
A BÜNTETHETŐSÉGI KORHATÁR ALAPKÉRDÉSEI 

 
ÍRTA: DUDAY GÁBOR, V. évfolyam 

KONZULENS: DR. DERES PETRONELLA, egyetemi docens 

 
 

,,A fiatalok lelkesedése az, ami ráviszi a társadalmat, 

hogy vitatkozzon, cselekedjen 

és végül a lehető legjobb következtetésre jusson. ,, 

Brenda Joyce 

Bevezetés  
 

 

 Dolgozatom témájaként a büntethetőségi korhatár alapkérdéseit választottam, mivel a 

világ és a hazai jogalkotás egyik fő kérdésként szerepel a büntetőjog keretein belül. Igazán 

fontos kérdés, hiszen az emberi társadalom egyik meghatározó csoportjáról, a gyermekek 

illetve a fiatalkorúak büntetőjogi felelősségről határoz a mindenkori jogalkotás. A 

szankcionálási rendszer alkalmazásában is szerepe van a büntethetőségi kor megállapításának, 

azaz hány éves kortól büntethető vagy vonható felelősségre a gyermek vagy fiatalkorú az 

általa elkövetett bűncselekmények miatt a büntetőjogban.  

 Elképzeléseim szerint, három pilléren nyugszik a kérdés megállapítása. Az első pillér 

maga a társadalom, azaz a társadalom tagjainak elsődleges kötelessége, a gyermekek 

tájékoztatása, hogy mit szabad vagy mit nem, és milyen cselekedeteiknek milyen 

következményei lehetnek. A második pillér a jogtudomány, melynek feladata, hogy úgy 

alakítson ki jogalkotási és jogalkalmazói rendszereket, hogy a lehető legkevesebb mértékben 

sérüljenek a gyermeki jogok, de ugyanakkor a nevelési rendszer is hatékonyan működjön. A 

harmadik pillér maga az erkölcsi, szellemi és nevelési iránymutatás, azaz a családi és iskolai 

környezet felelőssége és kötelezettsége, hogy a gyermekeket helyes úton tereljék a tőlük 

elvárható legjobb tudásuk szerint, hiszen ez a két környezeti hatás az, amely leginkább a 

gyermekek fejlődésére hatással lehetnek.  

 Természetesen, nehéz azt a kort megállapítani, hogy mikortól is legyen valaki büntethető, 

hiszen számtalan sok tényező befolyásolja és határozza meg a mai fiatal generácó mindennapi 

életét. Függ a belátási képességtől, azaz a szellemi és erkölcsi fejlettségtől, sok esetben az 

internet a televízió korlátlan és kontroll nélküli használata, a korcsoportok hatása, a szülői 

neveltetés és számtalan egyéb más körülmény.  

 Ténykérdésként kezelhetőek azok a megállapítások, melyek szerint a mai fiatal generáció 

sokkal korábban érik, az élet bizonyos területein, mint több évtizeddel ezelőtt, ami köszönhető 

a túl sok információáramlásnak, amely régebben nem volt ilyen mértékben tapasztalható. 

Megjelentek új bűnözési formák, amelyek a gyermek, illetve fiatalkorú elkövetőkre 

jellemzőek, mint pl.: az iskolai erőszak felerősödése és egyre inkább veszélyesebb formái.  

 Nem csak a hazai jogalkotást foglalkoztatja ez a kérdés, hanem a különböző nemzetközi 

szervezeteket, az Európai Uniót és szinte a világ minden egyes országában felmerülő kérdés 

és probléma. Az Európai Unió 2011-2014-ig meghirdetett stratégiája a gyermekbarát 

igazságszolgáltatásról szól, melynek lényege, egy olyan rendszer kialakítása és egységesítése, 

hogy minél igazságosabb, de ugyanakkor hatékonyabb rendszer alakuljon ki. Minden 
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tekintetben a legfontosabb célkitűzés egy olyan szankcionálási rendszer kialakítása, mely 

leginkább nevelő jellegű legyen, hogy a későbbiekben a gyermekek és a fiatalkorúak a 

társadalom aktív és törvénytisztelő tagjává váljanak.  

 A dolgozatommal egy általános képet szeretnék nyújtani, az adott témában, beleértve a 

hazai szabályozás fejlődését és alakulását, nemzetközi szinten meghatározó fő 

iránymutatásokat és a gyermek- és fiatalkorú bűnözés jellemzőit és ismertetését.  

 

1. Alapfogalmak  

 

1. 1. Életkori határok a büntetőjogban 

 

 Két olyan folyamat ismerhető meg, amely hatással van az életkori fejlődésre. Az egyik 

ilyen folyamat az acceleráció, azaz a biológiai érés, a másik folyamat, pedig a 

posztadoleszcencia, azaz a társadalmi érés.  

 Az acceleráció, tehát a biológiai érés felgyorsulása, amelynek eredményeként a 

gyermekeknél ma már átlagosan kb. 2 évvel, korábban következik be a biológiai érés, mint 

100 évvel ezelőtt. A demográfiai kutatások a biológiai érést ma a 12. életévben határozzák 

meg.
1
 Ténykérdésként kezelhető, hogy a biológiai fejlettség és az értelmi fejlődés között nem 

lehet egyértelműen párhuzamot vonni, azaz ha valaki biológiai adottságaiban érett nem jelenti 

azt, hogy a cselekedeteinek súlyosságával vagy éppen következményeivel is tisztában van.  

 A posztadoleszcencia, vagyis a társadalmi érés folyamata az iskolázottság kitolódásával, 

megváltozott munkaerő-piaci viszonyokkal és a párkapcsolatok, átalakulásával 

összefüggésben azt eredményezi, hogy a felnőtté válás, azaz a szülőktől való anyagi és 

döntési függetlenedés későbbi időpontban következik be.
2
 Ezzel a folyamattal nem teljes 

mértékben értek egyet, mivel ha valaki tovább tanul illetve később jut munkához vagy 

nehezebben szabadul el a családi kötelékből, önmagában nem eredményezheti azt, a tényt 

vagy folyamatot, hogy a társadalmi érés egy későbbi időpontban következik be. Attól még az 

evidens normákkal tisztában van egy átlagos értelmiségi szinttel rendelkező személy, tehát 

nincsen összhangban a kilépés a nagybetűs élet és a szellemi fejlettség között. 

 A jelenleg is hatályos 1978. évi. IV. törvény a Büntető Törvénykönyv (Btk.) két életkori 

csoportot különböztet meg, a gyermekkorú és a fiatalkorú személyt. Korhatárok tekintetében 

három korcsoport állapítható meg: a 14. életév alatti, a 14-16 év közötti, a 16-18. év közötti 

személyeket.  

 A gyermekkor a 14. életév betöltéséig, vagyis a 14. születésnap a gyermekkor utolsó 

napja, azaz büntethetőséget kizáró ok áll fent, azaz büntetőjogilag nem lehet őket felelősségre 

vonni az elkövetett cselekményekért, mert jogilag magatartásukkal nem követtek el 

bűncselekményt és rájuk a büntetőjogi szankciók sem alkalmazhatóak. Nem az elbíráláskori, 

hanem az elkövetési életkornak van jelentősége. 

 Rájuk tekintve hatáskörrel és illetékességgel a gyámügyi igazgatás hivatott cselekedni az 

1997. évi. XXXI. Törvény szabályai szerint. A gyámügyi igazgatásnak nem az elsődleges 

célja, hogy a bűncselekményt elkövetett gyermekkorú személyt szankcióival büntesse, hanem 
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hogy megvizsgálja az ok okozati összefüggéseket, neveljen és nem utolsó sorban, ha 

szükséges a gyermeket a környezetéből kiemelje, amely veszélyezteti a szellemi és erkölcsi 

fejlődését. A gyermekvédelem eszközei nem büntetőjogi szankciók. A legfontosabb 

eszközök, amik a gyámügyi igazgatás rendelkezéseire állnak: a védelembe vétel, ideiglenes 

hatályú elhelyezés, átmeneti nevelésbe vétel, tartós nevelésbe vétel, nevelési felügyelet.  

 A második életkori csoport a fiatalkorúak csoportja. Fiatalkorú az, aki a bűncselekmény 

elkövetésekkor a tizennegyedik életévét betöltötte, de a tizennyolcadikat még nem. 
3
  A 

fiatalkorú személyek, már büntetőjogilag felelősségre vonhatóak, ha bűncselekményt 

követnek el, ugyan fontos kiemelni, hogy a büntetések és intézkedések terén számos eltérések 

vannak a felnőtt elkövetőkhöz képest. Ebben a csoportban jelentőséggel bír a 16. életév 

betöltése, amely a végrehajtható szabadságvesztés maximalizálásánál van jelentős szerepe. 

Vélelmezhető, hogy ebben a korcsoportban az elkövetők rendelkeznek belátási képességgel, 

azaz erkölcsileg és szellemileg a testi adottságaikhoz képest tisztában vannak a magatartásuk 

következményeivel. Fontos megemlíteni, hogy azok a fiatalkorúak, akik betöltötték a 16. 

életévüket és a gyámhatóság engedélyével, házasságkötéssel nagykorúságot szereznek, rájuk, 

a felnőttekre érvényes szankciórendszer alkalmazandó.  

 Említésre méltó, noha a magyar Btk. nem szabályozza a fiatal felnőttek fogalmát, de 

módosító javaslatok közt szerepel. A fiatal felnőttek korcsoportja a 18-23. év közötti 

személyeket öleli fel. A fiatal felnőtt életkori határánál több pontot is figyelembe kell venni, 

mint a társadalmi, gazdasági fejlettséget, a kultúrát és társadalmi éréseket, azaz a gazdagabb 

rétegekben később, mint a szegényebb rétegekben korábban válnak felnőtté a társadalom 

tagjai.
4
 Egyes nézőpontok szerint nem lehet egyértelmű határvonalat húzni a fiatalkor és a 

felnőttkor között. Azt gondolom, hogy nem indokolt a magyar büntetőjogban kodifikálni a 

fiatal felnőttek intézményét: azért mert bizonyos társadalmi problémák vannak, mint pl.: 

nehezebben kivitelező lakáshelyzet, nehezebben szerezhető munkalehetőségek vagy a sokáig 

tartó anyagi függőség, ez nem jelenti azt, hogy ,,szellemileg” is, illetve a büntetőjogi 

felelősség szempontjából ,, visszamaradott” a felnőtt társadalom néhány tagja. A magyar 

büntetőjogban a fiatal felnőtt kor az elképzelések szerint a 21. életévig tartana, de a 

gyermekvédelmi törvény 24. életévben határozta meg.  

 

1. 2. Belátási képesség  

 

 A belátási képesség fogalmához tartozik, hogy együttesen legyenek meg az elkövető 

részéről a szellemi, erkölcsi és értelmi feltételek. A hazai szabályozásokban hosszú ideig 

feltételként szerepelt a büntethetőség megállapításában, de a II. világháborút követően, 

kivették a büntetőjogból. Mára ismét szükségessé vált a büntethetőség kérdésében a belátási 

képesség vizsgálata. Ahhoz, hogy egyértelmű képet kaphassunk a belátási képesség 

meghatározásaihoz ismernünk, kell a társadalmi érettség fogalmi elemeit. Az elemei három 

kategóriába osztható: szellemi érettség, erkölcsi érettség és önkontrol.  

                                                 
3
 Btk. 107.§  

4
 DR. LIGETI i.m. 18. o.  



 4 

 A szellemi érettség alatt a fiatalkorú azon kognitív képességét értik, amellyel a jogos és 

jogtalan közötti különbséget képes megérteni.
5
 Tehát a fiatalkorú azon képességét vizsgálja, 

hogy a képességeihez mérten, meg tudja e állapítani az általa elkövetett bűncselekmény 

következményeit és azt, hogy a magatartása helyes volt e vagy sem, esetleg azt, hogy milyen 

szankciókat vonhat maga után a cselekménye.  

 A jogirodalom az erkölcsi-etikai érettséget, a dogmatikai értelemben vett bűnösség a 

,,bűn” szubjektív érzelmi és élményszerűvé, affektív megélésének élményével, valamint a 

legalapvetőbb normák, elsajátításával rokonítja.
6
 Azaz a bűnözői élet szinte ugyanolyan 

normákat követ, mint a hétköznapi ember Mivel senki sem születik eleve bűnözőnek így a 

társadalmi normák határozzák meg az egyének gondolkodását, ennek eredményeképpen a 

fiatalokat érintik érzékenyebben, amelyeket a társadalom sugároz irányukba. Ezért a 

társadalom feladata és kötelezettsége, hogy a fiatalok etikai és erkölcsi érettségét egyengesse.  

 Önkontroll esetén a feltételes büntethetőség eleme a jó és a rossz szubjektív megítélése 

kerül előtérbe. A kérdés az, hogy a fiatalok felismerik e a normákat és ha igen tud e védekezni 

vagy küzdeni ellene. Büntetőjog-filozófiai értelemben itt a szabad akarat és a determináció 

szembenállásról van szó, amelyben hol a fiatalkorú személyisége, hol a környezet és saját 

ösztönei válnak dominánssá.
7
 Lényegét tekintve itt is megállapítható, hogy a társadalmi 

hatások mennyire hatnak a fiatalokra és milyen erős a befolyásoltság tényezője. Sigmund 

Freud szerint a bűnös magatartás a rosszul kontrollált és elfojtott komplexusok 

megnyilvánulása. Az ember kényszerek hatása alatt áll, mint külső kényszer a nevelés vagy a 

belső kényszer, mint az önkontroll. Az ember természetéből eredendően ösztön lény, azaz 

ösztönösen cselekszik, ami különösen a fiatalokra jellemző, hiszen az ösztöneiket nem tudják 

úgy féken tartani, mint a felnőttek. Ezért a kontrolljuk fejlesztésére már gyermekkorban 

indokolt oda figyelni, de ebben a kérdéskörben az elsődleges kötelezettség és felelősség a 

szülőket terheli.  

 A belátási képességgel kapcsolatos vizsgálatok segítségében a német bíró gyakorlat is 

irányadó lehet. Ez alapján 10 szempontot vizsgál: reális életterv, képesség az önálló 

megindokolt döntésre, képesség a jövőre figyelmet fordító gondolkodásra, képesség az 

érzelemnek értelemnek történő alárendelésre, a személyiség bizonyos fokú önállósága a 

szülőkkel szemben, önállóság az egykorú korú csoport tagjaival szemben, napi feladatok 

önálló intézése, képesség a tartós kötődésre, felnőttes szexualitás, reális beállítottság az iskola 

illetve a munka vonatkozásában. 
8
  

 

2. Nemzetközi kitekintés 

 

 A nemzetközi szervezetek és szerződések, továbbá az Európai Unió irányelveket és 

ajánlásokat gyárt a nemzeti jogalkotásra és jogalkalmazásra, a fiatalkori bűnözés 

visszaszorításának érdekében. A különböző nemzetekre nem bírnak kötelező erővel, 

ugyanakkor az elsődleges cél, hogy egységes jogalkotás és jogalkalmazás jöjjön létre a 
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fiatalkorúakat tekintve. A gyermekkor önmagában megalapoz számos olyan jogot és az állam 

védeni kötelezettségét, írja elő, melyet minden esetben szem előtt kell tartani, ha az eljárásban 

vagy ügyben gyermek is érintett.
9
 

 Ami az európai jogrendszereket illeti a fiatalkorúak büntetőjogának szabályozásában 

különböző modelleket, különböztetünk meg:  

 1. A fiatalkorúak büntető igazságszolgáltatása önálló szabályozása, ahol egy kódex 

foglalja magába a fiatalkorúakra vonatkozó anyagi büntetőjogi, eljárásjogi és végrehajtási 

szabályokat vagy még a családjogi és gyermekvédelmi rendelkezéseket. 
10

 Ilyen büntetőjogi 

rendszer van Németországban, Portugáliában, Ausztriában, Spanyolországban, 

Lengyelországban és Svájcban. Ez a fajta modell, véleményem szerint a leglogikusabb és 

leginkább érvényesülnek mind azok a jogok és előnyök, amelyre a fiatalkorúak 

büntetőjogához szükségesek, hiszen a jogalkalmazás tekintetében egyszerűséget követel meg.  

 2. A fiatalkorúakra vonatkozó anyagi, eljárásjogi és végrehajtási szabályokat több külön 

törvényben találunk meg.
11

 Pl.: Finnország, Franciaország, Egyesült Királyság, Olaszország. 

 3. A fiatalkorúakra relatív önálló szabályozása, ahol az anyagi büntető szabályokat a Btk. 

tartalmazza, míg elkülönült intézményrendszer feladatát képzi a fiatalkorúak büntetőeljárása 

és a büntető-végrehajtása. 
12

 Pl.: Dánia, Hollandia, Görögország, Svédország.  

 4. A fiatalkorúak büntetőjogának az általános büntetőtörvények, szabályozzák. 
13

 Pl.: 

Magyarország, Szlovénia, Csehország.  

 Az ENSZ Közgyűlése 1958. november 20-án fogadta el az 1386. (XIV.) határozatát, 

amely nyilatkozott a gyermekek jogairól. A gyermek különleges védelmet élvez és jogi, 

valamint egyéb eszközökkel lehetőséget és alkalmat kap arra, hogy fizikailag, szellemileg, 

erkölcsileg, lelkileg és társadalmilag fejlődjék egészséges és szokásos módon a szabadság és 

méltóság viszonyai között. Az e célból elfogadott törvényekben figyelembe kell venni a 

gyermek mindenek felett álló védelmét. 
14

 A Nyilatkozat nem bír kötelező erővel az államokra, 

csak iránymutatásként fogalmazódott meg.  

 A gyermekek jogairól szóló egyezményt az ENSZ Közgyűlése 1989. november 20.-án 

ratifikálta, melyet az 1991. évi. LXIV. Törvénnyel hirdettek ki Magyarországon. A 

dokumentum kötelezi az államokat arra, hogy a gyermekek jogait mindenek előtt vegyék 

figyelembe. A részes államok kötelezik magukat, hogy az Egyezmény elveit és rendelkezéseit 

hatékony és arra alkalmas eszközökkel a felnőttek és gyermekek széles körében ismertetik. 
15

 

Hangsúlyozza a szülő felelősségét a neveltetésben, és szorgalmazza a folyamatosság kérdéseit 

is az államokra tekintettel. Az Egyezmény értelmében kiskorú az a személy, aki a 

tizennyolcadik életévét nem töltötte be, kivéve, ha a rá vonatkozó szabályok a nagykorúságot 

hamarabb elérheti, vagy engedélyezheti. Köti az államokat arra, hogy egy büntethetőségi 

korhatárt állapítson meg, amely alatt nem büntethető egy gyermek. Bármilyen 
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bűncselekményt is kövessen el a gyermek elkövető, számára semmilyen körülmények között 

sem lehet a halálbüntetést kiszabni. A szabadságvesztéssel járó büntetéseket csak a legvégső 

eszközként alkalmazhatják, amikor már semmilyen más módon nem érhető el a kívánt cél, 

azaz a jó útra nevelés. A szabadságvesztésüket töltő fiataloknak, külön büntetés-végrehajtási 

intézetekben kell a büntetésüket letölteni a felnőtt elkövetőktől elkülönülve.  

 A Pekingi szabályozások 1985. 40/33. (Nov. 29.) ENSZ Közgyűlési határozat egyik célja, 

a széles körű szociális biztonság megteremtése, azaz bizonyos érdeksérülések a minimálisra 

csökkenjenek. A pekingi szabályokban foglalt alapelvek szerint igazságszolgáltatás 

beavatkozása esetében nem csupán az elkövetett cselekmény körülményeire és súlyosságára 

kell tekintettel lenni, hanem a fiatalkorú helyzetére és szükségleteire, valamint a társadalmi 

érdekekre is. 
16

 Kiemeli, hogy a fiatalkorúakkal foglalkozó szakembereket speciális képzését. 

 Havannai szabályok 1990. 45/113. (Dec.14.) ENSZ Közgyűlési határozat a 

szabadságvesztésüket töltő fiatalkorúak védelméről hozott szabályokat, miszerint a lehető 

leghamarabb szabadlábra lehessen helyezni a fiatalkorú elkövetőket. Rendelkezik a kapcsolat 

teremtés feltételeiről, az orvosi ellátásról és a pszichológiai kezelésről.  

 Rijadi irányelv 1990. 45/112. (Dec.14.) ENSZ Közgyűlési határozat tartalma a fiatalkori 

bűnmegelőzés hangsúlyosságát szorgalmazza. Fontosnak tartja a környezet és nevelés 

kérdéseit és szerepét. Kiemeli a prevenció fontosságát, azaz a megelőzést, melyet a médián, a 

családon, iskolán és jogalkotáson keresztül a törvények segítségével képzeli el.  

 Az Európai Unió Tanácsának R (2000) 20. számú ajánlása a pszichoszociális 

beavatkozásról szól a bűnmegelőzésben, azaz figyelembe kell tartania a gyermeknek és a 

családnak a magánéletéhez való jogát, az esélyegyenlőség megtartását és mellőzni a 

megbélyegzés tényét.
17

 A kockázati tényezők közül pl.: családon belüli erőszak, 

gyermekprostitúció elleni küzdelemre fókuszálnak.  

 Az Európai Unió Tanácsának R (2003) 20. számú ajánlása, hogy az igazságszolgáltatási 

rendszernek vagy más illetékes hatóságokkal való kapcsolatfelvételtől kezdve, az egész 

folyamat alatt a gyerekek és szüleiket haladéktalanul és megfelelő módon tájékoztatni kell a 

jogairól, az alkalmazott rendszerről és eljárásokról, a megfelelő gyermekvédelmi 

mechanizmusokról, a védőintézkedések rendelkezésére állásáról. 
18

 Azaz érvényesülnie kell a 

tájékoztatáshoz és tanácsadáshoz való jogoknak.  

 

3. Hazai szabályozások 1792-től az 1987. évi. IV. törvény módosításáig 

 

 A középkorban, a gyermekkor, mint fogalmi elem nem létezett a jogalkotási folyamatok 

színterén. Az akkori társadalmi megítélések tükrében a gyermekkorú személyeket fiatal 

felnőtteknek tekintették és ugyanolyan jogokat, és kötelezettségeket fűztek hozzájuk, mint a 

felnőttek tekintetében. A társadalom elvárta a gyermekektől, hogy a lehető leghamarabb a 

mindennapi élet vérkeringésébe belekerüljenek, legyen szó a munkához való viszony vagy a 

felelősség kérdései.  

 A római és a kánonjogi rendszer is ismerte azt a jogalkotói kérdést miszerint szükséges és 

indokolt meghúzni egy korhatárt a gyermekek által elkövetett bűncselekmények eseteiben. 

                                                 
16

 DR. GYURKÓ i.m. 83. o.  
17

 U.o. 86. o.  
18

 U.o. 87. o.  
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Rendelkezéseik értelmében ez a korhatár a 7. életévet jelentette. Már ekkor megkezdődött az a 

vita, hogy a felelősséget lényegében csak meghatározott életkorhoz vagy azon túlmenően 

egyéb kritériumokhoz kössék-e. 
19

 

 

3. 1. Az 1792-es törvényjavaslat 

 

 A törvényjavaslat szerint az életkori korhatárt négy csoportra osztotta fel. Az alsó 

korhatárt, miszerint nem büntethető a gyermekkorú elkövető a cselekményeiért a 7. életévben 

állapította meg. A következő korcsoport a 7-12. évesek csoportja, ahol az elkövetőket házi 

fegyelem alá vonhatták. A harmadik csoport a 12-16 év közöttiek, itt már ugyanolyan 

intézkedések és büntetések alá vonhatták, mint a felnőtt elkövetők eseteiben, azzal a 

kivétellel, hogy halálbüntetést nem alkalmazhatták. A negyedik korcsoport a 16-24 évesek 

köre, ugyanakkor itt fontos megjegyezni, hogy az akkori normák szerint ez a korosztály 

tekinthető a legaktívabbnak és a társadalomnak legfontosabbnak, ezért a kisebb súlyú 

bűncselekmények esetében enyhítő körülmény volt, ha valaki ebben a korcsoportba tartozott, 

de ez az élet elleni bűncselekményekre nem vonatkozott.  

 

3. 2. Az 1843-as törvényjavaslat 

 

 Az első olyan törvényjavaslat volt, amely a fiatalok, megítélését érintette és firtatta a 

szülői felelősséget és kötelezettséget. A büntethetőségi korhatárt a gyermek 12. életévében 

határozta meg. Ha a gyermek még nem érte el a büntethetőségi korhatárt, azaz 12. életévét 

még nem érte el és elkövetett valamilyen bűncselekményt akkor a gyermek cselekedeteiért a 

szülőnek kellett felelni illetve a kiszabott büntetést végrehajtani. 
20

 A mai jogalkotás terén a 

szülői felelősségnek nincsen relevanciája, azaz ha a gyermek elkövet valamilyen 

bűncselekményt, akkor a szülőre nézve nincsen semmilyen kötelezettség a végrehajtás 

tekintetében.  

 

3. 3. Az 1878. évi. V. törvénycikk a Csemegi-kódex  

 

 A Csemegi-kódex nem tartotta igazán különlegesnek a gyermekkorú vagy fiatalkorú 

elkövetőket és nem is nagyon hozott rendelkezéseket, ami rájuk vonatkozott volna. Csupán a 

büntethetőségi korhatárt határozta meg, amit a 12. életévhez kötött és a felelőségi kérdéseket 

teljesen kizárta a korhatár betöltéséig. A 12-16 év közöttiek esetében a büntethetőséget a 

belátási képességhez kötötte, azaz a cselekményük felismerése szükséges ahhoz, hogy 

büntethetővé váljanak. A ki akkor, midőn a büntettet vagy vétséget, elkövette a 12. életévét 

már túlhaladta de a tizenhatodik életévét még be nem töltötte, ha cselekményének 

bűnösségének felismeréséhez szükséges belátással nem bírt, azon cselekményéért büntetés alá 

                                                 
19

 BOGNÁR-MARGITÁN-VASKUTI im. 21. o.  
20

 1843-as törvényjavaslat 80.§: Gyermekek, kik koruknak a 12. életévét még nem haladták, a Btk. megszegéséért 

közkereset alá vétetni a törvényadta büntetéssel nem fognak, hanem azok szüleik vagy felügyelőik által lesznek 

megfenyíthetőek, de az illető közhatóság fel fog ügyelni arra, hogy az ily esetekben a megérdemelt fenyítés el ne 

maradjon. 
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nem vehető. 
21

 Ezekben, az esetekben csak javítóintézeti nevelést kaphattak, mint szankció, de 

csak a huszadik életévük betöltéséig. Tehát, ha a belátási képesség hiánya fellépett, akkor a 

felelősségre vonást kizárta, de a végrehajtás már nem. Aki nem töltötte be a 20. életévét azt 

nem ítélhették halára vagy életfogytig tartó szabadságvesztésre. Ha az előbbi szakaszban 

meghatározott korú egyének, a cselekmény elkövetésének idején képesek voltak annak 

bűnösségét felismerni: a következő szabályok szerint büntetendők: 1. halállal vagy életfogytig 

tartó fegyházzal büntetendő bűntett miatt: két évtől öt évig terjedhető börtönnel; 2. öt évtől 

tizenöt évig tartó fegyházzal vagy államfogházzal büntetendő bűntett miatt: két évig terjedő 

börtönnel illetőleg hasonló tartamu államfogházzal; 3. más bűntett miatt: két évig terjedő 

fogházzal; 4. vétség miatt rendőri büntetéssel.
22

 Szabályozta, hogy a gyermekkorú-és 

fiatalkorú elkövetőket a felnőttektől külön kell elhelyezni.  

 

3. 4. Az 1908. évi. XXXVI. Törvénycikk az I. Büntetőnovella (Bn.)  

 

 1908-ban a büntető anyagi jog megreformálásra került sor. Nem érintette a büntethetőségi 

korhatár alsó határát, azaz 12. életévhez kötötte, de a felső korhatárt 16-ról 18-ra emelte. 

Előtérbe kertült az értelmi és erkölcsi fejlődés, azaz büntethetőségi feltételként bevezetésre 

került a beszámítási és belátási képesség, melyet a fiatalkorú elkövetők esetében kifejezetten 

figyelembe vettek és vizsgáltak. Az aki a bűntett vagy vétség elkövetésekkor életének 

tizenkettedik évét már meghaladta, de a tizennyolcadik évét még be nem töltötte, ha a 

büntethetőséghez szükséges érdemi és erkölcsi fejlettsége nem volt meg, büntetőjogi 

felelősségre nem vonható. 
23

  A huszadik életévnek annak volt jelentősége, hogy aki nem 

töltötte be, halálra nem ítélhették vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel nem voltak 

büntethetőek. Az I. Bn. nevelőközpontúvá vált, azaz a fiatalkorú egyéniségére, értelmi, 

szellemi és erkölcsi fejlettségre, valamint arra volt tekintettel, hogy a fiatalkorú elkövető 

cselekményének pillanatában, milyen körülmények játszottak szerepet. Szankciórendszerét 

tekintve inkább nevelő jellegű volt: dorgálás, próbára bocsátás, javító nevelés, fogház vagy 

államfogház büntetés.  Pénzbüntetést semmilyen körülmények között sem lehetett számukra 

kiszabni. Aki, nem töltötte be a 12. életévét vele szemben jogkövetkezményként házi 

felügyeletet és iskolai fenyítést kapott. Egyéb érdekesség és sajátosság, hogy a bírónak az 

ítéletében lehetőség volt arra, hogy ha a fiatalkorút fogházbüntetésre ítélte, mellette még 

javítóintézeti nevelést is elrendeljen. Ez a fajta úgynevezett dupla büntetés egyedülálló a 

magyar jogalkotásban és jogalkalmazásban.  

 

3. 5. Az 1951. évi XXXIV. Tvr. (Ftvr.)  

 

 Hatályon kívül helyezte az I. Bn. rendelkezéseit a fiatalkorúak tekintetében és az 1913. 

évi. VII: törvénycikket. 
24

 Törölte a belátási képességet, mint feltételt a büntethetőség 

                                                 
21

 1878. évi. V. törvénycikk a Csemegi -kódex 84.§ 
22

 1878. évi. V. törvénycikk a Csemegi- kódex 85.§ 
23

  I. Bn. 16. § 
24

 Az 1913. évi. VII. törvénycikk rendelkezett a fiatalkorúak bíróságáról, amely 1904-ben kezdte meg működését 

és 1950-ig tartott. Ennek előzménye az 1901. évi. VIII. törvénycikk, mely a gyermekvédelemről rendelkezett 

Európában elsőként. Az első gyermekvédelmi törvény bevezetését azért találták indokoltnak, mert a Csemegi- 
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kérdésében. Lehetőség nyílt arra, hogy ha a fiatalkorú nem ismerte fel cselekményének azt a 

következményét, hogy a cselekedete ártalmas és veszélyes a társadalomra, akkor a bíróság 

ítéletében rendelkezhetett arról, hogy a büntetőeljárás alól felmentsék, mellőzzék, vagy 

megszüntessék. Bevezette a fogház helyett a fiatalkorúak börtönét és azok a fiatalok, akik 

értelmileg nem voltak beszámíthatóak, számukra gyógypedagógiai nevelést rendelt el. A 

büntethetőségi korhatárt a 14. életév betöltésétől a 18. életév betöltéséig állapította meg, de az 

1954. évi. XXXIII. Törvény módosítása kapcsán a 12-14 éves korúakkal szemben mindig 

csak intézkedést lehetett alkalmazni és csak a 14. életévüket betöltő fiatalok eseteiben volt 

lehetőség a büntetés kiszabására. 
25

 

 

3. 6. Az 1961. évi. V. Törvény 

 

 Hatályon kívül helyezte az Ftvr.-t és teljes egészébe magába foglalta. A büntetőjogi 

felelősség alsó korhatárát a 14. életévben határozta meg. Azt gondolták, hogy ebben a korban 

éri el a gyermek azt a szintű szellemi és erkölcsi fejlettséget, aminek alapján fel tudja mérni 

cselekedeteinek következményét, azaz a tőle elvárható magatartással és teljes körű rálátási 

képességgel rendelkeznek. Megjelenik a presumptio kategorikus jelleg, azaz a 14. életév 

betöltése előtt senki sem rendelkezik büntetőjogi beszámítási képességgel, a 14. életév után 

azonban ez a képesség mindenkinél adott, kivéve, ha az ellenkezőjét bizonyítják. 
26

 

 

3. 7. Az 1978. évi IV. törvény és módosítása (2013. július. 1. ) 

 

 A mai napig is hatályos törvényünket igen sokszor módosították az elmúlt évtizedekben. 

A büntethetőségi korhatárt a gyermek 14. életévében határozza meg, azaz a14-18 éves korig 

tart a fiatalkorúság. A büntetések és intézkedések célja, hogy a fiatalkorú a szankciók hatására 

jó irányba fejlődjön és a büntetésének letöltése után a társadalom aktív, és törvénytisztelő 

polgára legyen, tehát a cél a nevelés. A szabadságelvonással járó büntetést csak és kizárólag 

olyan esetekben szabható ki, ha az intézkedések célja nem éri vagy nem érheti el a kívánt 

fejlődést a gyermekek és fiatalkorúak tekintetében. 

 Az új Btk. várható módosításait megelőzően ugyan már tervezte a jogalkotó a 

fiatalkorúakra vonatkozó rendelkezések módosításait, bár részben más irányban és jelleggel, 

mint az új Btk. A vonatkozó koncepció megoldásai érintették a büntethetőségi korhatár alsó 

határának kérdését, bizonyos intézkedési és büntetési módosulások továbbá esetleges új 

jogintézmények bevezetése.  

 A büntethetőségi korhatár esetében az eddigi 14-ről 12-re szállítja, de a 18. életévet 

megtartja, mint felső határt. Ugyanakkor a koncepció szerint, bevezetné a fiatal felnőttek 

jogintézményét, azaz ,, fiatal felnőtt az, aki a bűncselekmény elkövetésekkor a tizennyolcadik 

életévét betöltötte, de a huszonnegyediket még nem.
27

 A jogalkotó tizenkét éves kortól már 

büntetné a fiatalkorúakat, az élet elleni bűncselekmények eseteiben, azaz az emberölés alap-és 

                                                                                                                                                         
kódex rendelkezéseit nem tartotta gyermekbarátnak és a jogász társadalomban hatalmas vitát generált, és ennek 

kiküszöbölésére hozták létre.   
25

 DR. LIGETI i.m. 4. o.  
26

 U.o. 5. o.  
27

 DR. LIGETI i.m. 25. o.  
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minősített eseteiben, haláltokozó testi sértés esetén és az életveszélyt okozó súlyos testi sértés 

eseteiben. A felsorolt esetekben, ha az elkövető nem töltötte be a 14. életévét, számára csak 

javító intézeti nevelés alkalmazható, amelynek tartama minimum 1 hónaptól maximum 4 évig 

terjedhet. A módosítások bevezetése azért indokolt, mert az elmúlt évtizedekben a 12-14 év 

közötti fiatalok körében az erőszak nagyon megerősödött az elmúlt évtizedekhez képest. 

Tehát a módosításokat követően is a nevelés marad meg elsődleges célként. A nevelés egy 

átfogó pedagógiai folyamatot jelent, amelyben benne rejlik a nevelt személy alacsonyabbról 

magasabb fejlettségi szintre juttatása.
28

  

 A Btk. VII. fejezete tartalmazza a fiatalkorúakra vonatkozó büntetéseket és 

intézkedéseket. A fiatalkorúak esetében figyelemmel kell lenni, az életkörülményekre, 

személyiségére és az általa elvégzett bűncselekmények tárgy súlyára. Az új elképzelések 

szerint továbbra is a bíróság alkalmazhatja a büntetéseket, mint szankciókat, de az ügyésznek 

is szerepet szán a jogalkotó az intézkedések tekintetében.  

 Szabadságvesztés: A fiatalkorúakra kiszabható szabadságvesztéssel járó büntetés 

minimuma bármely bűncselekmények esetén minimum 1 hónap maximum 15 év, ha 

életfogytig tartó szabadság vesztéssel járó bűncselekményt követel, kivétel, ha a fiatalkorú 

még nem töltötte be a 16. életévét, akkor a kiszabható büntetés maximuma 10 év. A 

szabadságvesztéssel járó büntetéseket a bűncselekmény súlyétól függően a fiatalkorúak 

börtönébe vagy fogházába kell letölteni. Ha az elkövető betölti a 21. életévét, akkor a bíróság 

dönti el, hogy a felnőttek végrehajtási intézetének mely fokozatában kell folytatni a büntetés 

letöltését. Az új elképzelések szerint, akkor is alkalmazható lenne a szabadságvesztéssel járó 

büntetés alkalmazása, ha a fiatalkorú betöltötte a 16. életévét és cselekménye 5 évnél 

súlyosabb büntetéssel járna, illetve ha visszaeső.  

 Közérdekű munka: Fiatalkorúval szemben csak akkor alkalmazható, ha betöltötte a 16. 

életévét, de a változásokat követően, már a 18. életévhez kötnék.  

 Pénzbüntetés: Csak akkor lehet kiszabni, ha a fiatalkorú önálló vagyonnal vagy 

jövedelemmel rendelkezik. 
29

 Ha nem lehet behajtani, akkor szabadságvesztésre vagy 

közérdekű munkára lehet a büntetést átváltani. A módosításokat követően az elképzelés 

szerint, a közérdekű munkát kivenné és csak a szabadságvesztésre változtatást, tartaná meg. 

 Közügyektől való eltiltás: Fiatalkorút csak egy évet meghaladó szabadságvesztés esetén 

lehet a közügyektől eltiltani.
30

  

 Kitiltás: Fiatalkorút nem lehet abból a környezetéből kitiltani, ahol a családja él és 

megfelelő a családi környezete. Általában akkor szokták alkalmazni, ha bűncselekményre 

való felhívás veszélyezteti az életétet vagy testi épségét Pl.: kábítószer használatra vagy 

terjesztésére való felbujtás, továbbá ha a fiatalkorú jelenléte egy adott közegre súlyos veszélyt 

jelent mások és önmaga számára.  

 Kiutasítás: Csak olyan helyzetekben van erre lehetőség a fiatalkorúak tekintetében, hogy 

ha jelenléte súlyosan sérti, vagy veszélyezteti a közbiztonságot és 10 évet meghaladó 

szabadságvesztésre, ítélik. Csak külföldi állampolgárok esetében igaz ez a szankció.  

                                                 
28

 BOGNÁR-MARGITÁN-VASKUTI i.m. 67. o.  
29

 Mi minősül önálló vagyonnak vagy jövedelemnek, arról az 1959. évi. IV. törvény a Polgári Törvénykönyv 

rendelkezései az irányadóak.  
30

 Btk. 115. § 
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 A javító intézeti nevelés: Akkor van helye, ha a bíróság úgy ítéli meg, hogy a gyermeknek 

nevelésre van szüksége. Tartama egy évtől három évig tarthat. Az a személy, aki betöltötte a 

19. életévét, a javítóintézetből el kell bocsátani. Ha valaki, legalább egy évet eltöltött a 

javítóintézetben és megállapítják, hogy nem indokolt továbbá az ott tartózkodása és a nevelés 

is elérte a célját, akkor ideiglenesen elbocsátják, akkor a tartalma megegyezik a hátralévő 

idővel, de legalább egy évig. Csak annyi változás várható, hogy a jogalkotó csak azt az időt 

tartja meg, amely megegyezik a javítóintézeti nevelés hátralévő idejével. Zárt- intézeti 

gyógykezelésnek akkor van helye, ha a bíróság elrendeli a javítóintézeti nevelést is. A 

javítóintézeti nevelés az egyetlen olyan szankció, amit csak és kizárólag fiatalkorúakra lehet 

alkalmazni.  

 A pártfogó felügyelet: A felfüggesztett szabadságvesztésre ítélt, a próbára bocsátott, a 

feltételes szabadságra bocsátott, a javítóintézeti nevelésből ideiglenesen elbocsátott és az a 

fiatalkorú, akivel szemben a vádemelést elhalasztották, pártfogó felügyelet alatt áll.
31

 A 

pártfogó felügyelő tanulmányt készíthet a pártfogoltjáról, különböző magatartási szabályokat 

is előírhat számára. Ellenőrző és felügyelő tevékenységet folytat, azaz a fiatalkorú 

tanulmányait figyelemmel kíséri, baráti társaságát és családi környezetét szemmel tartja és 

beleszólhat a fiatalkorú mindennapi életébe, ha úgy ítéli meg, hogy a pártfogoltjának az 

érdekeit védi. Nem kell, hogy a beszámítási és belátási képesség feltételei meglegyenek, azaz 

mindenkire kiszabható ez az intézkedés, akár beszámítható akár nem. A jogalkotó az új 

koncepcióban bevezetné a Btk.-ba a fiatalkorúak pártfogó felügyeletét, mely intézkedésként 

alkalmazná a fiatalkorúakkal szemben. A felügyelete egy évtől három évig tarthat.  

 Az elkobzás és vagyonelkobzás, tekintetében nincsen eltérés, hogy valaki fiatalkorú vagy 

felnőtt korú az elkövető, ugyanazok a szabályok érvényesek rájuk, tehát el kell kobozni azt a 

dolgot, amit a bűncselekmény eszközeként használtak vagy szántak, amely a közbiztonságot 

veszélyezteti vagy jogszabályba, ütközik. Vagyonelkobzás esetén el kell kobozni, azt, ami 

bűncselekmény útján keletkezett vagyon, vagy bűncselekménnyel összefüggéseiből származik 

vagy bűnszervezetben keletkezett anyagi előnyökhöz való jutás.  

 

4. Gyermekkorú és fiatalkorú bűnözés  

 

 Általános jelenség, hogy a II. világháborút követően a fiatalkorú bűnözés emelkedő 

trendet mutatott.
32

 Leginkább az erőszakos garázda jellegű bűncselekmények aránya 

emelkedett különösképpen. A gyermek- és fiatalkori bűnözés alakulása alapvetően azokat a 

negatív jelenségeket tükrözi vissza, amely az egész magyar társadalmat jellemzi. 
33

  

 A rehabilitációs és büntetési cél közötti feszültség erős a fiatalkorú bűnelkövetők 

esetében.
34

 A bűnelkövetésre adott reakciónak ugyanis szolgálnia kell a fiatalok egészséges 

fejlődését és nevelkedését, de ugyanakkor legyen meg a társadalomnak az elvárása, hogy a 

bűnösöket meg kell büntetni. A fiatalok nem csak az erőszakos jellegű bűncselekmények 

elkövetőivé vállnak, hanem sok esetben az erőszakosság áldozatai lesznek. Jellemző a 
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fiatalokra, hogy túl-vagy éppen alábecsülik a cselekedeteiket és azok következményeit, mivel 

a helyzet felismerési képességük még nincsen kifejlődve a megfelelő mértékben, azaz nem 

rendelkeznek megfelelő információkkal, hogy azok alapján a helyes döntésüket meg tudják 

hozni.  

 A bűnözés szempontjából három meghatározó jelentőségű korcsoport létezik: a 

bűnelkövető gyermekek, fiatalkorú bűnözők és a felnőtt elkövetők. A bűnelkövető gyermekek 

esetén felmerül a büntetlenség kérdése, hiszen gyermekként nem büntethetőek, viszont a 

jelenség létezik és társadalmi problémaként megoldásokat szükséges találni. A gyermekek 

főleg vagyon elleni bűncselekményeket követnek el, mint lopás, betöréses lopás, rablás. Az 

sem szabad elfelejteni, hogy ezeket, a bűncselekményeket többnyire felnőtt személyek 

befolyásolása kapcsán követik el. Jellemző még a gyermeki bűncselekményekre, hogy ha 

elkövetnek egy bűncselekményt, akkor azt többnyire csoportosan követik el, bár 

megjegyezendő, hogy mára az egyedüliként elkövetési magatartás egyre nagyobb számban 

fordul elő. A beavatkozásnak olyannak kell lennie, mely lehetőséget biztosít mind az 

áldozatoknak mind az érintett közösségeknek arra, hogy ebben a folyamatban részt vegyen, 

sőt az érintett közösség vonatkozásában a megbomlott társadalmi béke és egyensúly 

helyreállítására is lehetőséget teremt.
35

  

 A társadalmi változások és a technika gyorsütemű fejlődéseknek köszönhetően 

felerősödtek, illetve új jelenségek jelentek meg a fiatalok körében, amelyek ellen a 

jogalkotónak és a társadalomnak is indokolt lenne a fellépése. Ilyen jelenség pl.: az iskolai 

zaklatás. Az iskolai zaklatás lényegi eleme, hogy az agresszív cselekmény ismétlődő, 

elhúzódó jellege, mely irányulhat az áldozattal szembeni aktív, nyilvános fellépésre, csakúgy, 

mint puszta kiközösítésére. 
36

 Tehát ez a jelenség lehet közvetett és közvetlen. Leginkább a 

verbális erőszak az, ami jellemző, vagyis a csúfolódás és megalázás különböző formái.  

 A technika fejlődésének eredményeként az iskolai terrorizálásnak új formája a 

cyberbullying, amely az új zaklatás eredményeként jelenik meg. 
37

  Több formája is lehet, 

mint az égetés, befeketítés, megszemélyesítés, de számos egyéb más kategória is létezhet.  

 Több elmélet is születik arról, hogy minek a hatására sodródik, vagy jut el arra a szintre, 

hogy bármilyen jellegű bűncselekményt is elkövessen. A legáltalánosabb elméletek, 

amelyekkel magam is egyetértek az a gyermek elhanyagolása, vagy a családon belüli erőszak, 

azaz gyermekbántalmazás. Az elhanyagolás minden olyan tevékenységet vagy mulasztást 

felölel, amely a gyermek egészséges szomatikus, mentális vagy érzelmi fejlődését sérti, vagy 

veszélyezteti. 
38

 Tehát ebben az esetben a szülői felelősség a legfontosabb, hiszen napi szinten 

ő tartja a kapcsolatot a gyermekével és a szülő kötelessége elsősorban, hogy gyermekét 

nevelje, ha szükséges, vagy észre vegye azokat a viselkedésében mutatkozó jeleket, amelyek 

eltérhetnek a megszokottaktól. Gyermekbántalmazásról, ha beszélünk több módon, történhet, 
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akár verbálisan, testileg vagy erkölcsileg. Az áldozati élmény gyakran elsodorhatja a 

gyermeket a bűnelkövetés irányába, ahogyan a nemzetközi és hazai irodalom is tudósit.
39

 

 Mára már az is kimutatható, hogy az elkövetők többségében nagyobb szerepet kap az 

alkoholos befolyásoltság, mint a kábítószer-használat.  

 A fiatalkori bűnelkövetésnek kiemelkedő szerepe van a csavargásnak, iskolakerülésnek, 

amely nem csak a nevelőotthonokban élő fiatalok körére jellemző, hanem a 

kiegyensúlyozottnak tűnő családok eseteiben is egyre erősödő ütemben van jelen.  

 A jogalkotási folyamatok a nemzetközi iránymutatások mind azt javasolják, hogy 

elsősorban a fiatalok által elkövetett bűncselekményeket a tetteikkel arányosan kell 

szankcionálni.  

 

Záró gondolatok  

  

 Azt gondolom, hogy a jogalkotási törekvések jó irányban haladnak Magyarországon, 

próbálja megteremteni az összhangot a különböző nemzetközi szerződésekkel. 

 Elképzeléseim szerint a fiatalkorúak bíróságának a visszaállítása indokolt lenne, mivel 

akkor jobban tudnának érvényesülni a nemzetközi szervezetek és az EU által kitűzött 

gyermeki jogok. Annyi különbséggel, hogy egy 4 tagú bírósági tanácsnak kellene eljárnia a 

fiatalkorúak ügyeiben. Az egy hivatásos bíró mellé egy pedagógus végzettséggel rendelkező 

személyt, egy pszichológust és egy laikus felnőttet állítanék. A pszichológus jelenlétét azért 

tartanám szükségesnek, mivel az eljárások kapcsán ugyan találkozik egy orvos szakértő a 

kiskorú gyermekkel, de a róla kialakított szakvéleményét csak az adott körülményekre 

tekintettel tudja megállapítani. Ezzel szemben, ha állandó tagként működne a bírói tanácsban, 

akkor az eljárás elejétől a befejezéséig végig tudja kísérni a gyermek reakcióit és az általa 

elkövetett cselekményének viszonyulását az adott ügyhöz.  A laikus tagot, csak tanácsadói 

illetve véleményezési jog illetné meg az ítélethozatali eljárásban semmilyen jogosítványokat, 

nem kapna. Jelenlétének indoka még is az, hogy gyermekekről van szó, több lábakon kell 

állni, a sorsuk felől hozunk döntéseket.  

 A büntethetőségi korhatár leszállításának kérdésében egyetértek, mivel a korai érésnek és 

a kommunikáció korlátlan hozzáférhetőségének köszönhetően véleményem szerint 

tájékozottabbak a fiatalok és jobban rálátnak az esetleges cselekményeiknek 

következményeire, de nem arra, hogy melyik cselekmény milyen jogkövetkezményekkel jár. 

Ugyanakkor szükséges az aktívabb részvétel a társadalom illetve az oktatási rendszer részéről, 

azaz nagyobb hangsúlyt fektetni a felvilágosításra, megismertetni a gyermekekés fiatalok 

jogait és természetesen a kötelezettségeiket, amiről hajlamosak gyakran elfeledkezni, noha ez 

a felnőtt társadalom tagjaira is igaz.  

 A szülői felelősség kérdése is igen meghatározó szempont lehet, ha gyermekekről 

beszélünk. Visszautalva az 1843-as törvényjavaslatra, miszerint a szülőknek is szerepet 

nyújtott a végrehajtás tekintetében. Azt, gondolom számtalan olyan példa, van, hogy sok 

esetben a szülő vagy közvetve vagy, közvetlenül tehet arról, ha gyermeke eljut arra a pontra, 

hogy bűncselekményt követ el, természetesen befolyásolja még a korcsoportok közege, az 

iskolai színvonal és sok más tényező is. De eddig az a tapasztalat, hogy Pilátus módjára 

                                                 
39

 U.o. 265. o.  



 14 

mossák a kezeiket, és a felelősségben nem arányosan veszik ki a részüket. Azt tartanám 

indokoltnak és szükségesnek, ha egy gyermek elkövet valamilyen bűncselekményt, akkor 

igen is, a szülő felelősséget még inkább vizsgálni kell, mint a bevett gyakorlat szerint és 

erősebb szankcionálási rendszert alkalmazzanak. Nem tartom kizártnak annak a rendszernek a 

kiépítését, hogy a szülőt az iskolai kezdések alkalmával írásban vagy szóban tájékoztassák 

jogairól és a gyermekkel szembeni kötelezettségeiről, így elképzelhető hogy valamilyen 

szinten csökkenne a gyermek- és fiatalkorú bűnözés. 
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