jelenség képezte a legfőbb okát a klasszikus büntetőjogi 

szemlélet megváltoztatásának. 

A kezelési elmélet "virágkorát" a második világháború utáni évtizedekre, 

elsősorban az ötvenes és hatvanas évekre tehetjük. E több mint húsz év 

alatt mind az Egyesült Államokban, mind Nyugat-Európa országaiban a 

büntető jogtudomány befogadta a fentiekben bemutatott elképzeléseket 

és aktívan alkalmazta is azokat. A gyakorlati tapasztalatok alapján 

hatalmas mennyiségű információ és adat halmozódott fel és a '70-es évek 

elejére, a treatment ideológia megérett az értékelésre. 

Az első, igazán átfogó és alapos értékelő tanulmány 1974-ben jelent 

meg Robert Martinson vizsgálatai alapján. Az optimista várakozásokra 

azonban Martinson rácáfolt: megállapítása szerint néhány kivételtől 

eltekintve a rehabilitációs programoknak nincs érdemi, pozitív hatása a 

visszaesési rátákra, amit egyébként a későbbi, mások által elvégzett 

értékelő vizsgálatok is megerősítettek.24 

A Martinsonéhoz hasonló áttekintő kutatások eredményeként megindult 

a kezelési elmélet eredményeit megvitató tudományos diskurzus, melynek 

keretében megpróbálták kiküszöbölni a számba vehető hiányosságokat. Ez 

már csak azért is lehetett indokolt, mert bár a kezelés nem hozta meg azt 

az áttörést, amit vártak tőle, ugyanakkor azt Martinsonén kívül számos 

tanulmány bizonyította, hogy a kezelés – ha nem is mindenható – de nem 

is eredménytelen.25 

A körülmények azonban ekkorra már gyökeresen megváltoztak. A 

társadalmi és gazdasági változások tették lehetővé a második 

világháborút követően a jóléti államban a kezelési modell megteremtését, 

most éppen a '70-es években végbemenő globális gazdasági és társadalmi 

átrendeződés hatása érlelte meg a leváltását is. A gazdasági válság 

mellett morális válság is kialakult, amely azt eredményezte, hogy a 

bűnözés és a bűncselekmények terjedését "kapcsolatba hozták többek 

között a társadalom erkölcsi degenerálódásával, továbbá az egyéni 

felelősség csökkenésével – ami a jóléti állam szolgáltatásaira való 

hagyatkozásból és a liberális oktatásból adódik –, valamint a családok és a 

közösségek összeomlásával és a hagyományos értékek eróziójával is."26 A 

hippi kultúra megjelenése, a vietnami háború okozta sokkhatás (utóbbi 

                                   
24 ROBERT MARTINSON: What works? - questions and answers about prison reform, Public Interest, 1974 Spring. 
25. o. 
25 SZABÓ ANDRÁS: im. (1) 27-28. o. 
26 ANTHONY GIDDENS: Szociológia, Osiris Kiadó, Budapest 2008. 623. o. 
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értelemszerűen elsősorban az USA-ban), a polgárjogi és sértetti 

mozgalmak elterjedése, a diáklázadások szerte Európában és az Egyesült 

Államokban, a generációk közötti szakadék, a szociális törésvonal 

mélyülése, az etnikai és kulturális konfliktusok felerősödése csak fokozta 

ezt a hatást.27 A változás iránti igény alapvetően kétirányú volt: a kezelési 

elméletet kritika érte a szakma, azaz a jog oldaláról, és kritikát 

fogalmazott meg vele szemben a kormányzat és a társdalom is. Ez az új 

szituáció pedig alig egy évtized alatt elegendő volt ahhoz, hogy a kezelési 

modellt felváltsa egy olyan koncepció, amely újra a büntetés megtorló 

jellegét állította az igazságszolgáltatási rendszer középpontjába. De 

melyek voltak azok a konkrét okok, amelyek a változtatáshoz kikövezték 

az utat? 

 

III. A jóléti modell leváltása 

 

Először a gazdasági és társadalmi változásokat vegyük röviden számba, 

hiszen ezek döntően befolyásolták a jogi környezet átalakulását is.  

Az 1973-as első, majd az 1978-as második olajválság, valamint a 

bretton-woodsi arany árfolyamrendszer meggyengülése és összeomlása 

óriási pénzügyi válságot okozott. Ennek következtében a stabil 

gazdasággal rendelkező, de erősen túlköltekező államok hatalmas 

inflációval és költségvetési hiánnyal kerültek szembe. Ez új helyzet volt, 

amire a régi séma alapján nem lehetett válaszokat adni. Ez hatalmas 

lökést adott azoknak a politikai erőknek, amelyek már szisztematikusan 

szerveződtek az elmúlt években.28 Bár ezek a politikai csoportosulások 

sokszínűek voltak, az mindenképpen közös volt bennük, hogy ellenezték a 

jóléti állammodell struktúráját és olyan liberálisabb gazdaságpolitikát 

kívántak megvalósítani, amely felszabadítja a gazdaságot az állami 

beavatkozástól és az adóterhektől. Ennek fedezetét pedig úgy látták 

biztosíthatónak, ha lemondanak a szociális alapú paternalizmusról, illetve 

az állami kiadásokat radikálisan lefaragják. Arról sem szabad 

megfeledkeznünk, hogy ebben az időben kezdte meg működését Milton 

Friedman vezetésével a chichagói egyetemen egy új közgazdaságtani 

modellt kidolgozni szándékozó csapat, amely később a monetarista 

gazdaságpolitika megalkotójaként vált ismertté, ez pedig gyorsította a 

                                   
27 GÖNCZÖL KATALIN: im. (1) 85-96. o. 
28 ld. például az 1955-ben alapított National Review vagy az 1965-ben alapított Public Interest című folyóiratot.  
l. részletesen BÉKÉS MÁRTON: Az amerikai neokonzervatizmus áttekintő elemzése, 
http://tortenelemszak.elte.hu/data/12561/Bekesmarton01.pdf, megnyitva: 2012.11.25. 

http://tortenelemszak.elte.hu/data/12561/Bekesmarton01.pdf
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régi helyett az új megoldások felé való fordulás folyamatát.29 

A kritikusok azt vetették a jóléti állam szemére, hogy a társadalmi 

programok nem hatékonyak, rosszul kidolgozottak, sőt 

kontraproduktívak.30 Ezen felül azt az alapvető elméleti és gyakorlati 

megállapítást tették, hogy az állam alapvető feladata a jogalkotás és a 

rendfenntartás.31 Mivel a konzervatív politikai csoportosulások ebben az 

időben rég nem látott népszerűségnek örvendtek,32 igyekeztek kihasználni 

a közhangulatban rejlő lehetőségeket. Legfőképpen azt, hogy 

közvélemény a strukturális elméletek helyett mindig is az akarati 

bűncselekménytannak megfelelő büntetőpolitikát várt el a politikusoktól.33 

Sőt, ebben a vonatkozásban még a költségek növekedését sem látták 

helytelennek.34 Ennek köszönhetően újjáéledt az egyéni felelősség és az 

individuum középpontba helyezését támogató filozófiai gondolkodás is. Az 

alapegység nem a társadalom, hanem a család és azon belül is az az 

egyén, aki képes arra, hogy életét irányítsa és működtesse. Őt emberi 

mivoltában alacsonyítjuk le akkor, ha folyton folyvást felülről támogatjuk, 

ezzel megfosztva az önálló és felelős élet lehetőségétől. 

Ilyen körülmények között a büntető intézményrendszer is válságba 

került. A börtönökben egyre inkább terjedt az erőszak, számos lázadásra 

is sor került,35 elsősorban azért, mert nőtt a fogvatartottak száma, a 

zsúfoltság. Az elítélteknek sem megfelelő ellátást, sem elegendő 

férőhelyet nem tudtak biztosítani. Ráadásul a növekvő létszámhoz nem 

volt elég szakember sem. Emellett drasztikus mértékben, évről évre nőtt a 

bűnözés,36 ami mind a szakma, mind a közvélemény számára azt igazolta, 

hogy az eddigi paradigma helytelen. "A megértésen, a tolerancián alapuló 

állami ideológia és annak gyakorlata kétségtelenül túlhaladottá, sokak 

szerint tarthatatlanná vált."37 

Ráadásul az évek során számos jogi aggály is megfogalmazódott a 

kezelési ideológiával kapcsolatban. Alapvető kérdésként merült fel, hogy 

hol húzódnak egyáltalán a kezelő-gyógyító eljárások határai és korlátai? 

                                   
29 GÖNCZÖL KATALIN: im. (1) 96-97. o.  
30 MALCOLM M. FEELEY,: Crime, social order and the rise of neo-Conservative politics, in Theoretical 
Criminology 2003/7:111, http://tcr.sagepub.com/content/7/1/111, 122. o.  
31 MALCOLM M. FEELEY: im. 125. o.  
32 MALCOLM M. FEELEY: im. 123. o. 
33 MALCOLM M. FEELEY: im. 121. o. 
34 MALCOLM M. FEELEY: im. 125. o. 
35 ROBERT MARTINSON: im. 22. o. és GÖNCZÖL KATALIN: im. (1) 85. o. 
36 GÖNCZÖL KATALIN: im. (1) 78-79. o. Az Egyesült Államok statisztikáira ld. bővebben: 
http://www.ucrdatatool.gov/Search/Crime/State/RunCrime StatebyState.cfm. A statisztikák alapján csak a 
vagyon elleni bűncselekmények száma az 1960-as szinthez képest 1980-ra megnégyszereződött, holott a 
népesség növekedése ezt az arányt meg sem közelítette.   
37 GÖNCZÖL KATALIN: im. (2) 199. o. Kiemelés a szerzőtől. 

http://tcr.sagepub.com/content/7/1/111
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Mi ad legitimitást a bűnelkövető kezelésére akkor, ha ő azt nem is kérte?38 

Erre a kérdésre a treatment ideológia azt a választ adta, hogy a "kezelést 

a bűntettes nem utasíthatja vissza, hiszen ez nem ajánlat, hanem 

kényszer."39 Ha viszont a kezelést az elkövető nem utasíthatja vissza, 

akkor az igen komoly alapjog korlátozás, hiszen elvonják – akár 

határozatlan időre is – a személyi szabadságát, beleegyezése nélkül kell 

részt vennie különböző pszichológiai, biológiai vagy éppen orvosi 

kezeléseken, ezzel pedig önrendelkezési, valamint lelkiismereti és 

véleményszabadságát is nagymértékben korlátozzák. Ehhez pedig nagyon 

megalapozott legitimációs alap szükséges, ha azonban nincs ilyen, akkor 

ez felveti annak kérdését is, hogy igazságos, illetve arányos-e 

gyakorlatilag teljes rendelkezési és változtatási jogot adni a jogalkalmazó 

kezébe a bűntettes megváltoztatására?40  

A klasszikus büntetőjogi gondolkodás szerint a büntetés célja az 

elkövetett bűntettel arányos büntetés, szankció alkalmazása, hiszen nem 

okozhatunk nagyobb hátrányt az elkövetőnek, mint amit a 

bűncselekménnyel ő okozott, ellenben a bűn nem maradhat 

következmény nélkül. Ez a szemlélet tiszteletben tartja az elkövető 

személyiségét, hiszen nem várja el tőle, hogy egyetértsen a büntetéssel, 

azt sem, hogy a büntetőjog által védett értékeket elfogadja, csupán az a 

célja, hogy jogkövetésre és a jog által védett értékek tiszteletére sarkallja. 

A kezelési elmélet éppen ezzel ment szembe akkor, amikor azt jelezte az 

elkövetőnek: "addig maradsz a börtönben, amíg meg nem javulsz. (...) Ez 

többek között azért is nehéz, mert az elítéltnek minden érdeke azt 

diktálja, hogy úgy tegyen, mintha megjavult volna, az értékelő 

személynek viszont hiszékenynek kell lennie ahhoz, hogy ezt el is fogadja. 

Mivel az elítélt szabadulni akar, ezért érdeke bizonyítani erényességét, 

vagy ha ez hiányzik, akkor ezt szimulálnia kell. Akinek pedig érdeke a 

megjavítás, ezt a hazugságot könnyen és szívesen el is hiszi."41  

A fentiek alapján tehát megkérdőjeleződik magának a kezelésnek a 

legitimációja, hiszen nem tudjuk biztosan, hogy jogos-e a kezelés, azt 

kötelezően el lehet-e rendelni, jogunk van-e az elkövető 

gondolkodásmódjának megváltoztatásához és mi a garancia arra, hogy a 

"szakértők" nem járnak el önkényesen.42 

Ily módon kétszeresen is megingott a talaj a kezelési elmélet alatt. Az 

állam már nem tudta – és az empirikus kutatási és mérési adatok alapján 

                                   
38 SZABÓ ANDRÁS: im. (1) 52. o. 
39 SZABÓ ANDRÁS: im. (1) uo. 
40 SZABÓ ANDRÁS: im. (1) 53. o. 
41 SZABÓ ANDRÁS: im. (1) 54. o. Kiemelés a szerzőtől. 
42 SZABÓ ANDRÁS: im. (1) 55. o. 
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nem is akarta – finanszírozni ezt a költséges intézményrendszert, azt, 

amit alkotmányos és emberi jogi támadások is érték.  

 

IV. A paradigmaváltás 

 

Amint látható, a '80-as évekre alapvetően megváltozott a társadalmi, 

főleg pedig az intézményi környezet, és "megváltoztak azok a feltételek, 

amelyek között a jóléti állam kialakult."43 A kriminálpolitika igen komoly 

paradigmaváltás előtt állt, az új paradigma pedig újra a klasszikus iskola 

elveihez vezetett vissza. Az ún. neoklasszikus büntetőjog elméletét 

Andrew von Hirsch és munkatársai dolgozták ki a '70-es években.44 

"Álláspontjuk lényege: az elkövető megbüntetésének nincs külön célja, a 

büntetés értelme önmagában, a megbüntetés tényében van, azaz, hogy 

egy múltbeli törvényellenes cselekedetért az elkövető azt kapja, de csak 

azt és abban a mértékben, amit megérdemel. A mérték az elkövetett 

bűncselekmény súlyához igazodik, azaz a kiszabott szankciónak 

arányosnak kell lennie a bűncselekmény súlyával. A tettarányosságra 

épülő büntetési és büntetéskiszabási rendszer esetén érvényesülhet az 

elmélet kidolgozói szerint a neoklasszikus irányzat harmadik fontos 

alapelve, az egyenlőség, azaz, hogy azonos súlyú bűncselekményért 

azonos szigorúságú büntetések járnak."45 

Az elmélet kidolgozói nem csak jogi változásokat kívántak, szemléletük 

egyben társadalomfilozófiai modellváltást is jelentett. Ez azon "a belátáson 

alapul, hogy a büntetőfelelősségre vonás rendszere képtelen megoldani a 

bűnözésben megnyilvánuló társadalmi ellentmondásokat, de alkalmatlan 

az elítéltek pszichés zavarainak, torzulásainak kikezelésére is. Ezért nem 

vállalkozhat másra, mint a büntetőfelelősség klasszikus elveinek 

alkalmazására, a bűncselekmény veszélyességével arányos és ezért 

igazságos büntetés foganatosítására."46  

A fentiekből körvonalazódnak azok az alapvető különbségek, amelyek a 

treatmentet leváltó új paradigma lényegét alkották. "Ki kell mondani 

nyíltan – állította von Hirsch –, hogy a büntetés joghátrány és nem 

pszichológiai rehabilitáció vagy szociálpolitikai intézkedés."47 A büntetőjogi 

                                   
43 ANTHONY GIDDENS: im. (1) 292. o. 
44 LÉVAY MIKLÓS: A tettarányosságon innen és túl: az angol büntetési rendszer jellemzői a kilencvenes évek első 
felében, különös tekintettel a szabadságvesztéssel nem járó szankciókra, in Kriminológiai Közlemények 51. A 
modern büntetőpolitika problémái Nagy-Britanniában (szerk. GÖNCZÖL KATALIN), Magyar Kriminológiai 
Társaság, Budapest 1995. 24. o. 
45 LÉVAY MIKLÓS: im. uo. Kiemelések a szerzőtől. 
46 GÖNCZÖL KATALIN: im. (1) 92. o. 
47 GÖNCZÖL KATALIN: im. (1) 91. o. Kiemelés a szerzőtől. 
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megítélésben újra központi fogalom lett a tett, hiszen a büntetés célja már 

nem az elkövető megjavítása volt, hanem az általa okozott rosszért való 

bosszú, azaz a bűncselekmény igazságos megtorlása. Ez a megtorlás 

azonban nem lehetett sem több, sem kevesebb annál, mint amit a tett 

elkövetője megérdemel, ez pedig tulajdonképpen a proporcionális 

büntetés újbóli megjelenése. A szakirodalomban is elismerést nyert, hogy 

"humánusabb és igazságosabb lesz az a szankciórendszer, amely a 

rehabilitálhatóság helyett a tettarányos felelősségre épül."48 

Látható, hogy ez a szemlélet adja a neoklasszikus elmélet legitimációs 

alapját, valamint ez jelenti azt a legfőbb morális és jogi korlátot is, amely 

az önkény lehetőségét hivatott megakadályozni. Mert az elkövető csak azt 

kapja, amit tettéért megérdemel, hiszen ennek a büntetésnek a 

lehetőségét a büntető törvénykönyvből előre megismerhette és így 

objektíve lehetősége volt arra, hogy magatartását előre ehhez igazítsa. Ha 

pedig nem élt ezzel a lehetőséggel, akkor jogos a büntetés, de egyben 

kiszámítható és előre látható. Ily módon a büntető törvény mindenkire 

érvényes normaként jelenik meg, amely nem tesz különbséget ember és 

ember között. A norma mindenkire egyformán vonatkozik, és így biztosítja 

az emberi jogegyenlőség évszázados eszméinek érvényesülését. Ez 

természetesen nem jelenti azt, hogy a büntetés kiszabásakor nincs 

lehetőség az individualizációra, csupán arról van szó, hogy az elkövetők 

tetteit ugyanazon normarendszer alapján kell megítélni. A büntetőjog 

tehát nem tesz többet, mint ami alapfunkciója: megbünteti az elkövetőket 

tetteikért, de nem is terjeszkedik túl ezen a feladatán, azaz nem válik 

szociális intézménnyé, megőrizve ezzel ultima ratio jellegét. 

Az előzőek alapján azt gondolhatnánk, hogy az újra tettközpontúvá vált 

büntetőjog szükségképpen szigorúbb büntetéseket eredményezett, 

amelynek gerincét értelemszerűen a szabadságvesztés adta. Ez azonban 

nem állja meg a helyét. A 20. században bebizonyosodott, hogy a 

szabadságvesztés büntetés önmagában nem elegendő és nem is 

eredményes eszköze a széles értelemben vett kriminálpolitikának. A 

treatment sikertelensége és költségessége okán megnőtt az igény egy 

sokkal differenciáltabb és rugalmasabb szankciórendszer iránt, ami immár 

figyelemmel van a szabadságvesztés által okozott káros hatásokra is. 

Ebben a környezetben jött létre az ún. alternatív szankciók köre, melynek 

lényege, hogy a büntetések végrehajtási terepe nem feltétlenül a 

mindentől és mindenki mástól különálló vagy elzárt börtön, hanem a 

közösség.49 

                                   
48 GÖNCZÖL KATALIN: im. (2) 197. o. A szerző Nils Christiere hivatkozik. Kiemelés a szerzőtől.   
49 LÉVAY MIKLÓS: im. 25. o. 
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A treatment ideológiától való elméleti továbblépés azonban nem csak a 

szakmát és a jogtudományt érintette. A korábbiakban láthattuk, hogy a 

második világháború után természetes volt a kormányzatok számára, 

hogy paradigmaváltás történt a kriminálpolitikában. Ehhez megadták a 

szakmának a szükséges támogatást is. A gazdasági modellváltáshoz 

hasonlóan konszenzus alakult ki a kormányzatok és a kriminológusok 

között "egy minden kétséget kizáróan intervencionista társadalompolitika 

kialakításában."50 

A '70-es, '80-as évek fordulójára azonban ez a légkör gyökeresen 

megváltozott, a kriminálpolitika a nagypolitika rangjára emelkedett.51 

Mivel a tapasztalatok azt mutatták, hogy a treatment eredménytelen, a 

gazdasági és társadalmi nyomás alatt álló kormányok gyorsan ítéletet is 

mondtak a kezelési elmélet felett, és azonnal új megoldások után kezdtek 

kutatni. Így került a figyelem középpontjába a neoklasszikus büntetőjogi 

irányzat, elsősorban az angolszász országokban. Az angolszász jogi 

gondolkodásra jellemző pragmatizmus segített a politikai 

közgondolkodásba beemelni a neoklasszikus irányzatot. Ha ugyanis az 

elkövető megjavítására, illetve megváltoztatására nincs mód és lehetőség, 

akkor joggal adódik a kérdés, hogy helyette mit tud nyújtani a büntető 

igazságszolgáltatási rendszer? 

A neoklasszikus szemlélet először – jelentős politikai torzításokkal – 

Margaret Thatcher választási programjában jelent meg az 

igazságszolgáltatási reformmal összefüggésben.52 A konzervatív politikus 

megértette azt, hogy a társadalom válaszokat akar a közbiztonság 

kérdésére, mégpedig igazságos (ebben az értelemben szigorú) és 

hatékony válaszokat. A választási dokumentum részletezi, mit is 

jelentenek ezek a célok a gyakorlatban: a Parlament a törvényhozáson 

révén nagyobb befolyást fog gyakorolni a bűnözés elleni harcra; a 

bűnözés elleni harc alapja az elrettentés lesz, jobb megelőzési 

stratégiákra és ítélkezési gyakorlatra van szükség; mind pénzügyileg, 

mind morálisan megerősítik a rendőrséget, a rendőrség több időt kap a 

bűncselekmények felderítésére; szigorúbban büntetik az erőszakos 

bűncselekmények elkövetőit; újraértékelik a fiatalkorúak büntető 

igazságszolgáltatási rendszerét és nagyobb erővel lépnek fel a 

huliganizmus ellen. Ugyanakkor nem szabad figyelmen kívül hagynunk azt 

a célkitűzést sem, hogy a szankciók eddigi rendszerét is át kell alakítani: a 

                                   
50 DENIS SZABO: im. 151. o. 
51 GÖNCZÖL KATALIN: Mire jó a büntetőpolitikák nemzetközi összehasonlítása? Élet és Irodalom LV. évfolyam 
39. szám, 1. o. A továbbiakban im. (3). 
52 ld. Conservative General Election Manifesto 1979 (April 11)  4. pontját „The rule of law” címmel, 
http://www.margaretthatcher.org/document/110858, megnyitva: 2012. december 1. 

http://www.margaretthatcher.org/document/110858
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hosszabb időtartamú szabadságvesztés nem mindenható,53 emellett pedig 

szükséges a szankciók szélesebb körét kialakítani. 

Természetesen ez a program nem vált rögtön valósággá és nem is 

tudott vegytisztán érvényesülni. A folyamat viszont elkezdődött és ezzel 

alapvetően megváltozott a nagypolitika és a kriminálpolitika kapcsolata. A 

politika célja az volt, hogy megfeleljen a társadalmi elvárásoknak és ezért, 

ha kellett, figyelmen kívül hagyta a kriminológia korábbi szakmai 

szempontjait. "Az 1970-es évektől az amerikai kriminálpolitika szakmai 

racionalitása a punitív populizmus szempontjainak adta át helyét, ahol a 

bűnözés értelmezése és a kezeléséről alkotott elképzelések döntően a 

bűnözési félelemtől hajtott közvélemény és a szavazóit kiszolgálni vágyó 

politikusok diskurzusában formálódnak."54 Ennek legkifejezőbb példája a 

börtönnépesség számszerű emelkedése volt mind az Egyesült Államokban, 

mind pedig – néhány kivételtől eltekintve – Nyugat-Európában is.55 A 

korábban feltett kérdésre az a válasz született, hogy ha a büntetés nem 

képes megjavítani az elkövetőt és nincs nevelő hatása sem, akkor 

legalább el kell tudnia különíteni az elkövetőt a társadalom "rendes" 

tagjaitól. Amíg ugyanis az elkövető szabadságvesztését tölti, addig nem 

követhet el bűncselekményt, a társadalom többi tagja pedig védve van a 

kriminálisan veszélyes személyektől. Ezen elv megvalósítására hatalmas 

börtönépítési hullám indult el, főleg az Egyesült Államokban, amely 

lényegében napjainkig is tart, így ennek következtében itt él a világ egyik 

legnagyobb börtönnépessége.56  

Ilyeténképpen néhány országban a neoklasszikus büntetési elmélet 

alaptételei degradálódtak, és a kormányzati tervek közül eltűnt az 

alternatív szankciók széleskörű alkalmazásának igénye. Ezekben az 

országokban (főleg az Amerikai Egyesült Államokban és Nagy-

Brittaniában) a büntető igazságszolgáltatási rendszer a kormányzat 

rövidtávú céljainak megvalósítójává kezdett válni, anélkül, hogy komoly 

erőfeszítések történtek volna a bűnözés okainak megértésére és a 

felmerülő problémák organikus módon való megoldására.  

 

 

 

                                   
53 Bár a statisztikák szerint a börtönnépesség nemhogy csökkent a nyolcvanas években, hanem éppenséggel nőtt. 
ld. LÉVAY MIKLÓS: im. 21. o. 
54 BORBÍRÓ ANDREA: "Three strikes and you're out" Magyarországon - kriminálpolitikai racionalitás vagy 
szimbolikus jogalkotás? Acta tom. XLV ann. 2008. 166. o. 
55 GÖNCZÖL KATALIN: im. (3). 2-3. o. 
56 GÖNCZÖL KATALIN: im. (2). 200. o. 
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V. A büntetés morális alapjai 

 

Az utóbbi évtizedekben tehát jelentős változásokat élhettünk meg a 

bűntető politika fejlődésében. A jóléti modell nem tudott választ adni a 

felmerülő problémákra, számos "adat jelzi is, hogy a jóléti társadalom 

krízise nem pusztán gazdasági válságként, hanem morális 

értékválságként, anómiás állapotként fogható fel."57 Emellett az adófizető 

társadalom igényének megfelelően a kormányzatok igyekeztek lefaragni a 

büntető igazságszolgáltatási rendszerre fordított kiadásokat. A „gettóból 

kitört” és növekvő bűnözés egyfajta társadalmi pánikot váltott ki, és ezt a 

közhangulatot a nagypolitika sikerrel tudta a maga javára fordítani. "A 

közbiztonság javításának és a hatékonyabbnak tetsző büntetések 

bevezetésének ígéretével manapság éppúgy választást lehet nyerni, mint 

mondjuk a biztonságos jövőt kilátásba helyező, sok-sok munkahely 

megteremtésének ígéretével."58 Különösen a nagy közfelháborodást 

kiváltó bűncselekmények képesek alapvetően átformálni a bűnözésről és 

az arra adott össztársadalmi válaszokról kialakult vélekedést.59  

Az utóbbi években a közfelfogás – az egyre nagyobb befolyással bíró 

média hathatós közreműködésével – az előbb vázolt okokból meg is 

változott. Green szerint ez a büntetőpolitikai klímaváltozás az 

ambivalensnek tekinthető közvélemény szándékos és folyamatos 

manipulációjának következménye. Ez a manipuláció azon a téves 

feltételezésen alapul, hogy a szigorúbb büntetéseknek, a markánsabb 

állami, intézményesített bűnözéskontrollnak a társadalomban nagy a 

támogatottsága. Ez alapján a büntetőpolitikai "populizmus"60 alapján a 

bűncselekmény elkövetése miatt érzett harag elégtételt, megtorlást 

követel, elsősorban az elkövetőn. A megsértett erkölcsi rend csak akkor 

állhat helyre, ha a cselekményért a társadalom bosszút áll. Ezt a 

társadalmi közfelfogást csak erősíti a média azon tevékenysége, hogy 

saját "nyomozást" folytat az egyes bűncselekmények kapcsán: 

érzelmekkel és értékítéletekkel teli riportokból ismerhetjük meg az áldozat 

és a feltételezett elkövető környezetét és személyes kapcsolatrendszerét. 

Ezzel a média jelentős nyomást gyakorol a nyomozó hatóságokra is. 

Elvárása az, hogy az elkövető minél hamarabb rendőrkézre kerüljön, a 

felső rendőri vezetés a külső kényszer miatt kiemelten foglalkozik az 

üggyel és mielőbb kézzelfogható eredményeket vár el a beosztottaktól. Ez 

a nyomás pedig olyan szakmai hibákhoz vezethet, amelyek ilyen 

                                   
57 GÖNCZÖL KATALIN: im. (1). 106. o 
58 GÖNCZÖL KATALIN: im. (3). 1. o. 
59 GÖNCZÖL KATALIN: im. (3). 2. o. 
60 GÖNCZÖL KATALIN: A fegyelmezés, a büntetés és a jutalmazás alapjai, Pönológia bevezető, 2012. szept. 18. 
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médiafigyelem mellett hamar ki is derülnek, a hatóságok tévedéseit pedig 

kíméletlenül pellengérre állítják a különböző műsorokban. És ha el is 

fogják az elkövetőt, újabb polémia kezdődik a bírósági tárgyalás 

közvetítésével és a bírói ítélet értékelésével. Ebben a folyamatban pedig 

téves kép alakulhat ki az elkövetett cselekményről, a tett új 

jelentéstartalmakkal bővül. 

A látottak és hallottak természetesen megosztják a társadalmat: 

kialakulnak az egyes táborok, ellenzőkre és pártolóka szakad a 

közvélemény. Mindenkinek van véleménye az esetről, de a vita igazából 

felületes. De felületesek a válaszok is, mind a társadalomban, mind pedig 

a kormányzatok megnyílvánulásaiban. Azt a kérdést, hogyan értékeljük az 

elkövetett tettet és annak elkövetőjét, a most bemutatott diskurzus nem 

képes megválaszolni. Az érzelmek és indulatok világába nem hatolhatnak 

be igazi szakmai tartalommal az igazságnak, a normának, a megtorlásnak 

vagy a nevelésnek és a reintegrációnak a kriminológiából és a 

büntetőjogból ismert értékei. Ennek ellenére a büntetőpolitika teljesen 

nem vonatkoztathat el a közvéleménytől, hiszen egyfelől azt szolgálja, 

másfelől annak integráns része is. A büntetőjog nem független attól a 

társadalmi környezettől, amelyben érvényesül. "A büntetőjog a 

mindennapi élet cselekvéseit nem deus ex machinaként szabályozza, 

hanem azoknak a meglevő magatartásmintáknak az alapján, amelyeket a 

társadalmi gyakorlat kialakított, az erkölcsi szokásrendszer és az erkölcsi 

értékek már szabályozás alá vontak, illetve amelyeket a hatalom jogilag 

érvényesnek értékelve elfogad."61 

De melyek is ezek az értékek? Milyen formában jelennek meg a 

társadalomban, hogyan érvényesülnek? Kérdés az is, hogy mi támogatja 

ezeknek az értékeknek az érvényesülését, kapcsolódik-e az értékhez – 

valamilyen módon – egyfajta szankció, ha ezektől a mintáktól valaki eltér? 

Természetesen ezeket az értékeket nehéz megtalálnunk, hiszen a 

legtöbb társadalomra igaz, hogy rendkívül összetett szociálisan, 

kulturálisan és persze több más szempont alapján is. Közös, az egész 

világra érvényes központi értékek az emberi társadalmakban nincsenek és 

nagy valószínűséggel alkotni sem lehet ilyeneket. Ha viszont szűkítjük a 

vizsgálódásunkat a korábban már említett nyugati társadalmakra, úgy 

mint Európára és Észak-Amerikára, akkor már meghatározhatunk néhány 

alapvető sarokpontot. Ez esetben lényegében három alappillért jelölhetünk 

meg: az antik Görögországot, az antik Rómát és a kereszténységet.62 

                                   
61 SZABÓ ANDRÁS: Bűnözés - Ember - Társadalom, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest 1980, 81. o. 
Kiemelések a szerzőtől.  
62 BÉKÉS IMRE: Gondolatok a bűnről és a bűncselekményről, Belügyi Szemle 2001/6. 4. o. 
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Akár a filozófiát, akár az erkölcsöt, akár a társadalom és 

gazdaságfilozófiát vizsgáljuk, ez a három korszak illetve világnézet adja a 

modern nyugati világ gondolkodásmódjának alappilléreit, szerepük – 

túlhangsúlyozásuk nélkül is – meghatározó. Ezek a pillérek pedig 

megalapozzák azt a keretet, amelyben társadalmunk értékorientációja az 

esetleges torzító hatások ellenére is – megvalósul.  

Az értékek tehát, bár specifikusan, de társadalmilag léteznek. 

Természetesen nem ugyanolyan formában és mértékben, hiszen példának 

okáért más a jog és más az erkölcs érvényesülési területe. Más a 

konvenció és más a szokás kötőereje is. Ezek a történelmi értékek – 

különbözőségük ellenére – együtt segítik elő a társadalmi értékkészlet 

megőrzését. Közös viszont bennük, hogy az értékeket normaként, 

követendő mintaként jelenítik meg. És ennek kulcsszerepe van. "A 

társadalmi normákhoz többnyire azért tartjuk magunkat, mert a 

szocializáció eredményeként hozzá vagyunk szokva, hogy így tegyünk. 

Minden társadalmi normához társulnak bizonyos szankciók, amelyek 

elősegítik a konformitást és védelmet nyújtanak a non-konformitás ellen. 

Szankció lehet minden olyan reakció valamely egyén vagy csoport 

viselkedésére, amelynek célja az adott norma tiszteletben tartása."63  

Az értékek tehát normákként jelennek meg a társadalomban, a norma 

jelenti azt a kötőelemet, ami az értéket összeköti az egyén 

magatartásával. A norma közvetíti azt a magatartásmintát az egyén és a 

közösség számára, amit követni kell. A normával kapcsolatos magatartás 

kétirányú lehet: normakövetés vagy a norma figyelmen kívül hagyása 

vagy tagadása. Mindkét magatartáshoz kapcsolódik egyfajta ösztönző 

mechanizmus. A normakövetés jutalommal vagy a hátrány (a szankció) 

elmaradásával jár, míg a norma figyelmen kívül hagyása a jutalom 

elmaradását és szankció bekövetkeztét jelentheti. Jutalmazás esetén 

"valaki valamilyen előnyt biztosít valakinek az olyan magatartásért, amely 

a jutalmat adó számára valamely okból kedvező, és e magatartás nem 

egyértelműen elvárható a magatartás tanúsítójától. (...) Ilyen esetekben a 

jutalmazás egyértelmű célja, hogy elismerje a magatartással kapcsolatban 

tett erőfeszítést, másfelől célképzetül és jövőbeni motivációjául szolgáljon 

mind a jutalmazottnak, mind pedig környezetének a kívánatos magatartás 

tanúsítására."64 Mindemellett a címzettnek nem kell feltétlenül 

egyetértenie a normával, nem szükséges, hogy érzelmileg azonosuljon 

vele.65 Ellenben akkor, ha valaki megszegi vagy figyelmen kívül hagyja a 

                                   
63 ANTHONY GIDDENS: im. 615. o. 
64 SZMODIS JENŐ: A jutalmazás és a büntetés szociálantropológiai összefüggéseiről 1. o. (kézirat) 
65 IRK FERENC: Az erkölcs és a büntetőjog elméleti kérdései, Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok 27. 
7. o.  
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normát, akkor szankcióra számíthat. A szankció formája természetesen 

sokféle lehet, formális, vagy informális, de mindezek közül kiemelkedő 

jelentőséggel bír a jogi, azon belül is a büntetőjogi, amely az előbb 

felsorolt, normákat közvetítő társadalmi metódusok közül az egyetlen, 

amely mindenkire egyformán vonatkozik. A büntetőjog azonban nem 

pusztán absztrakt dogmatika, „nem értékmentes, empirikus alapú 

tudomány, hanem értékszempontokat követő normativista tudomány.”66  

Ez a normativizmus és értékkövetés pedig jelen van a társadalomban. 

Ennek igen nagy a jelentősége akkor, amikor meg kell találnunk a fentebb 

ismertetett kriminálpolitikai paradigmaváltáshoz a szilárd elméleti 

támpontokat. "A bűntettesek kezeléséről kiderült, hogy viselkedésük 

társadalmi regulálásának nem alkalmas eszközei. Kérdés, hogy mit 

tehetünk? Csalódtunk abban, amitől sikert vártunk, amit a jövő útjának 

tekintettünk. Szaladjunk előre? Vagy nyúljunk vissza a múltba? Úgy tűnik, 

hogy a múltban is és a jelenben is a viselkedés társadalmi 

szabályozásának egyik hatékony eszköze az erkölcs volt és az is 

maradt."67 Szabó Andrással lényegében azonos állásponton van Irk Ferenc 

is: bár a jogi és a morális értelemben vett bűn nem feltétlenül azonos 

fogalmak, a kettő mégsem választható el teljesen egymástól.68 "Éppen 

ezért úgy tűnik, csak az a jogi (büntetőjogi) rendszer lehet hatékony, 

amelyik egyrészről szilárdan épít a társadalom legalapvetőbb értékeire, a 

jog érvényesüléséhez ezeket felhasználva, másrészt, amelyik ezen értékek 

hatékony megerősítését képes szolgálni."69 

A fentiek alapján látható, hogy az erkölcs, a moralitás erős társadalmi 

szabályozó funkciót tölt be, éppen ezért mondhatjuk, hogy "ami 

erkölcstelen, az rossz. A jogsértésben tehát erkölcstelen tettnek minősítve 

erkölcsi rosszat látnak az emberek. Még azt az állítást is 

megkockázhatjuk, hogy a bűntettre való reagálás elsősorban erkölcsi 

felháborodás és csak ezt a felháborodást követi a megbüntetés 

gondolata."70 És ez még akkor is igaz, ha az "egyes társadalmak 

működésében a jutalmazás és a büntetés kultúrája éppen annyira eltérő, 

mint a jog elkülönültségének helyzete és meghatározó jellege az 

irányításban, azonban tényként kezelhető, hogy valamilyen módon 

                                   
66 SZABÓ ANDRÁS: Büntetőjogi gondolkodásunk jelenlegi állása, Jogtudományi Közlöny, 1991/12. 555. o. 
Kiemelések a szerzőtől.  Ezzel egybevág Lévay Miklós álláspontja is: „A büntetőjog védelmi funkciója egyúttal, 
indirekt módon, értékközvetítést jelent: a tilalmakból következtetni lehet a közösség, a társadalom által elvárt, 
helyesnek tartott magatartásokra.” LÉVAY MIKLÓS: A büntetőjog társadalmi szerepének változása 
Magyarországon 1985-től 2005-ig, Magyar Jog 2006/12. 705. o. 
67 SZABÓ ANDRÁS: im. (1) 59. o. Kiemelés a szerzőtől. 
68 IRK FERENC: A morál és a büntetőjog időszerű kérdései (Egy közvélemény-kutatás tapasztalatai), 
Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok 37.  260. o. 
69 IRK FERENC: im. 261. o. 
70 SZABÓ ANDRÁS: im. (1) uo. Kiemelések a szerzőtől. 
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minden emberi közösségben megjelenik, ami igencsak arra utal, hogy 

evolúciós természetű jelenséggel állunk szemben."71 

A társadalomban meglévő közös alapértékekből és azok védelmében 

jöttek létre a büntetőjog szabályai is. Ezek között az alapértékek között 

vannak olyanok, amelyek egyetemes és abszolút értékűek, éppen ezért az 

erkölcstelen tett elkövetése egyben azt is jelenti, hogy az elkövető 

értékrendje meggyengült.72 Ha pedig a bűntett erkölcsi megítélésének 

fontosságát relativizáljuk, meggyengítjük azt az értéket is, amelyet a 

norma védelmez. "A klasszikus morál csak elvetheti a bűncselekményt, 

csak szemben áll vele, és a bűnözés elleni küzdelemben a társadalom 

morális megerősödésétől vár sikert. Ezzel szemben a relativista-kulturális 

felfogás szemében a bűntettes olyan személy is lehet, aki egy adott 

szubkultúra szerint konformista, és akinek szemében a tagadott hatalom 

szabályainak megsértése nem immorális dolog. (...) A moralisták szerint a 

bűnözés problémája az erkölcsi értékek megrendülésében keresendő, a 

relativisták szerint a bűnözés a csoportnormák tartalmának kérdése."73  

Az kétségtelenül igaz, hogy minden "társadalomban vannak ellentétes, 

egymásnak és a büntető törvényeknek ellentmondó normák,"74 és ezek 

adott estben szükségképpen – akár mint egymással szemben is 

érvényesülni kívánó értékek – konfliktusba kerülhetnek egymással. Ez a 

normák közötti konfliktus azonban nem az erkölcsi és jogi norma közötti 

konfliktust jelent, hiszen a lopást vagy az erőszakot mindenki elítéli.75  

Ha pedig a társadalomban lényegében konszenzus van abban, hogy mi 

helyes és mi nem az, azaz mi a rossz, a nem kívánt magatartás, akkor 

össze lehet állítani azoknak a normaszegő magatartásoknak a 

katalógusát, amelyeket a társadalom, a közösség nem tolerál. Giddenssel 

egyetértve azt mondhatjuk, hogy a normaszegő magatartás (a deviancia) 

"a társadalom vagy egy adott közösség tagjainak nagy többsége által 

elfogadott normák vagy normarendszerek megsértéseként határozható 

meg. (...) A deviancia és a bűnözés nem szinonimák, de sok esetben 

átfedésben vannak egymással. A deviancia fogalma jóval szélesebb, mint 

a bűnözésé: az utóbbi csupán az olyan nonkonform viselkedésre 

vonatkozik, ami a törvények megszegésével jár együtt."76  

A kérdés már csupán az, hogy a társadalom – miután összeállította a 

tiltott magatartások katalógusát – hogyan reagál ezekre a 

                                   
71 SZMODIS JENŐ: im. uo. 
72 SZABÓ ANDRÁS: im. (1) 60. o. 
73 SZABÓ ANDRÁS: im. (1) 62. o. 
74 SZABÓ ANDRÁS: im. (1) 63. o. 
75 SZABÓ ANDRÁS: im. (1) 64-65. o. Szabó András Newman vizsgálatára hivatkozik.  
76 ANTHONY GIDDENS: im. 613-614. o. 
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magatartásokra. Durkheim álláspontja szerint "a társadalomnak hatalma 

van az egyén felett, és hatalmában áll kikényszeríteni a jog és az erkölcs 

követését."77 Emellett azonban fontos az is, hogy az egyén betagozódjon a 

csoportba, hiszen kötődés nélkül nincs értelme a szabálykövetésnek.78 És 

ez akkor is fontos szempont, ha mind a bűnözés, mind a deviancia 

elkerülhetetlen a modern társadalomban, ugyanis nem lehetséges teljes 

konszenzus a közösségeket irányító normákat és értékeket illetően. Ez a 

konfliktus ugyanakkor akár produktív is lehet: csoportszolidaritást válthat 

ki és tisztázhatja a társadalmi normákat.79  

Az egyén közösségbe való integrációja mellett a társadalomnak meg 

kell fogalmaznia követeléseit a normák védelmére és igazolására. Ha azt 

akarjuk, hogy egy norma érvényesüljön, nemcsak a normát és az a 

mögött megfogalmazott értéket kell definiálnunk, hanem le kell írnunk 

azokat a jelenségeket is, amelyekkel a norma (érték) nem fér össze, 

amelyek gátolhatják a norma érvényesülését vagy helytelennek tartott 

társadalmi gyakorlatot eredményezhetnek. A helytelenítést és rosszallást 

pedig legeredményesebben a büntetésen keresztül érhetjük el. A 

büntetéstől, mint (jog)hátránytól tartunk, az számunkra kellemetlen 

következményekkel jár, valamilyen értéket von el tőlünk, így ennek 

elkerülése érdekében a büntetéssel fenyegetett magatartást elkövetésétől 

tartózkodunk. 

Ahogyan fentebb már utaltunk rá, a büntetéssel fenyegetett 

magatartástól való tartózkodás még nem jelenti azt, hogy a norma által 

védett értéket elfogadnánk. "A büntetés társadalmi hasznossága a 

bűncselekménnyel megsértett szabály érvényességének megerősítése, a 

szabály elvi sérthetetlenségének deklarálása. (...) A vétek, a szabálysértés 

gyengíti a szabályt, a büntetlenség pedig azt sugallja, hogy a szabály nem 

érvényes. A bűncselekménynek ezt a demoralizáló hatását kell 

ellensúlyozni a büntetésekkel. A büntetéseknek tehát szimbolikus 

jelentősége van: a szabály szabály marad megsértése ellenére is. (...) A 

rosszallás célja a csoport tagjainak erkölcsi tudatát megerősíteni."80 Ha 

pedig erkölcsi tudatunk erős, akkor az erkölcstelen tett elkövetését 

becstelennek fogjuk tartani, hiszen az lealacsonyít minket, akkor is, ha a 

bűncselekmény elkövetésével egyébként valamilyen előnyhöz is 

juthatnánk.81 

A társadalomnak (az államnak) éppen ezért van joga a büntetéshez és 

                                   
77 SZABÓ ANDRÁS: im. (1) 70. o. Kiemelés a szerzőtől. 
78 SZABÓ ANDRÁS: im. (1) 72. o.  
79 ANTHONY GIDDENS: im. 615-616. o. 
80 SZABÓ ANDRÁS: im. (1) 74. o. Kiemelések a szerzőtől. 
81 SZABÓ ANDRÁS: im. (1) 91. o.  
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a szankcióhoz: önmagát és az állampolgárok, a közösség emberi 

minőségét és mivoltát védi azzal, hogy bizonyos magatartások elkövetését 

tiltja és bünteti. A büntetés és a feddés jelzi, hogy mi a különbség "jó" és 

"rossz" között.82 Ez az a társadalmi mechanizmus, amely határokat szab a 

társadalom közös értékkészlete elleni támadásoknak, ugyanakkor kijelöli 

az esetleges válaszreakció (a megtorlás) határait. "A megtorlás 

történelmileg a bosszú racionalizálása és mértékletessége. Megtartja az 

erkölcsi felháborodást, mint motívumot, de mércéjében mérsékletre, 

önkorlátozása, méltó és megérdemelt malum okozásra késztet. (...) A 

megtorló büntetés tiszteletben tartja a személyiséget, mert nem vesz át 

sem pszichoterápiai, sem gyógyító, sem szociális- vagy lelki gondozó 

szerepet, tehát nem kötelez büntetésként ezekre."83 Ezzel pedig a 

legkevésbé sem korlátoz, hanem éppen ellenkezőleg, szabadságot ad. 

"Végső soron a társadalom életfolyamatainak szabályozása terepén a 

büntetés nem egyszerűen a cselekvési szabadság tagadása, hanem éppen 

ellenkezőleg, a büntetés nyújt szabályt a szabadságnak, hogy az 

autonómia ne váljon szabadossággá, a büntetés szab az egyéni 

szabadságnak mások szabadságának védelmében, és a büntetés nyújt 

védelmet az egyéni szabadság biztosítására."84  

 

VI. Összegzés 

 

Az eddigi vizsgálódásaink alapján azt a végkövetkeztetést vonhatjuk le, 

hogy napjainkra alapvetően átformálódott a közgondolkodás a 

kriminálpolitikával kapcsolatban. A nevelési ideológia leváltásával a 

klasszikus elvek újra előtérbe kerültek, de korántsem abban a formában, 

mint a 19. században. A társadalmi párbeszéd ma már korántsem olyan 

keretek között folyik, mint egykoron: nőttek a társadalmi feszültségek, a 

társadalom egyre türelmetlenebb. Ebben a környezetben pedig nem 

könnyű objektívan szemlélni az eseményeket és megjósolni, hogy milyen 

irányba is fog változni a közbeszéd és a közgondolkodás, nem beszélve a 

kriminálpolitikáról, ezen a büntető iogazságszolgáltatásról. A kérdés 

csupán az, hogy a mai modern világban a kriminológia képes lesz-e 

betölteni azt a szerepet, amit eddig betöltött: a bűnözés igazi okainak 

feltárásán és felvetett kérdésekre adott válaszok kidolgozásán 

munkálkodni.   

 

                                   
82 SZABÓ ANDRÁS: im. (1) 93. o. 
83 23/1990. (X. 30.) AB határozat, Szabó András alkotmánybíró párhuzamos indoklása  
84 SZABÓ ANDRÁS: im. (1) uo. 
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