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A fiatalkorú bűnelkövetők kezelésének hazai és nemzetközi 
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Konzulens: Dr. Deres Petronella, egyetemi docens 

 
 
1.  TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA 

 

 A fiatalkorúakkal kapcsolatos témaválasztásom több okra vezethető vissza. 

Egyetemista éveim alatt a szokásos tanulmányokon túl sokat foglalkoztam a fiatalkorúak 

büntetőjogával, a témában írt dolgozatommal 3. helyezést értem el az egyetemi rendezvényen, 

valamint szakkollégium tevékenységek is sokszor épültek e téma köré. 

A fiatalok életét közvetlenül és közvetve érintő jogszabályok az elmúlt évek során 

nagymértékben változtak,
1
 ráadásul olyan rohamtempóban, hogy az azokhoz szükséges 

hatástanulmányok egyes hírek szerint nem, vagy csak utólag készültek el.
2
 Úgy gondolom 

ezek miatt, hogy a témával foglalkozó kutatásokra mindenképpen szükség van. Bolyky 

Orsolya és Sárik Eszter a Kriminológiai Intézet munkatársai, egyik közös tanulmányukban
3
 

említést tesznek arról, hogy a kriminológiai kutatásoknak jelentős része foglalkozik manapság 

a fiatalkorúakkal. Ez részben talán visszavezethető az előbb említett okokra. Fontos, hogy 

minél hatékonyabban lépjünk fel a fiatalkorúak bűnelkövetésével szemben, mert ezek a 

gyerekek fogják alkotni a későbbi felnőtt bűnözőket. 

 

2.  A FIATALKORÚAK BÜNTETŐJOGÁNAK TÖRTÉNETI FEJLŐDÉSE 

MAGYARORSZÁGON 

 

 Már az ókori rómaiak is felismerték a fiatalkorúakkal kapcsolatos büntetőjog 

területének fontosságát. „Juventus ventus”, azaz az ifjúság szél. Ezzel a hasonlattal utaltak 

arra, hogy a fiataloknak minden körülmények között különös figyelmet kell kapniuk, ugyanis 

a felnevelkedő fiatalok fogják meghatározni a folyamatosan változó társadalom arculatát. 

                                                           
1 Új felsőoktatási törvényt és alkotmányt fogadott el az országgyűlés, a Btk. több pontos is megváltozott (a dolgozat 

írásakorkészül egy új Btk. is), az új Ptk. általános parlamenti vitáját a dolgozat írásakor már meg is tartották. 
2 A hallgatói érdekképviseletek a felsőoktatási törvény általános vitája idején sokszor felvetették, hogy a törvénytervezet 

mögött nincsen hatástanulmány. 
3 Bolyky Orsolya-Sárik Eszter: A fiatalkorú elkövetők gyermekkora- az elkövetővé válás előzményei. Kriminológiai 

Tanulmányok 42.száma  



2 
 

 Először az USA ismerte fel és kezelte külön - egységes anyagi jogi szabályozással - a 

fiatalkorúakat, amikor 1899-ben megalkotta az első fiatalkorúak bíróságáról szóló törvényt.
4
 

Ezt követően az 1920-as években Európa legtöbb országában megalkotják a fiatalkorúakra 

vonatkozó külön büntetőjogi szabályozást.
5
  

Magyarországon először az 1795. évi törvényjavaslatban jelenik meg a fiatalkorúakra 

eltérő szabályozást rendelő törvényhozói akarat. Igaz, hogy a törvény csak a 7-12 éves 

korúakra rendel kedvezőbb szankcionálást – a 12-16 év közöttiekre csak a halálbüntetést tiltja 

meg - az életkorra való tekintettel, de a maga idejében előrehaladt felfogásnak tekinthetjük!
6
 

 Az 1878. évi V. törvénycikk volt ez első törvénnyé lett büntetőkódex. Ez a törvény 

már részletesebben szabályozta a 18 év alattiakra vonatkozó szabályokat. A 12 év alattiak 

egyáltalán nem voltak büntetőeljárás alá vonhatóak, és a 12-16 év közöttiek sem „ha a 

cselekmény bűnösségének felismerésére szükséges belátással nem bírtak.”
7
 Ha az ilyen 

kiskorúak esetében fennállt a büntethetőség lehetősége, a törvény jóval kedvezőbb büntetési 

tételeket szabott ki, mint a felnőtt korú elkövetők esetében,
8
 és szabadságvesztés esetén is a 

felnőttektől elkülönítve hajtották végre a büntetést. 

 A századforduló változásait követve a magyar jogalkotás jelenős előrelépésének 

nevezhetjük az 1908. évi XXXVI. törvénycikk, az I. Büntetőnovella megalkotását. A 

törvénycikkben a fiatalkorúak szabályozása külön fejezetben kapott helyet. A 

büntethetőségi korhatárt ebben a törvényben a jogalkotó szintén a 12 éves kor betöltéséhez 

köti, ám változást jelent, hogy a fiatalkorúságot „kitolja” a 18. életév betöltéséig. A 

törvény kimondja, hogy a fiatalkorúak esetében nem vonható felelősségre az, aki „a 

büntethetőséghez szükséges értelmi és erkölcsi fejlettsége nem volt meg, büntetőjogi 

felelősségre nem vonható.”
9
 A törvény a fiatalkorúakra kiszabható büntetésnek a dorgálást; 

próbára bocsátást; javítóintézeti nevelést és a fogház- vagy államfogházbüntetést sorolja 

fel. Fontos lépés, hogy a törvény 18. §-a kimondja, hogy a szankciók kiszabásakor 

figyelemmel kell lenni a fiatalkorú egyéniségére, értelmi és erkölcsi fejlettségére, 

                                                           
4 Igaz, hogy hazánkban már ezt megelőzően is voltak külön fiatalkorúakra vonatkozó speciális szabályok, de ezeket még nem 

tekinthetjük egységes szabályozásnak. 
5Füzesi Mónika: A fiatalkorúak bíróságáról (1908-1930), Viski Emlékkönyv, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó MTA Állam 

és- Jogtudományi Intézet, Bp. 1994. 123. o.   
6Hajdu Lajos: Az Első (1795-ös) Magyar Büntetőkódex-tervezet. Budapest, 1971.261., 430-431. oldal 
7A törvény következő bekezdése viszont kimondja, hogy az ilyen kiskorú (12-16 év közöttiek) javítóintézeti nevelésbe 

vehető, de ennek tartalma csak a 20. életévének betöltéséig terjedhet. 
8halállal vagy életfogytig tartó fegyházzal büntetendő bűntett miatt: két évtől öt évig terjedhető börtönnel; 

  öt évtől tizenöt évig tartó fegyházzal vagy államfogházzal büntetendő bűntett miatt; 

  két évig terjedhető börtönnel, illetőleg hasonló tartamú államfogházzal; 

  más bűntett miatt: két évig terjedhető fogházzal; 

  vétség miatt rendőri büntetéssel. 
9 1908. évi XXXVI. törvénycikk 16. § 
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életviszonyaira, valamint az este össze körülményére. Ugyanez a szakasz kimondja azt is, 

hogy a bíróság a felsorolt intézkedések közül azt alkalmazza, a melyik a fiatalkorú terhelt 

jövőbeli magaviselete és erkölcsi fejlődése szempontjából a legcélravezetőbbnek 

mutatkozik. Utóbbi rendelkezés azért jelentős, mert lefekteti azt az elvet, hogy a kiszabott 

szankció célja a fiatalkorúak esetében elsősorban nem a büntetés, hanem a helyes jövőbeli 

magatartásra nevelés. A törvény bevezette továbbá a próbára bocsátás intézményét, melyet 

kizárólag fiatalkorúak estében lehetett alkalmazni. Ez az intézmény napjainkban is fontos 

eszköze a reszocializációs nevelésnek, a novella elfogadásának idejében előrelátó 

gondolkodásmódot tükrözött. 

 Kétségtelen, hogy az I. Büntetőnovella által bevezetett elvek és intézmények nagy 

előrelépést jelentettek, vannak, akik ezeket a rendelkezéseket tekintik a modern gyermek- 

és ifjúságvédelem alapjainak,
10

 annak ellenére, hogy nem volt maradéktalan a bevezetett 

„vívmányok” gyakorlati megvalósulása. 

  Az 1908. évi XXXVI. törvénycikk anyagi jogi szabályai után elengedhetetlen volt új 

eljárásjogi szabályok megalkotás is, amit az 1913. évi VII. törvénycikkel pótolt a 

jogalkotó. A törvény, a büntetőügyekben illetékes királyi törvényszékeknél kötelezővé 

tette a fiatalkorúak bíróságának felállítását, ahol az igazságügyminiszter által kinevezett – 

egy vagy az ügyek mennyiségétől függően akár több – kifejezetten a fiatalkorúak 

büntetőügyeivel foglalkozó, fiatalkorúak bírája ítélkezett.
11

 A fiatalkorúak bűnügyeiben az 

akkor hatályban lévő bűnvádi perrendtartás csak kisegítő jellegű, szubszidiárius jogszabály 

volt, aminek rendelkezései csak akkor érvényesültek, ha a fiatalkorúak büntetőeljárásáról 

szóló törvényből más nem következett. A törvény 16.§-a kimondta, hogy a bírónak be kell 

szereznie azokat az adatokat, amelyekből megismerhetők a fiatalkorú elkövető 

életkörülményei, erkölcsi fejlettsége és az egyénisége. Ezzel a rendelkezéssel a 

törvényhozó lefektette azt a fontos alapelvet, hogy a fiatalkorúak büntető 

igazságszolgáltatásában hatványozottan fontos a szubjektív elemek felderítése az elkövetői 

oldalon. Érdekes jellemzője a törvénynek, hogy bár alapvetően eljárásjogi törvényről 

beszélhetünk, mégis található benne anyagi jogi jellegű szabályozás is.
12

 

A II. világháborút követően a szovjet befolyás sok minden mellett a büntetőjog 

területén is éreztette hatását. Bár az alapelvek törvényben való lefektetése megmaradt, az 

                                                           
10Lenkovics Judit: Adalékok az I Büntetőnovellához és a fiatalkorúak bíróságáról szóló törvényhez, Rendészeti szemle 2008. 

évi 7-8. szám 2008. július Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 
11 A törvény az 5.§-ban a fiatalkorúak bírósága mellett megemlíti a kifejezetten fiatalkorúak ügyében eljáró közvádló 

személyt, a királyi ügyészség vezetője által kinevezett fiatalkorúak ügyészét. 
12 A törvényben szabályozva van a pénzbüntetés és fogházbüntetés kiszabásának lehetősége is. 
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Ftvr.
13

 a deklarált célok ellenére lehetővé tette életfogytig tartó szabadságvesztés-büntetés, 

vagy halálbüntetés kiszabását is. 

Az 1961. évi V. törvény újabb fontos lépés volt, hiszen a jogalkotó a 86.§-ban 

kifejezte az, hogy fiatalkorúval szemben alkalmazott joghátrány célja, hogy a fiatalkorú 

helyes irányba fejlődjön tovább és „a társadalom hasznos tagja legyen”.
14

 Megszabja 

továbbá, hogy a fiatalkorúval szemben elsősorban intézkedést kell alkalmazni. 

Az 1978. évi IV. törvény – ez a száma a ma is hatályban lévő, azóta számtalan 

változtatáson átesett büntető törvénykönyvnek – eltérő változásokat hozott a fiatalkorúak 

tekintetében; megemelte a halálbüntetéssel büntetendő bűncselekmények büntetési 

maximumát 10-ről, 15 évre a 16. évüket már betöltött fiatalkorú elkövetők esetében. A 

jogalkotó megnövelte a kiszabható büntetés generális minimumát, viszont – személyes 

véleményem szerint jó lépés volt, hogy – bármely bűncselekmény elkövetése esetén helye 

volt próbára bocsátásnak. 

         

4.  A HATÁLYOS BTK. SZABÁLYOZÁSA A FIATALKORÚAKRA TEKINTETTEL 

 

A magyar jogrendszerben az életkorra vonatkozó szabályozások nem egységesek, 

jogáganként eltérnek: „a büntetőjogban különösen védett korhatárok: 12, 14, 16, 18 év. A 

polgári jogban a jogképesség határai: 14, 16 és 18 év. Vétőképességi határok: 14 és 18 év. 

Mérlegelési határok (beszámítási képességnél, büntetőjogban): 21 és 24 év. Gyermekvédelmi 

korhatár: 18 év. Ha például egy 16 éves gyerek házasságot köt, akkor a polgári jog 

értelmében felnőtté válik, de a büntetőjogi tényállások egy része […] és a gyermekvédelmi 

törvény szerint ő még gyermek.”
15

  

A jelenleg hatályos büntető törvénykönyvünkben - a Büntető Törvénykönyvről szóló 

1978. évi IV. törvény (továbbiakban: Btk.) - az általános rész, VII. fejezetében kaptak helyet a 

fiatalkorúakkal kapcsolatos anyagi jogi szabályok.  

A büntető törvény a 107. § (1) bekezdésében határozza meg a fiatalkorúság fogalmát; 

eszerint fiatalkorú az, aki a bűncselekmény elkövetésekor a tizennegyedik életévét betöltötte, 

de a tizennyolcadikat még nem.
16

 Az elkövető a tizennegyedik születésnapján még 

                                                           
13 1951. évi 34. tvr. a fiatalkorúakra vonatkozó büntetőjogi és büntető eljárási rendelkezésekről  
14 1961. évi V. törvény 86.§ 
15Gyurkó Szilvia: A büntethetőség alsó korhatára, valamint a gyermek- és fiatalkori elkövetőkkel szemben alkalmazott 

jogkövetkezmények körüli dilemmák In.:Kriminológiai Tanulmányok 45. kötet OKRI, Bp, 2008 
16 1978. évi IV. törvény 107.§ (1) 
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gyermekkorú, a tizennyolcadikon pedig még fiatalkorú.
17

 A gyermekkor felső határa, illetve a 

fiatalkor alsó határa anyagi jellegű határidő, ezért a Be. 64. §-ának rendelkezései (az eljárási 

határidők számításának a szabályai) nem vonatkoznak rájuk. A gyermekkorú büntetendő 

cselekménye nem bűncselekmény, ezáltal gyermekkorú személlyel szemben szankció 

elrendelésének nincsen helye.
18

 Az életkorral kapcsolatos szabályok megdönthetetlen 

vélelmek. 

A Btk. 37. §-a, a büntetés céljára vonatkozó általános rendelkezése
19

 a büntetést, mint 

az elkövetés miatti, törvényben meghatározott joghátrányt definiálja. Ugyanennek a 

szakasznak a második mondata úgy határozza meg a büntetés célját, hogy a büntetés mind az 

elkövetőt mind mást elrettentsen a további bűnelkövetéstől. Ezzel a ’’vagy-vagy’’ 

megfogalmazással a generális és speciális prevenciók közül egyiket sem helyezi előtérbe a 

jogalkotó, hanem ugyanolyan fontosnak ítéli. 

  Ezzel szemben a fiatalkorúakra vonatkozó speciális rendelkezés kimondja, hogy „a 

fiatalkorúval szemben alkalmazott büntetés vagy intézkedés célja elsősorban az, hogy a 

fiatalkorú helyes irányba fejlődjék, és a társadalom hasznos tagjává váljék.”
20

 108.§-a az 

egyéni megelőzést tekinti elsődlegesnek, ami  a fiatalkorú a „helyes irányú fejlődésének 

elősegítését” célozza, ami leginkább nevelés után érhető el, a szabadságelvonás csak végső 

eszköz lehet.  

Hazai jogunk a fiatalkorúak bűnelkövetésére adott állami válaszlépések terén egyre 

inkább törekszik a nemzetközi trendekhez és a nemzetközi szerződésekben vállalt 

kötelezettségek teljesítéséhez. Ennek egyik bizonyítéka az Országgyűlés 115/2003. (X. 28.) 

számú határozata, a társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiájáról, ami többek között azt az 

elvet fekteti le, hogy a büntető igazságszolgáltatás nem rendelhető alá a bűnmegelőzés 

szempontjainak. Ez az elv, ugyanis kifejezi azt, a szándékot, hogy a büntető 

igazságszolgáltatás ne alárendeltje legyen a bűnmegelőzési szempontoknak, hanem a kellő 

garanciák megtartásával, egymást elősegítve szolgálja egyik a másikat. 

 

 

 

                                                           
17 BJD 3838 
18 Mégis, ha a gyermekkorú személy által elkövetett bűncselekménnyel kapcsolatban fennállnak az elkobzás feltételei, a 

bíróság elrendelheti azt. 
19 1978. évi IV. tv. 37. § A büntetés a bűncselekmény elkövetése miatt a törvényben meghatározott joghátrány. A büntetés 

célja a társadalom védelme érdekében annak megelőzése, hogy akár az elkövető, akár más bűncselekményt kövessen el. 
20 1978. évi IV. törvény 108.§ (1) 
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4.  A fiatalkorúakra vonatkozó fontosabb nemzetközi szabályok, jogelvek 

 

A fiatalkorúak igazságszolgáltatási rendszerére vonatkozóan számos ajánlást, 

szerződést fogadtak el a különböző nemzetközi szervek.
21

 Ezek a nemzetközi dokumentumok 

általános alapelveket és követelményeket fogalmaznak meg és ezek érvényesülése egy 

demokratikusan működő, fejlett jogállam jogrendszerétől elvárható. Ezek az általános 

alapelvek követelményként fogalmazzák meg a fiatalkorúak igazságszolgáltatásával 

kapcsolatban a tisztességes és emberséges bánásmódot, a bírói útról való elterelés és az 

alternatív szankciók fontosságát, valamint a szabadságvesztés - mint büntetőjogi szankció - 

végső eszközként való alkalmazását. 

 

4.1.  Az ENSZ fontosabb vonatkozó dokumentumai 

 

Az első olyan nemzetközi egyezmény, amely fontos ezirányú rendelkezést tartalmazott 

a fiatalkorúakra vonatkozóan, az ENSZ által, 1966. december 16-án elfogadott, kötelező 

érvényű Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya. A szerződés 10. cikk 

(2)/b. és (3). pontja, továbbá a 14. cikk (4) pontja kifejezetten a fiatalkorúakkal szemben 

alkalmazott büntetőeljárással kapcsolatban fogalmaz meg kiemelkedően fontos, alapvető 

követelményeket. A 14. cikk (4) pontja kimondja, „a fiatalkorú személyek esetében az 

eljárásnak figyelemmel kell lennie az életkorúkra és az átneveléshez szükséges érdekekre.”
22

.  

A témával kapcsolatban két nemzetközi dokumentum említése elengedhetetlen, az 

egyik a „Pekingi Szabályok”,
23

 ugyanis ez volt az első olyan nemzetközi dokumentum, mely 

összefoglalta az ENSZ összes bűnmegelőzési élvét és a fiatalkorúak bűnözését alakító 

körülményeket.
24

 Ez a dokumentum a mai napig fontos szerepet tölt be a fiatalkorúak 

igazságszolgáltatásával kapcsolatos irányelvek terén. 

A másik dokumentum „ A gyermek jogairól szóló ENSZ Egyezmény”, az ENSZ által, 

1989. november 20-án elfogadott 44/25.  számú határozat, melyet Magyarországon az 1991. 

évi LXIV. törvénnyel hirdettek ki. Az egyezmény preambuluma olyan fontos , alapvető 

kinyilatkoztatásokat tesz, mint, hogy a „a gyermekkor különleges segítséghez és támogatáshoz 

                                                           
21Ezek közül a nemzetközi szervek közül a legfontosabbak az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) és az Európai Unió 

egyes szervei (pl. az Európai Tanács és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság) 
221976. évi 8. törvényerejű rendelet az Egyesült Nemzetek Közgyűlése XXI. ülésszakán, 1966. december 16-án elfogadott 

Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya kihirdetéséről 
23 Az ENSZ minimumkövetelmény szabályai a fiatalkorúak igazságszolgáltatási rendszerér. 1985. november  29-én 

elfogadott, 40/43. számú határozat 
24 Margitán Éva: Kiskorúak a büntető igazságszolgáltatásban. KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó,  

Budapest, 2005, 35. old. 
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ad jogot” vagy „a gyermeknek nyújtandó különleges védelem szükségességét”, illetve „a 

gyermeknek, figyelemmel fizikai és szellemi érettségének hiányára, különös védelemre és 

gondozásra van szüksége, nevezetesen megfelelő jogi védelemre, születése előtt és születése 

után”. Az Egyezmény 37. cikkének a, pontja kimondja, hogy fiatalkorú személy által 

elkövetett bűncselekményért ne lehessen életfogytig tartó szabadságvesztést vagy 

halálbüntetést kiszabni. Ugyanennek a cikknek a c, pontja kimondja, hogy a 

szabadságvesztésre ítélt fiatalkorúakat a felnőtt korú elítéltektől el kell különíteni. 

Bár nem a klasszikus fiatalkori bűnelkövetéshez tartozik, de úgy gondolom fontos 

kitérni, az Egyezmény 38. cikkében szabályozott, nemzetközi konfliktusok esetén a 

fiatalkorúakra vonatkozó szabályokra. Az ENSZ Főtitkára, egy 2002-2007 között zajló 

vizsgálata során 18 olyan országot tudott megnevezni, ahol az 5 év alatt gyermekeket soroztak 

be a hadseregbe és/vagy vetettek be az összecsapásokban. A gyermekkatonáskodás ellen 

fellépő CSUCS
25

, nemzetközi civil koalíció 2004-es jelentése szerint ebben a kérdésben 43 

ország volt érintett az ezredforduló óta!
26

 
27

 Ezeknek az adatoknak a tükrében mindenképpen 

fontos rendelkezésnek gondolom a Gyermekjogi Egyezmény 38. cikkét, ami többek között 

kimondja, az Egyezményben részes államok mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az 

ellenségeskedésekben 15. életévüket be nem töltött személyek ne vehessenek részt, továbbá 

az ilyen korú személyeket ne sorozzanak b fegyveres erőkbe. 

Nem kevésbé fontos dokumentum továbbá az úgynevezett ’’Rijadi Irányelvek”,
28

 

amely olyan jelentős elveket tartalmaz, mint a büntetés arányossága, a büntetőjogi 

felelősségre vonhatóság alsó korhatárának fontossága, a valamint az enyhítő 

figyelembevétele. 

 

4.2. A fontosabb EU-s ajánlások, dokumentumok 

 

Az ENSZ mellett a másik jelentős nemzetközi szervezet, amelyik részt vesz ennek a 

jogterületnek a szabályozásában, az Európai Unió. Az Unió sok más témához hasonlóan 

ebben is ajánlásokat, véleményeket alkot a tagállamok számára és megfogalmaz bizonyos 

alapvető követelményeket, a tagállamok igazságszolgáltatási rendszerére vonatkozóan. Az 

                                                           
25 Coalition to Stop the Use of Child Soldiers 
26 Child Soldiers Global Report 2004. Published by the Coalition to Stop the Use of Child Soldiers, London 2004. 
27 Csapó Zsuzsanna: Fegyverekkel szemben, fegyverekkel kézben- Nemzetközi jogi védőháló a fegyveres konfliktusokban 

érintett gyermekek oltalmára. Publikon kiadó, Studia Europaea 2011 
28 ENSZ  által, 1990. december 14-én elfogadott,  45/112. számú határozat 
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Unió egyik ’’legaktívabb’’ szerve ezen a téren az Európai Tanács, amely számos ajánlást
29

 

tett már tagállamok kriminálpolitikájának, törvényhozásának valamint a fiatalkorúak 

felelősségre vonása terén.  

Fontos dokumentum, az Unió, Európai Gazdasági és Szociális Bizottsága 

(továbbiakban: EGSZB) által alkotott vélemény, melynek tárgya a „A fiatalkori bűnözés 

megelőzése. A fiatalkori bűnözés kezelésének módjai és a fiatalkorúakra vonatkozó 

igazságszolgáltatási rendszerszerepe az Európai Unióban”.
30

 Az EGSZB – véleményem 

szerint – fontos megállapítást tett, amikor megfogalmazta, hogy a fiatalkorúak 

bűnelkövetésének kezelésekor figyelemmel kell lenni arra, hogy ha megelőzzük a fiatalkorúak 

törvénysértő viselkedését, és beavatkozunk, azzal nem csak újraszocializáljuk őket, hanem 

akár a jövő felnőttkori bűnözésének is elejét lehet venni. A vélemény megerősíti a 

Gyermekjogi Egyezmény 40. cikkének a tartalmát, miszerint; a jogi és a büntető 

intézkedéseket minden esetben a törvényesség, az ártatlanság vélelme és a védelemhez való 

jog szem előtt tartásával, a magánélet tiszteletben tartására, az arányosságra és rugalmasságra 

kell alapozni. A bírósági eljárás lefolytatásakor, az intézkedés kiválasztásakor és annak 

végrehajtásakor mindenekelőtt a fiatalkorú érdekét kell szem előtt tartani.
31

 

Napjainkban három elterjedt irányzat jellemzi a fejlett, országok fiatalkorúak büntető 

igazságszolgáltatási rendszerét: 

1. A nyugat-európai országok elismerik és erősítik a fiatalkorúak felelősségi 

rendszerének a különállását a felnőtt korúakétól, valamint törekednek a nevelési 

intézmények hatásának az erősítésére és a nagyobb differenciálási lehetőségek 

megteremtésére. 

2. Az USA-ban egyre inkább megkérdőjelezik a fiatalkorúak büntető 

igazságszolgáltatási rendszerének különállását – különösen a súlyos 

bűncselekményt visszaesőként elkövető fiatalkorúakkal szemben. Az Egyesült 

Államokban külön szövetségi törvények határozzák meg azokat az eseteket, 

amikor a fiatalkorú automatikusan a felnőttekkel hasonló elbírálásban részesül. 

3. Ausztráliában a kárhelyreállító szemlélet – jóvátétel, mediáció – jellemzi a 

fiatalkorúakkal szembeni igazságszolgáltatási rendszert.
32

 

                                                           
29 R(2000) 20. sz. ajánlás „A korai pszichoszociális beavatkozás szerepe a bűnözés megelőzésében 

    R(2003) 20. sz. ajánlás is „A fiatalkori bűnözés kezelésének új módszereiről és a fiatalkorú bűnelkövetőkre vonatkozó 

igazságszolgáltatás szerepéről”. 

    R (87) 20 sz., a fiatalkori bűnözésre adott társadalmi válaszokra vonatkozó ajánlása 
30 2006. március 15–16-án tartott, 425. plenáris ülésén elfogadott 2006/C 110/13 számú vélemény 
31 Az ENSZ Közgyűlése által 1989. november 20-án elfogadott Gyermekjogi Egyezmény 40. cikke. 
32 dr. Kerezsi Klára: A fiatalkori bűnelkövetés jogszabályi változásai, különös tekintettel a javítóintézetekre 2006. 
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Európában a fiatalkorúakra vonatkozó ’’hagyományos’’ igazságszolgáltatási 

rendszerek sok nehézségbe ütköztek a jelenkori bűnelkövetésre adott Az igazságszolgáltatási 

rendszerek lassúak, kevéssé hatékonyak voltak. Az eljárást hosszú várakozási időszakok 

jellemezték, és a fiatal elkövetők közül magas volt a visszaesők aránya. Az első változásokat 

az hozta, hogy néhány ország ezeket a fiatalkorú bűnelkövetőket áldozatnak, a társadalom 

betegeinek tekintette és úgy is kezelte őket, a „védelmezési modell” a „nevelési” vagy „jóléti 

modell” által.
33

 Az 1980-as évektől számos nemzetközi egyezmény
34

 látott napvilágot, 

amelyek a fiatalkorú bűnelkövetők igazságszolgáltatási rendszerére vonatkozóan fogalmaztak 

meg különböző, ám egy irányba mutató jogelveket. Ezekből az elvekből alakult ki az 

úgynevezett felelősségi modell. Ennek a modellnek a célja a nevelési és igazságügyi 

szempontok összehozása, egy védelmező modell és tisztán oktatási jellegű intézkedések 

alkalmazása révén. Más szóval ennek a modellnek az a célja, hogy „felelősségre neveljen”. 

Ezt a modellt az Unió tagállamai fokozatosan építették be az igazságszolgáltatási 

rendszerükbe. A modell az alábbi fontos elveken alapult: 

- az állam büntető jellegű szankcióinak csökkentése, ezzel egy időben a fiataloknak 

nyújtott szociális segítségnyújtás, a szociálpolitika, a munkaerőpiac területén 

megelőző stratégiák kidolgozása és alkalmazása; 

- olyan intézkedések vagy büntetések minimalizálása, amelyek megfosztják a fiatalokat 

a szabadságuktól, illetve ezeknek ’’ultima ratio’’ jellegű alkalmazása; 

- a fiatalkorú elkövetők számára a büntetőeljárás során ugyanazokat a jogokat és 

garanciákat kell biztosítani, mint a felnőttek számára; 

- specifikus képzést kell nyújtani mindazoknak, akik részt vesznek a fiatalkorúakra 

vonatkozó igazságszolgáltatásban. 

 Ezeket az elveket az Unió tagállamai fokozatosan beépítették az igazságszolgáltatási 

rendszereikbe.
35

 

 

 A felelősségi modellt legtöbbször ötvözik a helyreállító és a javító jellegű 

igazságszolgáltatással. A tagállamok igazságszolgáltatási rendszerei a fentebb említett elvek 

mentén folyamatosan közelednek egymás felé, továbbra is jelentős különbségek állnak fenn 

(ilyen például a büntetőjogi korhatár kérdése). A fiatalkori bűnözéssel és igazságszolgáltatási 

                                                           
33 Ezek a modellek a XX. század elején kialakult segítő/ kezelő jellegű modellek. 
34 Pekingi szabályok, rijádi iránymutatások, a gyermek jogairól szóló ENSZ Egyezmény 
35 Jelen bekezdés, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság által elfogadott 2006/C 110/13 számú véleménye, valamint az 

Európa Tanács Miniszteri Bizottságának, R (87) 20 számú; A fiatalkori bűnözésre adott társadalmi reakciókról című ajánlása 

alapján 
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rendszerrel kapcsolatos intézkedések nem korlátozódnak kizárólag az igazságszolgáltatás 

területére, számos intézmény részvétele jellemzi ezt a területet.  Különböző tudományágak és 

intézmények, hatóságok és szervezetek (nemzeti, regionális és helyi kormányzatok), különféle 

szociális ellátók, rendőrségi és bírósági rendszerek, nonprofit szervezetek, bevonásával 

igyekeznek minél hatékonyabbá tenni az igazságszolgáltatásnak ezt a területét. 

 

5.  Befejezés 

 

A kezelési beavatkozások a társadalom szemszögéből a legtöbb esetben nem elégítik 

ki annak az igényét, hogy felkutassák és leleplezzék a bűnt, szembeszálljanak az elkövetővel, 

és valós vagy szimbolikus következményeket biztosítsanak az elkövetett bűncselekményhez 

kapcsolódóan.
36

 A legtöbb állampolgárt nehéz meggyőzni arról, hogy a fiatalkori 

igazságszolgáltatás kezelési programjai javakon kívül mást is nyújtanak az elkövetőnek 

miközben keveset, vagy semmit sem kérnek cserébe. Annak ellenére, hogy az állampolgárok 

elvárják, hogy a fiatalkorú bűnözőt szembesítsék tettével, valamint, hogy tudatosítsák benne 

és tapasztaltassák meg vele a következményeket, a rájuk szánt, értük működtetett 

reszocializációs programok úgy tűnhet, hogy felmentik a tetteseket a felelősség alól, nem 

adják a fiatal tudtára a sérelmet, amit másnak okozott, valamint annak szükségét, hogy 

jóvátegye azt.
37

 Az, hogy a fiatalkorúak igazságszolgáltatási rendszerében a büntető jellegű 

szankciókat minél inkább felváltsuk az alternatív szankciókkal, az ügyet a bírói útról 

eltereljük, valamint különböző foglalkozáson és programokon való részvételi lehetőségeket 

biztosítsunk, fontos cél, ugyanis ez mind növeli az elkövető reszocializációs esélyei és végső 

soron ez szolgálja leginkább a társadalom érdekét. 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36 Lévay Miklós: Az Európa Tanács R (2003) 20. számú ajánlása a fiatalkorú bűnelkövetőkre vonatkozó igazságszolgáltatási 

rendszerről. In: Wiener A. Imre – Ünnepi kötet, Libri Amicorum 16.,Budapest, 2005, 519. old.   
37 Dr. Kapa-Czenczer Orsolya: Fiatalkorúak reszocializációs nevelése a szabadságvesztés büntetés alatt PhD-dolgozat 360-

361 o. 



11 
 

Irodalomjegyzék 

 
Bolyky Orsolya-Sárik Eszter: A fiatalkorú elkövetők gyermekkora- az elkövetővé válás előzményei. Kriminológiai 

Tanulmányok 42.száma 

Füzesi Mónika: A fiatalkorúak bíróságáról (1908-1930), Viski Emlékkönyv, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó MTA Állam 

és- Jogtudományi Intézet, Bp. 1994. 123. o.  

Hajdu Lajos: Az Első (1795-ös) Magyar Büntetőkódex-tervezet. Budapest, 1971.261., 430-431. oldal 

Lenkovics Judit: Adalékok az I Büntetőnovellához és a fiatalkorúak bíróságáról szóló törvényhez, Rendészeti szemle 2008. 

évi 7-8. szám 2008. július Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 

Gyurkó Szilvia: A büntethetőség alsó korhatára, valamint a gyermek- és fiatalkori elkövetőkkel szemben alkalmazott 

jogkövetkezmények körüli dilemmák In.:Kriminológiai Tanulmányok 45. kötet OKRI, Bp, 2008 
Margitán Éva: Kiskorúak a büntető igazságszolgáltatásban. KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó, Budapest, 2005, 35. old. 
Csapó Zsuzsanna: Fegyverekkel szemben, fegyverekkel kézben- Nemzetközi jogi védőháló a fegyveres konfliktusokban 

érintett gyermekek oltalmára. Publikon kiadó, Studia Europaea 2011 

dr. Kerezsi Klára: A fiatalkori bűnelkövetés jogszabályi változásai, különös tekintettel a javítóintézetekre 2006. www.aszod-

afi.hu/pdf/kerezsi.pdf 

Lévay Miklós: Az Európa Tanács R (2003) 20. számú ajánlása a fiatalkorú bűnelkövetőkre vonatkozó igazságszolgáltatási 

rendszerről. In: Wiener A. Imre – Ünnepi kötet, Libri Amicorum 16.,Budapest, 2005, 519. old.   

Dr. Kapa-Czenczer Orsolya: Fiatalkorúak reszocializációs nevelése a szabadságvesztés büntetés alatt PhD-dolgozat 360-361 

o. 

 

 

 

Felhasznált jogforrások 

 
1878. évi V. törvénycikk 

1908. évi XXXVI. törvénycikk 

1951. évi 34. tvr. a fiatalkorúakra vonatkozó büntetőjogi és büntető eljárási rendelkezésekről  

1961. évi V. törvény 86.§ 

1976. évi 8. törvényerejű rendelet 
1978. évi IV. törvény 

ENSZ 40/43. számú határozata 
ENSZ 45/112. számú határozata 

ENSZ 44/25 számú határozat 

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2006/C 110/13 számú véleménye 

Európa Tanács Miniszteri Bizottságának, R (87) 20 számú ajánlása 

http://www.aszod-afi.hu/pdf/kerezsi.pdf
http://www.aszod-afi.hu/pdf/kerezsi.pdf

