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Bevezetés 

 

A gyermekek jogi helyzetének megítélése mindig is fontos szerepet töltött be egy állam 

jogrendjének kialakításában. Már a római jogban is megjelentek a fiatalokra vonatkozó eltérő 

szabályok. A jogfejlődés során napjainkra ez egy olyan komplex problémakörré nőtte ki 

magát, melynek jelentőségét nem csak az mutatja, hogy az alapjogok fejlődésének 

mérföldköveit jelentő nemzetközi szerződések és egyezmények is időről időre magukba 

foglalták a gyermekeket érintő jogokat, hanem az is, hogy mára jogrendszerünk minden 

területén – legyen szó közigazgatási jogról, polgári jogról vagy büntetőjogról – megjelentek 

az egy irányba mutató szabályok a gyermekekre vonatkozóan. Jelen tanulmány keretei 

azonban túlságosan szűkek ahhoz, hogy ezen speciális, a jogrendszert átszövő szabályokat 

egészben vizsgáljam, így mindössze a büntető igazságszolgáltatás területén vizsgálódom.  

 

1. A fiatalkorúak helyzete – mit mutat meg a bűnügyi statisztika 

 

Az elmúlt évek tapasztalatai az mutatják a számszerűsített statisztikai adatokkal szemben, 

hogy a kiskorúak által elkövetett bűncselekmények egyre nagyobb társadalmi problémát 

jelentenek. 2009 év bűnügyi statisztika adataiban ugyan csökkenni látszik az elkövetett 

bűncselekmények száma, ám ez nem jelenti a kiskorúak bűnözésének egyértelmű 

csökkenését. A regisztrált gyermekkorú elkövetők száma 2009-ben 25%-kal, a fiatalkorú 

elkövetők száma pedig 12,3%-kal csökkent. Az új Büntető Törvénykönyv 2012. évi 

tervezetéhez készített indoklásban szereplő adatok szerint is a 18 év alatti bűnelkövetők 

száma az 1990-es évek óta folyamatosan csökken. Számuk 2004-2005 között ugyan 

emelkedett, ám azóta nem mutat drasztikus változást (1991-ben 13 509, 2000-ben 11 081, 

2010-ben 11 248 fiatalkorú elkövető, 2001: 3 730, 2006: 3 565, 2010: 2 607 gyermekkorú 

elkövető). 

Ezzel párhuzamosan viszont a 2009-es évet alapul véve összesen 394 ezerrel kevesebb 

bűncselekményt és 112 ezerrel kevesebb elkövetőt regisztráltak. Ez a korábbi évek adataihoz 

képest (600 ezer regisztrált bűncselekmény és 140 regisztrált elkövető) jelentős visszaesésnek 

számít. A helyes következtetések levonásához további fontos adat, hogy az utóbbi 

évtizedekben közel 15%-kal csökkent a gyermekkorú lakónépesség száma és 12%-kal a 

fiatalkorú lakónépesség. A fenti adatok mellet nem szabd figyelmen kívül hagyni a gyermek- 

és fiatalkorú elkövetők esetében a látencia igen magas mértékét sem.
1
 A statisztikai adatok 

további „torzulásához” vezethet az is, hogy 2012. április 15-én hatályba lépett új 

Szabálysértési törvény, mely a tulajdon elleni szabálysértések esetén a szabálysértési 

értékhatárt 20.000 forintról 50.000 forintra emelte.
2
 Ennek következményeképpen a bűnügyi 

statisztika az elkövetett bűncselekmények vonatkozásában látszólag ugyan javulni fog, ez 
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 2012. évi II. tv. a  szabálysértésről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartás rendszeréről 117. 

§ (1). 



azonban nem jelenti a helyzet javulását, hiszen a szabálysértések száma ezzel arányosan nőni 

fog.  

Mindezek alapján megállapítható, hogy a kiskorúak kriminalitási gyakorisága 

voltaképpen nem csökken, hanem növekszik. A 18 év alatti elkövetőkre az utóbbi években – 

nem csak hazánkban, hanem világszerte egyre jellemzőbb – az erőszak. Ezen elkövetők 

többsége deviáns csoportok tagjaiból kerül ki. Az ilyen környezetből érkező fiataloknál jól 

megfigyelhető három rizikófaktor: a családon belüli erőszak élménye, a család szociálisan 

hátrányos helyzete, valamit a kiskorú alacsony iskolai végzettsége miatti rossz jövőbeli 

esélyek. A már korán agresszív elkövetői magatartást tanúsító fiatalok később nagyobb 

eséllyel lesznek felnőttként is bűnelkövetők, azon fiatalok pedig, akik korán kezdik az 

erőszakos bűnözést, később a legkonokabb erőszakos visszaesők lesznek.
3
  

 

2. A büntethetőségi korhatár kérdése 

 

A kiskorú bűnelkövetők esetében a legvitatottabb kérdés – mely a bűnügyi statisztikát is 

sokban befolyásolja – a büntethetőségi korhatár. A szakirodalomban sorra jelennek meg érvek 

és ellenérvek a korhatár leszállítása vagy épp felemelése mellet. Felmerül a kérdés, hogy 

megfelelő-e a szabályozás, amely szigorúan csak az életkor alapján ítéli meg, hogy 

büntethető-e az elkövető vagy sem.  

J. József ügye:
4
 A vádlottat előzetes letartóztatásba helyezték a Szőlő utcai Budapesti 

Javítóintézetben. Befogadását követően 12 nappal a közös folyosóra ment, ahol a szolgálatot 

teljesítő nevelőt arra akarta rávenni, hogy ellenszolgáltatás fejében engedje el az intézetből. A 

nevelő visszakísérte a hálószobába J. Józsefet, aki negyed óra elteltével ismét kijött. Ekkor 

már egy másik nevelő teljesített szolgálatot, akit szintén arra akart rávenni, hogy pénzért (amit 

majd a szülei utólag fizetnek ki) engedje el az intézetből.  A felügyelő szintén visszautasította 

az ajánlatot, és visszakísérte szobájába J. Józsefet. Mindezek alapján J. Józsefet 2 rendbeli 

hivatali vesztegetés bűntette miatt vonták eljárás alá. 

J. József négy osztályt végzett, letartóztatása előtt nevelőintézetben került elhelyezésre, 

mivel édesanyja szabadságvesztés büntetését töltötte, édesapja szülői felügyeleti jogát pedig 

korábban már megszüntette a bíróság. J. József a nevelőintézetből több alkalommal 

megszökött. A bíróság ítéletében megállapította, hogy J. József beszámítási képessége a 

cselekmény elkövetésekor közepes fokban korlátozott volt abban, hogy cselekménye 

társadalomra veszélyességét felismerje, és annak megfelelően cselekedjék. Felmerül a kérdés, 

hogy a fiatalkorú vajon tudta-e, hogy a nevelő hivatalos személy, és amit elkövet az vesztegetésnek 

minősül?
5
 

A hatályos hazai szabályozás szerint a büntethetőség alsó határa az elkövető 14. életéve. 

Ezt megelőzően vele szemben semmilyen joghátrány nem alkalmazható, ezt követően pedig – 

a fiatalkorúakra vonatkozó speciális szabályok alkalmazásával – minden esetben helye van a 

felelősségre vonásnak (természetesen csak akkor, ha büntethetőséget megszüntető vagy kizáró 

ok nem áll fenn), és csak a jogkövetkezmény tekintetében van lehetőség mérlegelésre. 

Ennek megfelelően vizsgálom a továbbiakban az egyes büntetőjogilag releváns 

életkorokat, az azokhoz kapcsolódó – a büntetés kiszabására vonatkozó – szabályokat, 

valamint az életkori sajátosságoknak megfelelő büntetés-végrehajtási szabályokat, különös 

tekintettel a javítóintézeti nevelésre. 

 

2.1. Az életkor jelentősége 
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Az életkorral kapcsolatos szabályokat elsősorban a büntető anyagi jog határozza meg. Az 

itt kialakult fogalomrendszert használja a büntető eljárási jog és a büntetés végrehajtási jog, 

ezért célszerű elsőként ezeket tisztázni. 

Az anyagi jogban egyrészről a felelősség megállapításának és a szankció kiszabásának 

szempontjából jelentősége van az elkövető életkorának, másrészről azonban a passzív alany 

elkövetéskori életkora bír jelentőséggel. Az előbbi esetében, tehát a kiskorú elkövető esetén a 

törvény vagy kizárja (gyermekkorú elkövető) a büntethetőséget, vagy a büntetés kiszabásának 

fiatalkorúakra vonatkozó speciális szabályait rendeli alkalmazni (fiatalkorú elkövető). Az 

utóbbi esetben, mikor a cselekmény sértettje gyermekkorú, az alapeseti tényállás 

megvalósításával az elkövető gyakran már a bűncselekmény minősített esetéért felel. 

A korábbi évek hibás gyakorlatára is figyelemmel szükségesnek tartom néhány fogalom 

tisztázását.
6
A büntetőjogi és polgári jogi értelemben vett nagykorúság nem minden esetben 

esik egybe. Az 1959. évi IV. törvény a polgári törvénykönyvről (továbbiakban: Ptk.) 12. § 

alapján: „Kiskorú az, aki a tizennyolcadik életévét még nem töltötte be, kivéve, ha házasságot 

kötött. A házasságkötés nem jár a nagykorúság megszerzésével, ha a házasságot a bíróság a 

cselekvőképesség hiánya vagy a kiskorúság miatt szükséges gyámhatósági engedély hiánya 

miatt nyilvánította érvénytelennek.” 

Az 1952. év IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról (továbbiakban Csjt.) 

10. § (1) alapján: „Házasságot nagykorú férfi és nő köthet. (2) Kiskorú csak a gyámhatóság 

előzetes engedélyével köthet házasságot. (3) A gyámhatóság a házasságkötésre indokolt 

esetben és csak akkor adhat engedélyt, ha a házasuló a tizenhatodik életévét betöltötte.” 

A 4/1987. (VI.17.) IM rendelet a családjogi törvény végrehajtásáról, valamin a családjogi 

törvény módosításáról szóló 1986. évi IV. törvénnyel kapcsolatos átmeneti rendelkezésekről 

(továbbiakban: Csjt. vhr.) 1. § alapján „A házasságkötéssel megszerzett nagykorúságot [Ptk. 

12. § (2) bekezdése] a házasság megszűnése nem érinti.„ 

A fent említett szabályok nem vonatkoznak a Ptk. 685/A. § által nevesített élettársi 

kapcsolatra. A polgári jogi nagykorúság megszerzésével a tizenhatodik életévét betöltött 

személy teljes cselekvőképességgel rendelkezik, „maga köthet szerződést vagy tehet más 

jognyilatkozatot”. Ebből következik, hogy a teljes cselekvőképesség megszerzését követően 

ugyanúgy köteles helytállni az általa vállalt kötelezettségekért, mint az, aki már betöltötte a 

18. életévét. 

Ezzel szemben a büntetőjog nem ismeri el a házasság útján szerzett nagykorúságot, tehát 

minden 18. életévét be nem töltött személy kiskorúnak számít. Kivételnek tekinthető a 

kiskorú elhelyezésének megváltoztatása, a kiskorú veszélyeztetése valamint a tiltott pornográf 

felvétel készítése, mely nem követhető el olyan személy sérelmére, aki polgári jogi 

nagykorúságot szerzett, valamint a kiskorú veszélyeztetését - annak is (2) és (3) bekezdését – 

megvalósíthatja az a 18. életévét be nem töltött személy, aki polgári jogi nagykorúságot 

szerzett.
7
 Minden más esetben nagykorú tehát a 18. életévét betöltött személy. 
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 Btk. 195. § (1) A kiskorú nevelésére, felügyeletére vagy gondozására köteles személy, aki e feladatából folyó 
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2.1.1. Ki a gyermekkorú és a fiatalkorú? 

 

Ezen kifejezéseket csak az elkövetővel kapcsolatban használja a törvény. Kiskorú a 

fiatalkorú és a gyermekkorú. Gyermekkorú, aki a cselekmény elkövetésekor tizennegyedik 

életévét nem töltötte be.
8
 Fiatalkorú az, aki a bűncselekmény elkövetésekor tizennegyedik 

életévét betöltötte, de a tizennyolcadikat még nem haladta meg.
9
 Fogalmilag tehát kizárt a 

„fiatalkorú sértett” vagy „fiatalkorú tanú” elnevezés. 

 

2.1.2. Felnőtt kor, fiatal felnőtt kor és idős kor fogalma 

 

Felnőtt kor – mely nem polgári jogi, hanem büntetőjogi fogalom, annak ellenére, hogy a 

Btk. nem használja - mindig a 18. életévét betöltött személyt jelenti. Itt is természetesen az 

elkövetés ideje az irányadó. Az általános anyagi, eljárási és végrehajtási szabályok 

rendelkezései a felnőtt korúakhoz igazodnak, és a törvény ezen általános szabályokhoz képest 

állapít meg speciális szabályokat például a fiatalkorúakra vonatkozóan. 

A fiatal felnőtt kort, mint külön csoportot, a joggyakorlat alakította ki. Ide tartoznak azok 

a felnőtt korúak, akik a 21. életévüket még nem haladták meg. Ezen életkornak a büntetés 

kiszabása [BKv. 56. II./4. pont]  és végrehajtása szempontjából van jelentősége.
10

 Ez az 

életszakasz átmenetet képez a fiatal korból a felnőtt korba. Számos jogterület egyfajta türelmi 

zónaként fogja fel ezt az időszakot, a büntetőjogban pedig a megkülönböztetés indoka, hogy 

az ebbe a korosztályba tartozók sajátos és releváns bűnözési jegyeket mutatnak.
11

 

A fiatal felnőttek kriminológiai jellemzője, hogy többségében bagatell jellegű 

bűncselekményeket követnek el, tehát kisebb kárt okoznak a társadalomnak, mint a 21 évnél 

idősebb felnőttek, valamennyi társadalmi rétegre jellemzőek az e korosztályba tartozó 

bűnelkövetők, valamint megfigyelhető, hogy a családalapítással csökken a bűnözési hajlam 

(spontán remisszió), így a bűncselekmény elkövetése általában nem egy későbbi bűnözői 

életmód első lépcsőfoka.
12

 További jellemzőjük, ami a fiatalkorúakhoz hasonló megítélés alá 

sorolásukat indokolná, hogy ezen korosztály jelentős hányada még tanul vagy továbbtanul, s 

ennek okán szüleivel vagy kollégiumban él, szülői gondoskodásra szorul, hagyatkozik, így 

még nem indultak el a munkavállalás, az anyagi függetlenség, a felelős felnőttkor útján. 

Az idős kor – elsősorban a terhelt tűrőképességének csökkenésére, szellemi és/vagy testi 

leépülésére figyelemmel – elkövetői oldalon enyhítő körülményként vehető figyelembe [(BKv 

56. II./4. pont].
13

 Sértetti oldalon azonban súlyosító körülménynek számít. 
14

 

 

2.1.3. A gyermek és az újszülött fogalma 

 

                                                                                                                                                         
(3) Bűntett miatt két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő az a nagykorú személy, aki a 

kiskorúval kényszermunkát végeztet. 
8
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 BKv 56. (BK 154.) A büntetéskiszabás során értékelhető tényezőkről II./4. pont: „Az idős kor - a vele 

rendszerint együtt járó testi és szellemi hanyatlás, valamint tűrőképesség-csökkenés miatt - enyhítő körülmény; 

általában a nyugdíjkorhatárt meghaladó életkort lehet így értékelni.” 
14

 BKv. 56.  (BK 154.) A büntetéskiszabás során értékelhető tényekről III. /4. pont: „Súlyosító körülmény, ha a 

sértett védtelen, idős, beteg, védekezésre képtelen vagy oltalomra szoruló személy (…)” 



A gyermek megnevezést az anyagi jog a családi állás megváltoztatásánál használja,
15

 

mint a cselekmény passzív alanyát. Ez alatt érteni kell minden olyan személyt, aki a 14. 

életévét nem töltötte be és azokat a kiskorúakat, „akik értelmi fejlettségük miatt, vagy kellő 

felvilágosítás hiányában tájékozatlanok a családi állásáról, avagy az e tekintetben 

bekövetkező jogellenes változások befolyásolására önállóan nem képesek.”
16

 

Az újszülött fogalmát ma már nem használja a Btk. 1991 és 2003 között az újszülött 

megölése az emberölés privilegizált esete volt. Az enyhébb büntetés indoka az volt, hogy a 

szülő nő a szülést követően olyan speciális testi és lelki állapotba kerül, amely jelentősen 

kihat a belátási képességére. Ma az emberölés minősített esetéért felel minden elkövető, aki 

14. életévét be nem töltött személy sérelmére követi el a cselekményt (a 12. életévét be nem 

töltött személy sérelmére elkövetett emberölés esetén a minősítés védekezésre képtelen 

személy sérelmére elkövetett emberölés).  

 

2.1.4. Büntetőjogilag releváns nevesített életkorok 

 

A fenti terminusokon túl a törvények sok esetben az életkor konkrét megjelölésével 

határozzák meg a rendelkezés alkalmazási körét.  

A sértetti oldalon a Btk. értelmező rendelkezései alapján a tizenkettedik életévét be nem 

töltött személyt védekezésre képtelennek kell tekinteni.
17

 Ennek megfelelően az ilyen sértett 

sérelmére való elkövetés esetén az emberölés, a testi sértés, a személyi szabadság megsértése 

és az önbíráskodás minősített esetét valósítja meg az elkövető, valamint az emberrablás, az 

erőszakos nemi közösülés és a szemérem elleni erőszak alapesetét akkor is, ha nem 

alkalmazott erőszakot, avagy az élet vagy testi épség ellen irányuló közvetlen fenyegetést. 

A tizenkettedik életév az elkövetői oldalon nem bír jelentőséggel, mivel a tizennegyedik 

életévét be nem töltött személy nem büntethető. A gyermekkorúakkal szemben alkalmazható 

nem büntetőjogi intézkedéseket, tehát a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó 

hatósági intézkedéseket a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény határozza meg. Ilyen például a védelembe vétel, a tartós nevelésbe vétel, a 

családba fogadás vagy az ideiglenes hatályú elhelyezés.  

A tizennegyedik életév nagyobb jelentőséggel bír, mind elkövetői, mind sértetti oldalon, 

mivel az emberölés minősített esetéért, és megrontás legalább alapesetéért felel az elkövető, 

aki a cselekményt tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére követi el. 

Tizennegyedik életévét be nem töltött személyre vonatkozó speciális eljárásjogi 

szabályok szerint például tanúként csak akkor lehet meghallgatni, ha vallomásától várható 

bizonyíték másként nem pótolható, ám ebben az esetben is, a hamis tanúzás 

következményeire való figyelmeztetést mellőzni kell, továbbá szembesítésen akkor vehet 

részt, ha az benne nem kelt félelmet. Tizennégy év alatti tanút a nyomozási bíró hallgatja ki, 

ha megalapozottan feltehető, hogy a tárgyaláson történő kihallgatása a fejlődését károsan 

befolyásolná. 

Elkövetői oldalon a büntethetőség alsó korhatára a tizennegyedik életév. Az elkövető a 

tizennegyedik születésnapja elteltével büntetőjogilag felelősségre vonható. Ekkortól az 

elkövető már fiatalkorúnak számít, és vele szemben a törvény fiatalkorúakra vonatkozó 

speciális rendelkezéseit kell alkalmazni. A büntetőjogi felelősség megállapításához 

természetesen az elkövetés ideje az irányadó.  
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 Btk. 119. § 
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 BOGÁR Péter – MARGITÁN Éva – VASKUTI András: i.m. 57. oldal. 
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 Btk. 183/A. § Könnyű, vagy súlyos testi sértés esetén annak minősített estét valósítja meg, emberrablás estén 

pedig a tényállásszerű magatartás erőszak, avagy az élet vagy testi épség ellen irányuló közvetlen fenyegetés 

nélkül is megvalósul.  



„A büntethetőség az elkövető 14. születésnapját követő nap 0 óra 0 perc 0 másodperckor 

kezdődik.”[…] „A tizennégy éves korhatár megállapításának indoka, hogy a gyermekek 

nagyobb része ebben a korban fejezi be általános iskolai tanulmányait, és ér el olyan testi és 

szellemi fejlettségi szintet, amelyre tekintettel felelősségre vonható”
18

 

A tizenhatodik életév sértetti oldalon nem bír különösebb jelentőséggel, elkövetői oldalon 

viszont a büntetés kiszabása szempontjából fontos. A Btk. 116. § alapján tizenhatodik életévét 

be nem töltött személlyel szemben kiszabható leghosszabb szabadságvesztés 10 év, 

életfogytig tartó szabadságvesztéssel fenyegetett cselekmény esetén is. 

A tizennyolcadik életévét be nem töltött (tehát kiskorú) sértett esetében az elkövető a 

személyi szabadság megsértése, az emberkereskedelem, a családi állás megváltoztatása, az 

üzletszerű kéjelgés elősegítése és a kerítés bűncselekmények megvalósítása esetén a 

cselekmény minősített esetéért felel. Speciális eset a tiltott pornográf felvétellel visszaélés 

bűntette, melyet csak 18. életévét be nem töltött személy sérelmére lehet elkövetni. Megrontás 

speciális alakzata, amikor az elkövető 18. életévét be nem töltött személlyel ellenszolgáltatás 

fejében közösül. Megrontást minden más esetben csak 14. életévét be nem töltött sértett 

sérelmére követhető el, de a jogalkotó a kiskorúak prostitúciójának visszaszorítása érdekében 

ezt a magatartást is pönalizálta.  Vérfertőzés esetén pedig nem büntethető a 18. életévét be 

nem töltött személy. 

A tizennyolcadik életév betöltése elkövetői oldalon a legfontosabb, hiszen innentől az 

elkövető a különös részben szereplő összes bűncselekményért felel. A nagykorúság az 

elkövető 18. születésnapját követő nap 0 óra 0 perc 0 másodperckor kezdődik. Természetesen 

itt is az elkövetés idejéhez igazodva kell megállapítani, hogy az elkövető a fiatalkorúakra 

vagy a felnőtt korúakra vonatkozó szabályok szerint kell eljárni. Abban az esetben, ha a 

fiatalkorú a tényállásszerű magatartást még a 18. életévének meghaladása előtt 

maradéktalanul megvalósította, ám az eredmény csak később valósult meg, az elkövető még a 

fiatalkorúakra vonatkozó szabályok szerint felel. Folytatólagos elkövetés esetén, ha a 

cselekmény megvalósítását még fiatalkorúként kezdte meg, de a cselekmény már az elkövető 

felnőtt korában vált befejezetté, az elkövető nagykorúként felel. 

A tizenkilencedik életév betöltése után a javító intézeti neveltet az intézetből el kell 

bocsájtani. Ez azt jelent, hogy azt a fiatalkorút, akit jogerősen javító intézeti nevelésre ítéltek, 

ha a 19. életévét betölti, függetlenül attól, hogy mennyit töltött ki az intézkedésből, az 

intézetből el kell bocsátani. Azok a fiatalkorúak, akinek a bíróság elrendelte az előzetes 

letartóztatását, és azt javító intézetben rendelte végrehajtani, 19. életévük betöltés után 

átkerülnek fiatalkorúak börtönébe. 

A huszadik életév betöltése a büntetés kiszabása szempontjából jelentős, mivel a 20. 

életévét be nem töltött személlyel szemben nem szabható ki életfogytig tartó 

szabadságvesztés. 

A huszonegyedik életév a fiatal felnőtt kor határa. A büntetőeljárás során a bíró köteles 

mérlegelni azt, hogy az elkövető személyisége az elkövetéskor a fiatalkorúakéhoz vagy a 

felnőtt korúakéhoz állt-e közelebb. E tekintetben számíthat a büntetés kiszabása során enyhítő 

körülménynek a fiatal felnőtt kor. Fiatal felnőtt esetében azonban nem számít enyhítő 

körülménynek a büntetlen előélet. 

A büntetés-végrehajtás szempontjából is jelentőséggel bír az elkövető huszonegyedik 

életéve. Annak a fiatalkorúnak a büntetését, akit szabadságvesztés büntetésre ítéltek, a rá 

vonatkozó szabályok szerint fiatalkorúak büntetés-végrehajtási intézetében kell végrehajtani. 

Az elítélt azonban csak a huszonegyedik életévének betöltéséig maradhat itt, ezt követően a 

büntetése hátra lévő részét a felnőtt korúakra vonatkozó általános szabályok szerint kell 

végrehajtani.  
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3. Nemzetközi kitekintés 

 

A fiatalkorúak büntető igazságszolgáltatási rendszerérét jelentős mértékben 

meghatározták az ENSZ-nek és az Európa Tanácsnak a tárgykörben megszületett 

dokumentumai. Ezek egyrészt a gyermek- és fiatalkori bűnözés visszaszorítását szolgáló 

prevenciós stratégiákkal és programokkal, másrészt a fiatalkorúak büntető 

igazságszolgáltatási rendszerének kialakításával foglalkoznak.
 19

 

A gyermekek jogainak és érdekeinek fokozott védelme minden társadalomban azon a 

felismerésen alapul, hogy fokozott figyelmet kell fordítani a felnövő nemzedék fejlődésére. 

Ez a figyelem a 20. században vált hangsúlyossá, ekkor kezdtek el nemzetközi 

dokumentumokban is a gyermekek jogaival foglalkozni. Ezen dokumentumok közül elsők 

voltak a Polgári és Politikai Jogok-, valamint a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok 

Nemzetközi Egyezségokmánya. 

A fiatalkorúak büntetőjogának megreformálására különösen jelentős hatást gyakorolt az 

ENSZ tevékenysége, mely az 1980-ban Caracasban megtartott VI. Bűnmegelőzési 

Kongresszus óta fokozott figyelmet fordít a fiatalkorúakra. 

1985-ben fogadta el az ENSZ a Pekingi Szabályokat, mely összefoglalja az ENSZ addigi 

bűnmegelőzési elveit, átfogja továbbá a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő és azt 

befolyásoló társadalmi jelenségeket, egyebekben pedig rögzíti a fiatalkorúakkal szembeni 

tisztességes elbánás követelményét is. Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatából 

beépítésre kerülnek az emberi méltóságot és személyes biztonságot garantáló jogok, az 

Emberi Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára figyelemmel pedig megállapítja a 

fiatalkorúak őrzését és felnőttektől való elkülönítésük minimumszabályait. Megfontolásra 

ajánlja továbbá a felelősségre vonás bírósági útról való eltérítését, mivel ez vélhetően kevésbé 

lesz káros a fiatalkorúak részére, illetve kiemeli, hogy a fiatalkorúakat érintő 

igazságszolgáltatási szabályokat a nemzeti jogfejlesztés integráns részeként kell kialakítani. 

Az Európai Börtönszabályok (1987) kiemeli az emberiesség, az emberi méltóság 

tiszteletben tartásának fontosságát, melyekre a korszerű börtönrendszereknek épülni kell. 

Különös hangsúlyt fordít a reszocializációra és az egyéniesítés követelményére. 

1988-ban megszülettek a fiatalkorú bűnözés megelőzésére vonatkozó Rijadi Irányelvek 

(ENSZ irányelvek a fiatalkori bűnözés megelőzésére), valamint a szabadságvesztésüket töltő 

fiatalok védelmét szolgáló garanciális előírások. 

A gyermekeket általánosan megillető jogokat az 1989-es ENSZ Egyezmény foglalja 

össze, azonban ennek csak néhány cikke tartalmaz a bűnelkövető gyermekekre vonatkozó 

előírást. Ennek előzményei voltak a Genfi Nyilatkozat (1924), mely a gyermekek jogairól 

szóló, nem kötelező szabálygyűjteményként fogható fel, majd az 1959-ben elfogadott 

Gyermekek Jogairól szóló Nyilatkozat, melyek hangsúlyozták a gyermekeknek nyújtandó 

különleges védelem szükségességét. Kizárták a gyermekekkel szemben a kínzás, kegyetlen, 

embertelen, megalázó büntetéseket, valamint a szabadságuktól való önkényes 

megfosztásukat; kimondták továbbá hogy a szabadságvesztést, csak mint legvégső esetben 

alkalmazandó (ultima retio) merülhet fel. 1990-ben megjelent az ENSZ Minimumszabályai a 

szabadságelvonással nem járó szankciókról (Tokiói Szabályok) 

Az ENSZ mellett az Európa Tanács (továbbiakban ET) is figyelemmel kíséri a 

tagállamok fiatalkorúakkal kapcsolatos kriminálpolitikájának alakulását. 1960-ban készült az 

első jelentés a fiatalkorú bűnözés helyzetéről. Ebben az Európai Büntetőjogi Bizottság már 

jelezte azt az álláspontját, hogy a fiatalok büntetőjogi felelősségre vonása során a megelőzésre 

és a reszocializációra kell törekedni. 
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A 90-es években az ET három kérdéskörben kezdeményezett együttműködést. A 10. 

Kriminológiai Kollokvium (1991. Strasbourg) állásfoglalása szerint a fiatal felnőttek bűnözési 

aktivitása és életkori sajátosságai speciális szabályozást igényelnek, 1991-ben megszületett a 

bűncselekmények gyermek áldozatainak védelmében kidolgozott akcióprogram (ET R. (1991) 

11. sz. ajánlás). Szakértői bizottság kiküldésére is sor került, melynek feladata a fiatalkori 

bűnözés megelőzését biztosító eszközrendszer kutatása volt. 

A Nemzetközi Büntetőjogi Társaság (AIDP) 2004-ben megtartott pekingi konferenciáján 

a kiskorúak büntetőjogi felelősségével foglalkozott. Szem előtt tartotta a tanácskozás, hogy a 

kiskorúak különleges védelmet igényelnek, velük szemben speciális szabályok kidolgozása 

szükséges. Jogaik védelmét azonban úgy kell megoldani, hogy egyben az áldozatok érdekeire 

is tekintettel legyünk. Arra figyelemmel, hogy a serdülőkor meghosszabbodhat akár 25. évig 

is, ennek következményeit a törvényhozásnak a fiatal felnőttek esetében a kiskorúakra 

adaptált szabályok szellemében kell levonni. 

 

3.1. Gyermekbarát Igazságszolgáltatás 

 

A fent említett kritériumok összefoglalásnak tekinthetjük az Európai Unió Bizottságának 

2011. február 15. napján kihirdetett ütemtervét (továbbiakban Ütemterv). A gyermekbarát 

igazságszolgáltatás gondolata egy átfogó koncepció a gyermekek helyzetének javítására mind 

polgári-, büntető-, és közigazgatási eljárások során. A tagországok az ütemterv kívánalmainak 

megfelelően módosítják jogszabályaikat, melynek célja hogy a hatóságok eljárásuk során 

minden tekintetben figyelemmel legyenek a gyermekek jogaira, valamint az életkori 

sajátosságokat szem előtt tartva végezzék feladatukat. A tervezett módosítások végrehajtása 

érdekében hazánk is több jogszabályt módosított. 

Az Ütemterv a gyermekek jogait széles körben vizsgálja. „A Bizottság véleménye szerint 

eljött az ideje a gyermekjogok határozottabb érvényesülésének és a szakpolitikai célok 

cselekvésre váltásának. […] A gyermekeket közvetve vagy közvetlenül érintő uniós politikákat 

a jövőben úgy kell kialakítani, végrehajtani és nyomon követni, hogy figyelembe vegyék a 

gyermek mindenek felett álló érdekének az EU Alapjogi Chartájában és az UNCRC-ban 

foglalt elvét.”
20

 

Az ütemterv legfontosabb megállapításai, hogy a gyermekjogokat az EU alapjogi 

politikájának szerves részévé kell tenni, és nyomon kell követni a meghatározott szakpolitikai 

célok érvényesülését az egyes tagállamokban és EU intézményekben. A Bizottság a 

gyermekbarát igazságszolgáltatás kérdését helyezi az ütemterv középpontjába. A gyermekek 

jogvédelme szempontjából kulcsfontosságú, hogy valóban hozzáférjenek az 

igazságszolgálatához. Ennek egyik feltétele, hogy a gyermekek megfelelő tájékoztatást 

kapjanak a jogaikról (uniós és nemzeti jogról egyaránt), valamit olyan közeget kell teremteni 

az eljárások során, hogy a gyermek sem fizikailag sem lelkileg ne szenvedjen sérülést az 

eljárás folyamán. 

Szemben az Unió ütemtervével, mely voltaképpen kívánalmakat fogalmaz meg az 

egyébként kötelező erejű dokumentumok (New Yorki-i Egyezmény és az EU Alapjogi 

Chartája) betartása és betartatása vonatkozásában, addig a hazai szabályozásban már ennek 

megfelelően konkrét jogszabály született. 

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 2012. évet a gyermekbarát 

igazságszolgáltatás évének tekinti, és ennek keretében olyan intézkedést hozott meg, mely a 

fent tárgyalt ütemterv kívánalmainak tesz eleget. Ilyen volt például a 32/2011. KIM rendelet a 

rendőrség nyomozó hatóságainál létesítendő gyermekmeghallgató szobák kialakításáról. 
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A Rendelet az eljáró hatóságra és a rendőrségre nézve állapít meg szabályokat. Ezeknek 

megfelelően 14. életévét be nem töltött személyt csak gyermekbarát meghallgató szobában 

szabad kihallgatni.  Ilyen szobákat 2014-ig minden megyei kapitányságon ki kell alakítani, 

melyeket a büntetőeljárásban részt vevő gyermekkorúak nyomozási bíró által történő 

meghallgatására is használni lehet. A rendelet célja, hogy a gyermekeket minél kevesebb 

megrázkódtatás érje az eljárás során. 

 

4. Fiatalkorúak helyzete az igazságszolgáltatásban 

 

A fentieket áttekintve megállapíthatjuk, hogy a jogalkotás nem csak hazai, hanem 

nemzetközi szinten is törekszik a fiatalkorúak helyzetét „megkönnyíteni” a büntetőeljárás 

során oly módon, hogy a velük szembeni eljárás során garanciális szabályokat rendel 

alkalmazni. A Büntető Törvénykönyvhöz hasonlóan az 1998. évi XIX. törvény a 

büntetőeljárásról (továbbiakban: Be.) valamint 1979. évi 11. törvényerejű rendelet a 

büntetések és az intézkedések végrehajtásáról (továbbiakban: Bv. tvr.) a felnőtt korúakhoz 

képes határoz meg speciális szabályokat a fiatalkorúakra. 

 

4.1. A fiatalkorúakkal szembeni büntetőeljárás célja 

 

A büntetés általános célját a Btk. 37. §-a határozza meg, mely szerint a cél társadalom 

védelme érdekében annak megelőzése, hogy akár az elkövető (speciális prevenció), akár más 

(generális prevenció) bűncselekményt kövessen el, ám a Btk. 108. §-a a fiatalkorúakra 

vonatkozóan speciális célt határoz meg, mely szerint a büntetés vagy intézkedés elsődleges 

célja, hogy a „fiatalkorú helyes irányba fejlődjék, és a társadalom hasznos tagjává váljék”. A 

törvény ezzel nevelési célt fogalmaz meg, melynek az eljárás egésze - tehát a szankció 

kiválasztása, végrehajtása és az utógondozás során is - érvényesülni kell. A fiatalkorúak 

esetében a nevelés és a társadalomba való visszavezetés a legfontosabb cél, melyre a 

kiszabható legsúlyosabb büntetés végrehajtása során is figyelemmel kell lenni. Ez azonban 

nem jelenti azt, hogy a fiatalkorú esetében a speciális és generális prevenciót nem kell 

figyelembe venni. 

A törvényalkotó ennek megfelelően egyfajta sorrendiséget állít fel, melynek megfelelően 

a fiatalkorúakkal szemben elsősorban szabadságelvonással nem járó intézkedést, ha ez nem 

elegendő, egyéb büntetést kell kiszabni, és ezt követően kerülhet sor szabadságelvonással járó 

intézkedés, súlyosabb esetben büntetés alkalmazása. A Btk. 38- 82. § a joghátrányokat 

határozza meg melyeket a 108-119. §-ban foglalt eltérésekkel kell a fiatalkorúakra 

alkalmazni. Mindezeken belül a továbbiakban a szabadságvesztés büntetéssel és a 

javítóintézeti neveléssel foglalkozom. 

 

4.2. A szabadságvesztés büntetés 

 

A fiatalkorúak szabadságvesztés büntetését a nevelési célok megvalósításának 

megfelelően kell végrehajtani. Az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket a Bv. tvr., 

valamint a szabadságvesztés és előzetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól szóló 

6/1996 (VII. 12) IM rendelet (továbbiakban Bv. szabályzat) foglalja össze. A tvr. és a rendelet 

általános szabályai a fiatalkorúakra vonatkozó eltérésekkel alkalmazandók.  

A Bv. tvr. 30. §-a valamint a Bv. szabályzat 39. §-a kimondja, hogy a fiatalkorúakat a 

felnőtt korúaktól elkülönítve kell elhelyezni, melynek indoka, hogy a fiatalokat megóvják a 

felnőtt korúak zaklatásától vagy bántalmazásától és káros befolyásától. Éppen ezért a 

fiatalkorúak büntetés-végrehajtási intézetében csak az intézet működése érdekében 

helyezhetők el felnőtt korúak. Fiatalkorúakkal szembeni szabadságvesztést végrehajtó 



intézmények a Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (Kecskemét), a Baranya 

Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (Pécs), Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-

végrehajtási Intézet (Szirmabesenyő), Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete (Tököl). 

Az elítélt tehát 21. életévéig töltheti itt a büntetését, azt követően az általános szabályok 

szerint meghatározott fokozatban és intézetben tölti tovább büntetését.  

 A végrehajtás helye a fiatalkorúak fogháza vagy börtöne lehet. A fokozatot az ítéletben 

határozza meg a bíróság.  

A fiatalkorúak életrendjére, elhelyezési körletük belső rendjére, az intézeten belüli 

mozgásukra vonatkozó előírásokat, továbbá a személyes szükségletükre fordítható összeget – 

a szabadságvesztés végrehajtási fokozatára figyelemmel – a jogszabályok keretei között a 

parancsnok határozza meg. Ennek során figyelembe kell venni a korosztályoknak megfelelő 

sajátos szükségleteket, törekedni kell a fiatalkorút érhető káros hatások elkerülésére. 

A nevelési célok megvalósítása érdekében különösen fontos, hogy a végrehajtás során 

gondot fordítsanak a fiatalok oktatására, személyiségének fejlesztésére és testi fejlődésére. A 

nevelési célokat segíti elő, hogy az intézetek biztosítják a fiatalkorúak számára a szakmunkás 

és a betanított munkás képzésben való részvételt, valamint a középfokú tanulmányokban való 

részvételt.  

A büntetés-végrehajtási intézetekben a tanulás mellett a fiatalkorúak munkát is végeznek. 

A munkavégzésre vonatkozó speciális szabályok szerint a munkavégzésnek a fiatalkorú 

életkori sajátosságaihoz, szellemi és testi képességeihez, érdeklődéséhez közelállónak, 

valamint a munkaerő-piaci szükségletekhez egyaránt alkalmazkodónk kell lennie. 

Fokozottabban kell figyelemmel lenni az oktatásban, illetve szakmai képzésben való 

részvételükre, valamint az életkori sajátosságokból fakadó általános munkajogi 

korlátozásokra. A 18 éven aluli fiatalkorú éjszakai munkára nem osztható be, túlmunkára nem 

kötelezhető. 

A nevelő hatások érvényesítésének egyik feltétele a fiatalkorúak csoportosítása. Az 

intézeti pszichológus, illetve nevelő hatására ún. korrekciós csoportba helyezik egyfelől 

azokat a fiatalkorúakat, akik elesettebbek, társaiknál kiszolgáltatottabbak, és ezért különös 

védelemre, gondozásra szorulnak, másfelől külön csoportba azokat, akik agresszivitásuk miatt 

jelentenek veszélyt társaikra vagy önmagukra. A fiatalkorúak intézetében is működik 

gyógyító-nevelő csoport. 

A nevelés körébe tartoznak a jutalmazások és a fenyítések is. A Bv. trv. 41. §-ban 

meghatározott jutalmakon kívül a fiatalkorúak estében dicsérő oklevél is adható. A dicsérő 

oklevél erkölcsi jellegű elismerés, amelynek átadására a parancsnok jogosult, és amely az 

elítéltek csoportjainak is adományozható. 

 További jutalom a rövid tartamú eltávozás, mely a fiatalkorúak esetében börtön és 

fogház fokozatban is évi 15 nap lehet, valamint az egyéni kimaradás, ami 24 órát meg nem 

haladó távollétet jelent. Ezek azzal a megkötéssel adhatók, hogy a kiskorú fogvatartott csak 

törvényes képviselője, nagykorú hozzátartozója, pártfogója, vagy valamely, a büntetés-

végrehajtási szervezettel együttműködési megállapodást kötött karitatív szervezet képviselője 

fogadja, és a kíséréséről, valamint a visszaszállításáról is gondoskodik.  

A fenyítések általános szabályai a Bv. tvr. 42. §-ban találhatók, melyek a fiatalkorúakra 

azzal az eltéréssel alkalmazhatók, hogy a magánelzárás a börtön fokozatban 20 a fogház 

fokozatban 15 napig terjedhetnek, de magánelzárással a fiatalkorút az iskolai tanulmányaitól 

nem lehet eltiltani.  

A büntetés leteltét követően foltos, hogy a fiatalkorú a lehető legbiztonságosabb közegbe 

lépjen ki az intézetből. Ennek érdekében a szabadulás előtt az intézet a pártfogóval együtt 

fokozott figyelmet fordít az elítélt lakáskörülményeinek rendezésére, az elhelyezkedés 

elősegítésére, a tanulmányok folytatására, valamint tájékoztatást ad az igénybe vehető 

szociális támogatásokról és egyéb juttatásokról. 



4.3. A javítóintézeti nevelés 

 

A javítóintézeti nevelés az egyetlen olyan szabadságelvonással járó intézkedés, amely 

csak fiatalkorúakkal szemben alkalmazható. Az intézkedés célja az eredményes nevelés, 

oktatás és társadalmi beilleszkedés elősegítése. Ennek érdekében törekedni kell a 

beilleszkedési zavarok enyhítésére, a pszichés állapot rendezésére, az iskolázottság és a 

szakmai képzettség fejlesztésére, az erkölcsi normák elfogadtatására, valamint az egészséges 

életmódra való felkészítésre. A nevelés során kiemelten sokat foglalkoznak az alkohol és a 

kábítószer veszélyeivel és a szexuális élet problémáival. A javító intézeti nevelésbe került 

fiatalok a legtöbb esetben messze le vannak maradva az életkorukhoz mérten elvárható 

szellemi és erkölcsi fejlettségtől. Az intézkedés célja végső soron, hogy a fenti eszközökkel a 

bekerült fiatalkorúakat felzárkóztassák, és az ott töltött idő alatt olyan tudással „vértezzék fel” 

mely segítségére lehet abban, hogy az intézeten kívüli életben is helyt tudjon állni.  

A javítóintézeti nevelésre vonatkozó szabályokat a Bv. tvr, határozza meg. A végrehajtási 

szabályok kimondják, hogy a gondoskodni kell a fiatalkorú megfelelő elhelyezéséről és, 

felügyeletéről, élelmezéséről, ruházatáról és egészségügyi ellátásáról, valamint biztosítani kell 

a korszerű oktatás és nevelés, a közösségi élet a művelődés és a sportolás feltételeit. A 

végrehajtás során a fiúkat és a lányokat el kell különíteni, valamint nevelési szempontok 

szerint csoportok hozhatóak létre. 

Mivel a javítóintézeti nevelés alatt a fiatalkorú törvényes képviselőjének gondozási- és 

nevelési joga szünetel, így ezeket az intézkedés tartama alatt az intézet igazgatója gyakorolja. 

A fiatalkorú jogait és kötelezettségeit, melyeket a Bv. tvr. 109. § (1) és (2) szakasza 

nevesít kötelezettségeit (például takarítás), a jutalmazást és a fegyelmi felelősségre vonás 

szabályait a fiatalkorú személyéhez kell igazítani. Ennek során tekintettel kell lenni a 

fiatalkorú életkorára, egészségi állapotára és szocializációs szintjére.  Ezeket az intézet 

rendtartása határozza meg. 

A végrehajtás különös szabályait, például az elkülönítés, az egészségügyi ellátás, őrzés, 

napi- és hetirend, a kapcsolattarás, a vallásszabadság, vagy a zsebpénzellátás szabályait a 

javítóintézeti rendtartásról szóló 30/1997. (X. 11.) NM rendelet határozza meg. 

A fiatalkorút az intézetbe érkezését követően legfeljebb egy hónapig befogadó 

csoportban helyezik el. Ez alatt a nevelő felméri a fiatal személyiségét, a neveltségi szintjét, 

az értelmi képességeit és az egészségügyi állapotát, azért, hogy a későbbiekben a számára 

legmegfelelőbb csoportba tudják elhelyezni.  

Ezt követően a fiatal átkerül azoknak a csoportoknak vagy kisközösségeknek 

valamelyikébe, amelyben későbbi nevelését folytatják. A csoport számára háló- és 

tanulószobákat, közös nappali szobát, vizesblokkot és a mindennapi élethez szükséges 

bútorokat és eszközöket kell biztosítani. További fontos követelmény, hogy egy fiatalkorúra 

legalább 5 nm-nyi háló – és tanulószobának, egy csoportra legalább 30 nm közös nappali 

szobának kell jutnia. A csoportlétszám legfeljebb 12 fő lehet.  

A fiatalkorú naponta ötszöri, az életkorának megfelelő étkezéséről kell gondoskodni, 

melyből legalább egy alkalommal meleg ételt kell kapnia. 

Munkafoglalkoztatásért a fiatalkorú díjazásra jogosult, mely nem lehet kevesebb a 

kötelező órabér 30 %-nál, valamint a fiatalkorút el lehet látni zsebpénzzel is, ennek összegét a 

nevelő javaslatára az intézet igazgatója állapítja meg. 

A kapcsolattartás szabályait a javítóintézeti rendtartás 48-50. § határozza meg (az 

előzetes fogvatartásban lévőkre eltérő szabályokat határoz meg a rendelet 67. §-a). Az 

intézetnek nem csak biztosítania, hanem szorgalmaznia is kell, hogy a fiatalkorú a 

hozzátartozójával kapcsolatot tartson, a fiatalkorú egészséges fejlődéséhez ugyanis szükséges, 

hogy a családi kapcsolatai ápolja. 



Az intézet házirendje alapján a fiatalkorú kapcsolatot tarthat egyház, társadalmi 

szervezet, vagy alapítvány erre felhatalmazott képviselőjével, valamint azzal a 

magánszeméllyel, akit - kérelmére - az intézet igazgatója engedélyez. 

Az eljárási garanciák indokolják, hogy az intézetnek biztosítania kell a védővel és a 

jogszabályok által - az emberi, állampolgári, valamint a nemzeti és kisebbségi jogok 

védelmére – feljogosított szervezet tagjával való kapcsolattartás lehetőségét. 

A jutalmazás formája különösen a nevelői (osztályfőnöki, szakoktatói) dicséret, igazgatói 

dicséret, tárgyjutalom, korábban kiszabott fegyelmi büntetés elengedése vagy enyhítése, 

egyéni vagy csoportos kulturális vagy sportprogram biztosítása, kimenő engedélyezése, 

eltávozás engedélyezése, szabadság engedélyezése. Ezek nem csak egyéneknek, hanem 

csoportoknak is adhatóak.
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A fegyelmi vétséget megvalósító fiatalkorúval szemben kiszabható fegyelmi büntetések 

különösen az igazgatói megrovás, egyes társas szórakozásokból meghatározott időre való 

kizárás, kimenő meghatározott időre való megvonása, az eltávozás meghatározott időre való 

megvonása, a szabadság meghatározott időre való megvonása, illetve zárt jellegű intézeti 

részlegben való elhelyezés. 

A fiatalkorú az intézetben okozott kárért a Ptk. szabályai szerint felel, azzal, hogy a 

gondatlan károkozásért a kártérítés mértéke a minimálbér egyhavi összegének 50%-a, 

szándékos károkozás esetén pedig ennek legfeljebb egy havi összege lehet. 

Ha a fiatalkorú 19. életévét betölti, az intézetből el kell bocsátani. Más esetben a 

fiatalkorú vagy az intézkedés tartamának eltelte után vagy ideiglenes elbocsátás esetén kerül 

ki az intézetből.  

Az elbocsátás előkészítése során az utógondozó tájékozódik a fiatalkorú magatartásáról, 

iskolai eredményeiről, munkavégzéséről, személyiségállapotáról, valamint továbbtanulásra, 

munkavégzésre való alkalmasságáról, és meghallgatja a fiatalkorút az elbocsátás utáni 

terveiről. 

Az utógondozó felkeresi a fiatalkorú családját, a településen gyermekjóléti szolgáltatást 

nyújtó intézményt vagy személyt (a továbbiakban: gyermekjóléti szolgálat), valamint a 

területileg illetékes pártfogó felügyelőt annak érdekében, hogy megismerje a fiatalkorú 

számára az elbocsátás után rendelkezésre álló lakhatási, munkavégzési vagy továbbtanulási 

lehetőségeket, egyidejűleg tájékoztatást ad a fiatalkorú magatartásáról, iskolai előmeneteléről, 

elbocsátás utáni terveiről. 

Az utógondozó - a gyermekjóléti szolgálat és a pártfogó felügyelő segítségével - 

előkészíti, megszervezi és segíti a fiatalkorú családjába való visszatérését, vagy ha ez nem 

lehetséges, önálló életének megkezdését. A családjába visszatérni nem tudó fiatalkorú részére 

az utógondozó lakhatási lehetőséget keres. Az utógondozó felveszi a kapcsolatot a munkaügyi 

központtal a fiatalkorú munkába állítása vagy átképzése ügyében. Ha a fiatalkorú folytatni 

kívánja tanulmányait, felkeresi azt az oktatási vagy szakképzési intézményt, ahol lehetőség 

látszik a fiatalkorú beiskolázására.
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Befejező gondolatok 

 

A fiatalkorúakra vonatkozó anyagi jogi és végrehajtási jogi szabályok áttekintése után 

megállapíthatjuk, hogy az eljárás egészét a nevelés, mint – a speciális és generális prevenciót 

fel nem váltó, de azt mindenképpen megelőző – cél érvényesül a fiatalkorúak 

igazságszolgáltatásában. Ez legmarkánsabban a szabadságelvonással járó intézkedések és 

büntetések estében érhető tetten.   
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 36. § (2) 
22 30/1997. (X. 11.) NM rendelet a javítóintézetek rendtartásáról 



A fiatalkorúak intézményi nevelésén túl azonban szükséges lenne a büntető anyagi 

jogszabályok átalakítása is. Dr. Vaskuti András szerint meg kellene állapítani a büntetőjogi 

felelősséget bizonyos kiemelkedő tárgyi súlyú bűncselekmények elkövetése esetén 12-14 év 

között, melyhez enyhe, de mégis büntetőjogi szankció társulna. A 14 és 18 év közötti fiatalok 

több bűncselekményért is felelnének, amelyekhez már szigorúbb szankció is kapcsolódhatna. 

18. és 20. életév között a különös részben írt valamennyi bűncselekmény esetén meg kellene 

állapítani a felelősséget, de a felnőttekhez képest enyhébb szankciók alkalmazásával. 

Szükséges lenne továbbá az oktatás területén a bűn, a büntetés és a felelősség tanítása. Az 

eljárásjog keretein belül pedig újból fel kellene állítani a fiatalkorúak bíróságát 

(különbíróság), valamint létre kellene hozni a fiatalkorúak ügyészségét és rendőrségét. Be 

kellene vezetni továbbá az előzetes pártfogó felügyeletet, és olyan szakembergárdát 

létrehozni, amely a gyermeklélektan terén bizonyos igazságügyi ismeretekkel rendelkezve 

véleményt tudna adni a felelősség megértéséhez való érettség kérdésében.  

Azzal kapcsolatban pedig, hogy valójában kit kellene büntetni a Somogy Megyei Bíróság 

és a Pécsi Ítélőtábla határozatában adott választ. A 2008-ban meggyilkolt kaposvári 

gimnazista fiú szülei javára 8.000.000.- forint nem vagyoni kártérítést ítélt meg a bíróság, 

melyet a két 16 éves fiú szüleinek kellett megfizetni. A fiatalkorúakat a bíróság társtettesként, 

előre kitervelten, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntette miatt 14-14 év 

fiatalkorúak börtönére ítélt. Az ítélet indokolása szerint az elkövetett bűncselekmény 

önmagában bizonyítja a nevelési hibára visszavezethető jellemfejlődés súlyos hibáit. Ha egy 

gyermekből hiányoznak az olyan alapvető erkölcsi értékek, mint az irgalom, a kegyelem, a 

könyörületesség, a szánalom, a megrendülés és a jóság, akkor a gondozó, a nevelő, a szülő 

erkölcsi nevelésére vonatkozó kötelezettségszegését bizonyítottnak kell tekinteni.
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Ezen érvelés nem idegen a magyar büntetőjogtól, hiszen az 1843-as Btk. javaslat a 

gyermekek felelősségének kizárását már oly módon szabályozta, hogy nem a 12 év alatti 

gyermeket, hanem a szülőt rendelte megfenyíteni. 
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