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Az alapvető jogok biztosának 
Jelentése 

az AJB-6373/2012. számú ügyben

Az eljárás megindulása
Gyermekjogi ombudsmanlcént is eljáró biztosként a gyermekjogi projekt keretében 

átfogó utóvizsgálatot folytattam a javítóintézeti nevelés jelenlegi helyzetének 
feltérképezésére.

A fiatalkorúak fogva tartási körülményeinek feltárása érdekében 2008-ban helyszíni 
vizsgálatot tartottam -  a fiatalkorúak büntetés-végrehajtási intézetei mellett -  három 
javítóintézetben is (Debrecenben és Budapesten).1

Jelen vizsgálatom célja -  az elmúlt években történt jogszabályi változásokra is 
tekintettel — a javítóintézetek tevékenységének, működésének, személyi, tárgyi és 
infrastrukturális feltételrendszerének, valamint az intézetből elbocsátott fiatalok további 
sorsának monitorozása volt.

Vizsgálatomat az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény (Ajbt.) 18. § 
(4) bekezdése alapján, hivatalból rendeltem el.

A vizsgálatom eredményes lefolytatása érdekében tájékoztatást kértem a témakörben a 
legfőbb ügyésztől, az emberi erőforrások miniszterétől, a rákospalotai és a debreceni 
javítóintézet vezetőjétől, továbbá helyszíni vizsgálatot tartottam az aszódi és a budapesti 
javítóintézetben.

Érintett alapvető jogok

• A jogállamiság elvéből fakadó jogbiztonság követelménye: „Magyarország 
független demokratikus jogállam ” [Alaptörvény B) cikk (1) bekezdés]

• Az élethez és az emberi méltósághoz való jog: „Az emberi méltósághoz való jog  
sérthetetlen. Minden embernek joga van az élethez és az emberi méltósághoz, a 
magzat életét a fogantatástól kezdve védelem illeti meg. ” [Alaptörvény II. cikk]

• A gyermek védelemhez és gondoskodáshoz való joga. „Minden gyermeknek 
joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges 
védelemhez és gondoskodáshoz. ” [Alaptörvény XVI. cikk (1) bekezdés]

• A testi és lelki egészséghez való jog: „Mindenkinek joga van a testi és lelki 
egészséghez. Az (1) bekezdés szerinti jog  érvényesülését Magyarország 
genetikailag módosított élőlényektől mentes mezőgazdasággal, az egészséges 
élelmiszerekhez és az ivóvízhez való hozzáférés biztosításával, a munkavédelem 
és az egészségügyi ellátás megszervezésével, a sportolás és a rendszeres 
testedzés támogatásával, valamint a környezet védelmének biztosításával segíti 
elő. [Alaptörvény XX. cikk (1) és (2) bekezdések]

Az alkalmazott jogszabályok

1991. évi LXIV. törvény, a Gyermekek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 
20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről (a továbbiakban: Gyermekjogi Egyezmény)

1997. évi XXXI. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
(továbbiakban: Gyvt.)

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, a nevelési-oktatási intézmények működéséről (a 
továbbiakban: MKM rendelet [Hatályos 2012. IX. 1-ig])

! OBH-4841/2007. számú jelentés
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30/1997. (X. 11.) NM rendelet, a javítóintézetek rendtartásáról
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról (a továbbiakban: EMMI rendelet)
(A vizsgálatban alkalmazott jogszabályi rendelkezéseket a jelentés melléklete 

tartalmazza.)

A helyszíni vizsgálatok tapasztalatai
1. Az Aszódi Javítóintézet

Az intézetben az elmúlt mintegy fél évben stagnált vagy enyhén növekedett a 
növendékek létszáma. Az intézet befogadóképessége 160 fő, a vizsgálat idején (2013. március 
20.) a napi létszám 115 fő volt. Az intézetben kizárólag javítóintézeti nevelést hajtanak végre 
országos illetékességgel.

Az intézet munkatársainak tapasztalata szerint azok a fiatalok, akik az előzetes 
letartóztatásukat javítóintézetben töltik, sokkal együttműködőbbek annak végrehajtása során, 
mint a bv. intézetből érkező fiatalok. Ez utóbbiakat nehezebb szabálykövetésre ösztönözni, 
illetőleg ők gyakrabban kerülnek konfliktusba társaikkal. A fiatalok több mint 50%-át 
előzetes letartóztatásuk elrendelését követően fogadják be. Az előzetes letartóztatottak 1/3-a 
javítóintézetből, 2/3-a bv. intézetből érkezik az intézetbe. A növendékek 55-60%-a a 
bűncselekmény elkövetését megelőzően gyermekvédelmi intézményben, sokan speciális 
gyermekotthonban élt. Jelenleg 41 növendék gyermekvédelmi szakellátott. A növendékek 
80%-a 16-17 éves, 10%-a 15 év alatti és 10%-a 18 év feletti fiatal. Az intézetben átlagosan
1,5 évet töltenek. A tapasztalatok szerint az intézkedés hatékonysága kb. 62%-os.

2012-ben az intézet dolgozóinak egy részét elbocsátották, csoportos 
létszámcsökkentés keretében. Ennek ellenére a személyi feltételek elégségesek. Jelenleg 172 
státuszból 162 betöltött. Ebből 55 női dolgozó, akiknek jelentős része közvetlenül a 
növendékekkel foglalkozik, nagyobbrészt pedagógus végzettségű.

A fluktuáció nem jellemző. Az intézet a város legnagyobb munkáltatója. A dolgozók 
többsége aszódi, illetőleg az agglomerációban lakik. Egy-két dolgozó jár be Budapestről.

Az intézet gazdasági önállósága az elmúlt évben megszűnt. Esztergomban van a 
gazdasági vezetés székhelye, minden kötelezettségvállalást írásban egyeztetnek. Ez a 
körülmény a javítóintézet működésében idáig nem okozott fennakadást.

A lakosság hozzáállása az intézethez pozitív, a polgármester az intézet által szervezett 
több rendezvénynek vállalta a védnökségét.

Az intézet életének rendjét a házirend tartalmazza, amely az iskola folyosóján, jól 
látható helyen van kifüggesztve.

A fiatalt a befogadását követően az ún. befogadó csoportban helyezik el általában 30 
napra, annak érdekében, hogy a személyiségét megismerjék, fogyatékosságát megállapítsák, 
és a leginkább megfelelő nevelőt jelöljék ki számára. Jellemző az enyhe értelmi 
fogyatékosság, átlagosan 75-80 között van a növendékek intelligenciaszintje. Szinte 
mindenkire jellemző a magatartászavar, sokan küzdenek tanulási zavarral, konfliktuskezelő, 
illetve -tűrő képességük alacsony.

A csoportba helyezésnél a személyiség jegyek mellett a rokoni és a bűntársi 
kapcsolatokat is figyelembe veszik. Életkor szerinti differenciálás jelenleg nincs az 
intézetben.

Az intézetbe érkező fiatalok többsége elmaradt a tanulásban, jellemzően az általános 
iskola 4., 5. osztályát fejezték be. Jelenleg egy olyan fiatal van, aki egyáltalán nem tud írni, 
olvasni, illetve a növendékek mintegy 30%-a funkcionális analfabéta. Problémát okoz, hogy a 
felvételkor nem állnak rendelkezésre a gyermekek iskolai végzettséget igazoló
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dokumentumok, azt az intézmény 3-4 hetes késéssel tudja beszerezni. Az intézetben a fiatalok 
általános iskolai tanulmányokat folytatnak, és aki elvégezte a 8. osztályt, szakképzésben vesz 
részt. Összesen 14 tanterem van, jelenleg nincs mindegyikre szükség. Számítástechnikai 
oktatásban is részesülnek a növendékek.

Az intézet ún. részszakképzést tud biztosítani, az OKJ-s tanfolyam elvégzéséről 
bizonyítványt kapnak a fiatalok. Festő-mázoló, bútoripari gépkezelő és hegesztő szakmák 
közül választhatnak a növendékek. A hegesztő képzés az utóbbi években azonban beszűkült, 
mert szakoktatónak csak mérnöki végzettségű szakembert lehetne alkalmazni, de őt nem 
tudják megfizetni. Az oktatást így elegendő jelentkező esetén külső cég végzi. A tanfolyam
3,5 hónapos. A felvétel feltétele: 8 általános iskolai osztály sikeres elvégzése, betöltött 17. 
életév, egészségügyi alkalmasság. Évenként átlagosan egy tanfolyamot tudnak indítani, 
költsége 3 millió forint. A cél, hogy a fiatalok a munkaerő piacon hasznosítható szakmát 
szerezzenek.

A fiatalok több mint 50%-a kipróbált már valamilyen kábítószert, 10%-uk pedig 
rendszeres szerhasználó. A kipróbált, használt, rendszeresen fogyasztott kábítószer típusa 
széles spektrumon mozog, jellemzően anyagi lehetőségtől függően használják az olcsóbb, 
könnyen elérhető ún. dizájner drogokat (e jelenséggel az AJB 1091/2011. és az AJB 
2913/2012. számú jelentéseimben foglalkoztam) és marihuána-t, „szipuzást”, kevesebben -  
általában átlag 3-4 személy -  több anyagi forrás birtokában, ún. keményebb drogokat (heroin, 
kokain) fogyaszt. Az elterelésen való részvételt a Nyíró Gyula Kórházban biztosítja az intézet 
biztosítja. Speciális csoport fenntartására nincs szükség. Az elsődleges elvonási tünetek az 
előzetes fogvatartás során jelentkeznek a szerfüggőknél, így amire a javítóintézetbe kerülnek, 
általában ez nem jelent már akut problémát. A növendékek egyéni terápia során tudnak e 
problémáikról is beszélni, segítséget kapni.

A Dunakeszi Rendőrkapitánysággal kialakított együttműködés alapján az intézet 
gyakorlóterepként szolgál a drogkereső kutyakiképzés programban, amelynek során kiderül, 
hogy az intézmény „tiszta”, bent nem található kábítószer. Korábban előfordult, hogy az 
intézmény területén termett csattanó maszlagot fogyasztottak növendékek, amely erős kábító 
hatásával bódulatot idézett elő. Ezt a növényt azonban már kiirtották az intézet területéről. 
Jellemzően az intézményi kimenők alkalmával van lehetőségük az ismételt kábítószer 
fogyasztásra, amely kevéssé vagy egyáltalán nem ellenőrizhető.

Sok növendék — nagy többségében a szakellátásból érkezők -  súlyos gyógyszer-, 
nyugtató pl. Rivotril függő. A bekerülésüket követően orvosi felügyelettel 1-2 hét alatt sikerül 
őket stabilizálni, és a legtöbb esetben el is hagyhatják a gyógyszereket.

Minden növendék napi 24 órában egy-két nevelő vagy szakember felügyelete alatt 
van, akik az esetleges nézeteltéréseket, konfliktusokat hamar észreveszik, és azonnal 
reagálnak azokra, megbeszélik a fiatallal, súlyosabb esetben pedig feljelentést tesznek. A 
szexuális problémákra nagyon odafigyelnek.

A fiatalok egyik jutalmazási eszköze a kimenő engedélyezése, amely célhoz kötötten 
valósul meg: pl. felügyelet mellett a városban sétálnak, múzeumba látogatnak. A fiatalok 
együttműködés, jó magaviselet esetén 6 hetente elhagyhatják az intézetet.

Az intézetben 3 pszichológus dolgozik, akik egyénileg és csoportfoglalkozások 
keretében foglalkoznak a fiatalokkal. Az intézet orvosa pszichiátriai szakvizsgával is 
rendelkezik és ő végzi a foglalkozás-egészségügyi ellátást is.

A növendékek befogadáskor nyilatkoznak arról, hogy kivel szeretnének kapcsolatot 
tartani. A gyermekvédelmi szakellátottak esetében -  a gyámhivatali határozatok késedelmes 
érkezése miatt -  előfordul, hogy az intézet késedelmesen szerez tudomást arról, hogy a 
szülőknek nincs kapcsolattartási joga. A szakellátott gyermekek mintegy fele szabadságra 
mehet szüleihez.
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A fiatalok vasárnap 8-11 óra között fogadhatják hozzátartozóikat az intézmény 
aulájában. Kb. 15-25 fiatalt látogatnak, alkalmanként összesen 30-40 látogató érkezik a 
növendékekhez.

A szakellátott gyermekek gyámjai hétköznap is felkereshetik gyámoltjaikat. Ezzel a 
lehetőséggel azonban a gyámok ritkán, átlagosan évente egyszer élnek. Tiszadobról, 
Sopronból és Szolnokról érkezett gyermekek gyámjai látogatása rendszeres.

A korábbi gondozási helyek gyermekkel való kapcsolattartása változó. Ha a 
gyermekotthon dolgozóját, vagy társát bántalmazta a fiatal, nem akarnak vele kapcsolatot 
tartani, illetve a szünetekben fogadni. Sokszor arra hivatkoznak, hogy a javítóintézet szünidei 
befogadás iránti kérelme késedelmesen érkezik meg. A javítóintézetből elbocsájtott 
nagykorúak utógondozását sem szívesen vállalják.

A gyermek lakóhelye szerint illetékes gyermekjóléti szolgálatokkal való kapcsolat 
személyfüggő. A tapasztalatok szerint a gyermek befogadásakor a gyermekjóléti alapellátás 
aktív, de a felvételt követően sokszor nem követik a növendék sorsát. Vannak azonban olyan 
szolgálatok is, amelyek a gyermek szabadságolása idején meglátogatják a családot, probléma 
esetén pedig jeleznek.

A telefonálásra 4 telefonvonal áll az intézetben rendelkezésre. A fiatalok a zsebpénzük 
terhére telefonálhatnak, ezért gyakran kémek visszahívást hozzátartozóiktól. Minden csoport 
meghatározott időintervallumban telefonálhat. A rendelkezésükre álló időt általában 
kihasználják. A telefonos kapcsolattartást a házirend szabályozza, attól eltérni csak 
krízishelyzetben lehet. A telefon normál tarifával működik.

A szabadulás után is marad néhány fiatal az intézetben az iskola elvégzése érdekében. 
Jelenleg 10% alatt van e fiatalok aránya.

Az intézet dolgozói egyáltalán nem dohányoznak, a növendékek naponta 6 szál 
cigarettát szívhatnak el a kijelölt helyiségben. A dohányzást a Legfőbb Ügyészség 
„menlevele” alapján engedélyezik. Az igazgató elmondta, hogy a fiatalok közül sokan 7-8 
éves korban elkezdik a dohányzást, ezért annak teljes megvonása újabb büntetést jelentene 
számukra. Jelezte, hogy amennyiben a dohányzást teljesen megtiltanák az intézet vezetése 
tudná kezelni a helyzetet.

Az intézet tangazdasága üvegházzal is rendelkezik, ahol zöldségeket termesztenek. A 
gazdaságban jelenleg 3 felnőtt irányításával, 4 növendék végez munkát.

Az új Btk. lehetővé teszi a javítóintézeti nevelés alkalmazását a 12-14 életév közötti 
korosztályra is, a felső korhatárt pedig 21. életévre emelte. Az igazgató tájékoztatása szerint a 
14 év alattiak elhelyezésére felkészült az intézet. A gyermekkorúaknái célravezetőnek tartják 
a minél jobb és intenzívebb oktatásban való részvételt. A kihívást a 20-21 évesek 
foglalkoztatása jelenti majd. A tervek szerint rendes munkaidőben, terápiás jelleggel akarják 
foglalkoztatni őket. Ennek érdekében szeretnék a mezőgazdasági részleget bővíteni. A tavalyi 
év utolsó negyedévében — az ún. módszertani délelőttök keretében — megkezdték a 
felkészülést az új előírások alkalmazására. A belső továbbképzéshez az EMMI anyagi 
támogatást adott.

Az 1999-ben megáldott Imaterem, majd Kápolna nemcsak az intézet növendékeinek, 
dolgozóinak, hanem a város lakosságának hitéleti központja is.

A fegyelmi meghallgatásokat külön erre a célra berendezett helyiségben folytatják le. 
Szökés havonta több esetben is előfordul.

Minden csoportnak van teakonyhája. A fiatalok itt fogyasztják el a reggelit és a hideg 
vacsorát, az ebédet és hetente kétszer a meleg vacsorát pedig az étteremben. Az ételadag nem 
korlátozott, mint ahogy az étkezésre szánt idő sem. Az igazgató utalt a növendékek 
személyiségállapotára visszavezethető éhségérzetükre. Erre tekintettel a csoportkonyhákban 
mindig van elérhető közelségben ennivaló.
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A javítóintézet 300 adagos saját főzőkonyhával rendelkezik. Jelenleg 160 adag ételt 
készítenek. A növendékeken kívül a dolgozók egy része is itt étkezik és lehetőség van arra, 
hogy a nyugdíjas kollégák, illetve a település lakói elvigyék a befizetett ebédet. Közbeszerzési 
eljárás nem volt. A tartós élelmiszereket, egyéb alapanyagokat a Metró áruház -  előzetes 
rendelést követően -  szállítja. Az idény gyümölcsöket és zöldséget, valamint a húst 
környékbeli őstermelőktől és kistermelőktől szerzik be. Ezektől a szerződéses partnerektől az 
átlagos piaci ár alatt tudnak vásárolni. Az étkeztetéshez felhasználják a saját tangazdaságban 
termelt retket, paradicsomot, salátát.

A napi ötszöri ékezés normatívája 700 Ft/nap/fő. A heti étlapot a szakirányú 
végzettséggel rendelkező élelmezésvezető állítja össze. A gyermekek véleményét kikérik, azt 
a lehetőség szerint teljesítik is. Az egészséges táplálkozást szolgáló változtatásokat csak kis 
lépésben érhetik el. A növendékek a leveseket nem szívesen fogyasztják, a főzelékek közül az 
édes ízűeket, a húsok közül a szaftosakat kedvelik. Próbálkoznak a durumtészták 
elfogadtatásával. A barna kenyeret a gyermekek nem eszik meg, ezért inkább félbarna 
kenyeret vásárolnak. Tejterméket, zöldséget, gyümölcsöt minden nap kapnak.

Speciális étkezési igényű gyermek a vizsgálat időpontjában nem volt elhelyezve az 
intézetben. Korábban volt tej, tojásallergiás, liszt érzékeny, cukorbeteg, valamint muszlim 
növendékük is, ellátásukat meg tudták oldani.

Az étkeztetéssel kapcsolatban kifogások nem érkeztek eddig a vezetőkhöz. Az 
intézményben az ÁNTSZ évente folytat ellenőrzést.

Az alsó tagozatos osztályokba járó gyermekek részt vesznek az almaprogramban. Az 
egészséges táplálkozás elsajátítása érdekében külön programokat nem szerveznek. A havonta 
tartott szellemi, ügyességi versenyek, csoportbeszélgetések tematikája azonban érinti ezt a 
kérdést.

2. A Budapesti Javítóintézet
Az intézetben kényszerítő eszközt nem alkalmaznak, kizárólag a pedagógia 

„eszközeit” használják a fiatalokkal való foglalkozás során. Az intézet munkatársainak fő 
hitvallása a kötődések, az emberi kapcsolatok megtartása, ápolása, a fiataloknak ez ad 
stabilitást, ez adhat erőt számukra az élet folytatásához.

Az intézetet 1995-ben újították fel. Az igazgató két és fél éve vezeti az intézetet. Az 
intézet működése és a személyi állomány tekintetében is lényeges változtatásokat vezetett be, 
a hatékonyabb működés érdekében. Kb. két évvel ezelőtt szakértői bizottságot hozott létre, 
amelynek tagjai (gyógypedagógus, pszichiáter, pszichológus, fejlesztő pedagógus) arról 
döntenek, hogy a fiatal melyik csoportba kerüljön, milyen speciális kezelésre van szüksége, 
milyen foglalkozásokon vegyen részt. Nagyon fontosnak tartják, hogy a csoportba sorolás 
szakmai, ne jogszabályi szintű (pl. életkor alapján) döntés legyen.

Az előzetes letartóztatás során a fiatalkorúak saját ruhájukat viselhetik. Az ide érkező 
fiatalok jelentős része azonban nagyon kevés és rossz állapotban lévő ruhaneművel 
rendelkezik. Ezért az igazgató bevezette, hogy a fiatal formanyomtatványon formaruhát 
igényelhet a foglalkozásokhoz.

Általában 3 fiatalkorút helyeznek egy szobába. Az ágyak egy része emeletes, az 
emeleti ágyat azonban nem használják.

Két éve a hitéletre is nagyobb hangsúlyt fektetnek az intézetben, a lelkésszel egyénileg 
is beszélgethetnek a fiatalok. A lelkész megismerteti velük az egyházi szertartásokat is, 
ugyanis többségük hívő, de nem gyakorolja vallását.

A fiatalok többségét nagyon rossz egészségi állapotban fogadják be az intézetbe, a 
higiénia hiánya miatt pedig sokszor az élősködőktől (rüh, hajtetű és ótvar) is meg kell 
szabadítani őket. Elhelyezésük előtt a befogadó szoba zuhanyzójában fertőtlenítik a fiatalokat. 
A befogadottak között van olyan is, akit a WC használatára is meg kell tanítani.
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Az intézetben heti kétszer belgyógyász, egyszer pszichiáter (aki addiktológiai és 
neurológiai szakképesítéssel is rendelkezik), valamint bőrgyógyász foglalkozik a fiatalok 
egészségügyi problémáival. Az intézetben 2 főállású pszichológus és 3 terapeuta (többek 
között zene, illetve művészetterapeuta) dolgozik, egy bábművész pedig megbízással hetente 
egy alkalommal tart foglalkozásokat. Egy hagyományművelő művészházaspár autentikus 
cigánytáncot tanít a gyerekeknek.

Az intézetben két betegszoba és egy fertőző elkülönítő van. Ez utóbbit használják a 
dühöngő, pszichotikus állapotban lévő fiatal elkülönítésére is. Ezt a helyiséget ilyenkor 
kiürítik, de a helyiség állandó tartozéka, egy régi típusú, öntöttvas, éles szélekkel rendelkező 
radiátor bent marad. Előfordul önsértés (falcolás), és több borderline személyiségzavarban 
szenvedő fiatalra jellemző a szuicid hajlam.

A fiatalok heti 4 napot járnak iskolába és 2 napot töltenek munkahelyen, ez utóbbit 
pályaorientációs, terápiás célzattal.

Az intézet széleskörű munkáltatási lehetőségekkel rendelkezik: kertészet, üvegház, 
kisállat simogató, mosoda, varroda, szövőműhely, gépműhely.

A fiatalok munkavégzését minden nap értékelik és tájékoztatják őket arról, hogy hány 
eredményes munkaórát töltöttek a munkahelyen. Havonta 3.500 forint munkadíjat kaphatnak, 
amit általában élelmiszerre költenek.

A fiatalok az intézet éttermében étkeznek csoportonként. Az intézet személyi 
állománya is itt étkezik és ugyanazt az ételt fogyasztják, így az élelmezés minőségét 
folyamatosan kontrollálhatják. A csomagban beküldött élelmiszer a vacsoránál fogyasztható 
el.

Általános és középiskolai oktatás folyik az intézet egyik épületének 8 tantermében. A 
számítástechnikai ismeretek elsajátítására a jól felszerelt informatikai teremben van lehetőség. 
A fiatalok között mindig van 2-3 analfabéta, többen funkcionális analfabéták és vannak 
sajátos nevelési igényűek, tanulási problémával küzdők is. Előfordul, hogy a sajátos nevelési 
igény az intézetben elvégzett vizsgálatok során derül ki, korábban a gyermek tanulási 
képességet vizsgáló szakértői bizottság látókörébe nem került. A vizsgálat idején 3 fiatalt 
készítettek fel érettségire. Két nagyon jó képességű és egy 133-as IQ-val rendelkező 
fiatalember is tartózkodik az intézetben.

A többség kulturális szintje nagyon alacsony, nem tudják, hogy mi a jó és mi a rossz. 
Személyiségük végletes. Sokszor skizoid állapotban kerülnek be az elfogyasztott kábítószer 
miatt. A befogadott fiatalok 70%-a drogfogyasztó, őket az intézményben szoktatják le. 
Problémának tartják, hogy nem jogosultak az elvonási tüneteket enyhítő gyógyszeres terápiás 
kezelésre.

Az intézetben 16 év felett engedélyezett a dohányzás, a nevelő adja ki a 
dohányterméket a dohányzó fiatalnak. Az udvaron alakították ki a dohányzóterületet.

A törvényes képviselő írásbeli beleegyezése is szükséges a fiatal dohányzásához és 
csak annak engedélyezik, aki a befogadáskor úgy nyilatkozik, hogy már több mint egy éve 
dohányzik. Ha ennél kevesebb ideje, akkor — a prevenciót előtérbe helyezve — a leszoktatásra 
helyezik a hangsúlyt. Odafigyelnek a káros anyag tartalom mértékére is. Kizárólag az Európai 
Unióban megengedett maximális káros anyag tartalom felének megfelelő mértékű káros 
anyagokat tartalmazó cigaretta fogyasztását engedélyezik. A szigorúbb szabály nem érinti 
anyagilag hátrányosan az intézet előzetes letartóztatottjait más intézetek növendékeihez 
képest, mert minden gyártó forgalmaz hasonló árkategóriában ilyen dohányterméket.

A fiatalkorúak kb. egyharmada érkezik szakellátásból. Az intézetnek a 
gyermekvédelmi intézményekkel változó a kapcsolata. Van olyan otthon, amely rendszeresen 
érdeklődik a fiatal iránt, de van olyan gyám is, aki kijelentette, hogy „egy börtöntöltelék 
gyerekhez” nem viszi el a testvéreit látogatásra.
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Az igazgató a kapcsolattartás kérdésében megengedő. Ha a gyermeknek nincs 
hozzátartozója, akkor ismerősét, barátját is felvetetheti kapcsolattartónak, az ügyész 
engedélyével. Az igazgató engedélyezi a látogatási időn kívüli látogató fogadást is, 
amemiyiben a szülő vagy a gyám más időpontban nem tudja azt megoldani. A jogszabály 
szerinti havi egy óra látogatási idő havi kétszer félóra időtartamban is igénybe vehető.

A telefonálási lehetőség minden fiatal rendelkezésére áll, az intézet telefonját 
használhatják, ingyenesen. Ugyanígy a levelezés is biztosított, költségét az intézet viseli.

A fegyelmi helyzetet jónak értékelte az igazgató, az elmúlt évben 9 fegyelmi eljárás 
indult főként verekedés miatt. Évente egy szökés, illetve szökési kísérlet fordul elő.

A szexuális abúzus elkerülése, megelőzése érdekében a befogadáskor ösztönstátuszt 
jelölnek ki. A büntetés-végrehajtási intézetből „kimenekített” és a javítóintézetbe áthelyezett 
fiatalra fokozottan odafigyelnek, mert a korábbi élményei miatt támadóvá válhat, a gyengébb 
fiúkon vehet elégtételt.

A folyosókon külön ügyészi és igazgatói panaszláda van elhelyezve, de a fiatalok, 
illetőleg a hozzátartozóik nem szoktak panaszkodni. Általában azt sem tudják, hogy mivel 
foglalkozik az ügyész.

A helyszíni vizsgálat időpontjában az addig kisállat simogatónak használt épületrész ki 
volt ürítve. Itt tervezik ugyanis kialakítani azokat a szobákat, ahol a 12-14 év közötti 
gyermekeket helyeznék el.

A megkeresett intézetek, szervek válaszai

A Rákospalotai Javítóintézet 3 féle funkciót lát el, az alábbi férőhelyek szerinti megoszlásban:
- Előzetes letartóztatottak férőhelyeinek száma: 20

Előzetes letartóztatottak létszáma, a vizsgálat időpontjában: 13 fő 
Javítóintézeti nevelés alatt állók férőhelyeinek száma: 30

- Javítóintézeti nevelés alatt állók létszáma, a vizsgálat napján: 18 fő 
Speciális Gyermekotthoni férőhelyek száma: 24
Speciális Gyermekotthoni nevelés alatt állók létszáma, a vizsgálat napján: 20 fő

2012-ben javítóintézeti nevelésre összesen 17 főt fogadott be az intézet, akik közül 10 
növendék volt előzetes letartóztatásban a javítóintézeti nevelés megkezdése előtt. A 
befogadottak 59 %-a volt előzetes letartóztatásban. A 10 előzetes letartóztatásban volt 
növendék közül 6 javítóintézetben, 2 büntetés-végrehajtási intézetben töltötte az előzetes 
letartóztatást. További 2 növendéket pedig 1 hónap, illetve 4 hónap büntetés-végrehajtási 
intézetben foganatosított előzetes letartóztatás után -  a fogva tartás helyének 
megváltoztatására tekintettel -  áthelyezték javítóintézetbe.

Az előzetes fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben átlagosan 2 hónapot (3 fő 
1-3 hónapot, 1 fő pedig 4-6 hónapot), javítóintézetben pedig 10 hónapot (2 fő 4-6 hónapot, 1 
fő 7-9 hónapot, 3 fő 10-12 hónapot, 2 fő 13-15 hónapot) töltöttek.

A 16 év feletti javítóintézeti nevelt növendékek dohányozhatnak az intézményben, a 
dohányárut nem tarthatják maguknál, de a számukra rendelkezésre álló -  törvényes képviselő 
által biztosított -  dohányáruból a nevelő felügyeletével, az intézetben erre kijelölt szabadtéri 
helyen naponta 3-5 szálat elszívhatnak. A bekerülő fiatalok több mint 95%-a fogyaszt dohány 
terméket a bekerülése előtt. Jellemző a 14 éves kor előtt megkezdett dohányzás. Az intézet 
mindent megtesz a dohányzás káros hatásainak bemutatása és a fogyasztás, illetve az 
intézetből kikerülés utáni fogyasztás megelőzése érdekében. Ennek során egyrészt 
egészségügyi foglalkozásokat tartanak a munkatársak, illetve az ÁNTSZ segítségével -  
akciószerűén -  az érintettek körében leszoktató programokat szerveznek játékos, a



fiatalkorúak személyiségéhez illeszkedő formában (pl. cseréld a cigidet egy túró rudira. 
j átékra, egyéb j utalómra).

A növendékek -  akár jogerős javítóintézeti nevelését töltők, akár előzetes 
letartóztatásban lévők -  körében egyre nagyobb százalékkal fordulnak elő a különféle 
kábítószert használók. Azoknál a növendékeknél, akiknél eljárás indult kábítószerrel 
visszaélés miatt, 6 hónapig tartó, megelőző-felvilágosító kezelésen vehetnek részt, amelynek 
befejezése után vádemelés elhalasztásáról dönthet az illetékes hatóság. Az intézet a Drog Stop 
Budapest Egyesülettel áll kapcsolatban, amelynek munkatársai egyéni beszélgetések keretén 
belül valósítják meg a megelőző-felvilágosító szolgáltatást. A növendékek kifejezetten 
szeretik az egyéni beszélgetéseket, melynek elfogadják a kereteit, szabályait.

Az intézet növendékei közül 8 fő vett részt elterelésen 2012-ben. Közülük 2 fő 
javítóintézeti nevelését töltő, 3 fő speciális gyermekotthoni növendék és 3 fő előzetes 
letartóztatott volt. 2013-ban (a megkeresésre adott válasz megküldéséig) 1 fő javítóintézeti 
növendék részesült elterelésben.

A növendékek igen nagy százaléka -  akár indult ellenük eljárás, akár nem - 
hallucinogén szereket (szerves oldószer), cannabis származékokat (marihuána), különböző 
nyugtátokat és designer drogokat használtak intézetbe kerülésüket megelőzően.
Az intézet azon növendékek számára is biztosít közvetlen lehetőséget felvilágosító, megelőző 
programokon való részvételre, akik hivatalosan nem vesznek részt elterelési programban. 
Ezeket a programokat az intézet, az ÁNTSZ és a civil szervezet munkatársai szervezik. A 
kezelésekhez hozzájárul az intézetben végzett pszichológiai munka, illetve a pszichiátriai 
ellátás is. Emellett a strukturált működés, a különböző fejlesztő, terápiás, és szabadidős 
programok összességében is ártalomcsökkentő, illetve prevenciós jellegűek a drogfogyasztás 
terén.

A növendékek körében egyre többször fordulnak elő különféle mentális és pszichés 
problémák, illetve gyógyszerhasználat, főként a különböző nyugtatok fogyasztása.

A javítóintézeti nevelési egységben egy pszichológus, egy fejlesztő pedagógus 
dolgozik fő állásban, egy pszichiáterrel pedig az intézet megbízási jogviszonyban áll. A 
pszichológus heti 30, a fejlesztő pedagógus heti 24, a pszichiáter heti 4 órában lát el 
feladatokat. Minden fiatalkorúval találkoznak a befogadás után és elvégzik a szükséges 
vizsgálatokat, elkészítik a szükséges szakértői anyagokat. Ezen túl is -  szükség és igény 
szerint -  folyamatosan kapcsolatban állnak a növendékekkel, akár egyéni terápia vagy 
tanácsadás keretében. Krízisintervenció esetében a pszichológus mindig, a pszichiáter szükség 
szerint áll rendelkezésre

A befogadásra kerülő fiatalok nagyobb hányada személyiségfejlődése elmaradt, sok 
esetben agresszív temperamentumúak, illetve jellemzőek rájuk az agresszív (főként agresszív 
verbális) megnyilvánulások. Az intézet teljes szakmai programja és működése a korrekciós 
nevelésre, a személyiségfejlesztésre koncentrál, az agresszív probléma-megoldási módszerek 
helyett más, normakövető megoldásokat ismertet meg a fiatalokkal. Vannak kifejezetten az 
agressziókezelésre irányuló programok, ezek a teljesség igénye nélkül: a pszichológus(ok) 
által vezetett egyéni terápiák, csoportos kognitív programok, kortárs mediácó, 
művészetterápia, állatterápia (kutya, ló), színházterápia, kreatív kézműves foglalkozások, 
sporttevékenységek.

A javítóintézeti nevelési egység növendékei átlagosan 2-3 osztályos iskolai 
lemaradással érkeznek az intézetbe, de ezen belül is alacsony a tudásuk, valamint vannak akik 
-  az iskolai fokozattól függetlenül -  funkcionális analfabéták.

Az oktatási-képzési rendszerben mindenki számára biztosítják az iskolai fokozatának 
(külön SNI) megfelelő képzést, ezen belül külön tanulással, kis csoportos oktatási formával, a 
nyári időszak alatt is működő oktatási, folyamatos bekapcsolódási (tanévtől független) 
lehetőséggel biztosítják a felzárkózást, illetve az oktatásba való haladéktalan bekapcsolódást.
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Azok számára, akik teljesítményük alapján erre alkalmasnak bizonyulnak, esetenként 
biztosítják az egy év alatt két osztály elvégzésének lehetőségét.

Az intézetben jelenleg 2 csoport működik a jogerős javítóintézeti nevelt, 2 csoport az 
előzetes letartóztatásba helyezett növendékek számára. A csoportoknál megkezdték a szakmai 
felkészülést arra, hogy az egyik csoport a fiatalabb korosztály (12-14 év), a másik csoport az 
idősebb korosztály (19-21) befogadására legyen alkalmas, biztosítva a jellegében hasonló, de 
korosztályi igények miatt mégis eltérő nevelési feladatokat is ellátó funkcióra.

A javítóintézeti nevelésre utalások száma bizonytalan, ezért a korosztályi megoszlásra 
nem tudnak felkészülni. Az intézet arra számít, hogy a javítóintézeti nevelés felső 
korhatárának 21. életévre, illetve a kiszabható javítóintézeti nevelés maximális időtartamának 
4 évre való felemelése következtében növekedni fog azon növendékek száma, akiket 
gyermekükkel együtt kell elhelyezni. Jelenleg az intézet nem tudja biztosítani több anya és 
gyermeke együttes elhelyezését, tekintettel arra, hogy nincs meg a jogszabályok által előírt 
tárgyi és személyi feltétele. Az erre való felkészülést az EMMI Gyermekvédelmi és 
Gyámügyi Főosztályvezetőjével közösen azonban már megkezdték. A tervek szerint az 
intézet egy olyan önálló csoportot működtetne, amely összesen, egy időben 4 anya és 
gyermeke(ik) befogadására alkalmas.

2012-ben 19 (11 fő javítóintézeti nevelt, 8 fő előzetes letartóztatásban lévő) gyermek 
volt gyermekvédelmi szakellátott.

Az intézmény a javítóintézeti nevelésüket töltő növendékek ügyében a gyámokkal a 
befogadáskor, a szükséges iratok beszerzésekor, a családlátogatások megszervezésekor, a 
rendőrségi kihallgatások, a bírósági tárgyalások, valamint a gyámi látogatások alkalmával, 
valamint az elbocsátások előkészítése során kerül szakmai kapcsolatba. A legélénkebb az 
együttműködésük az eltávozások megszervezésekor, hiszen akár a gyermekotthonba, akár a 
családjához megy engedélyezett eltávozásra a növendék, szükség van a gyám beleegyezésére. 
2012-ben a javítós növendékek között két olyan szakellátott lány volt, aki szülői, rokoni 
kapcsolat hiányában, a gondozási helyként kijelölt gyermekotthonba ment eltávozásra. Az 
egyik lány esetében a gondozási hely több alkalommal is fogadta őt. Volt példa azonban arra 
is, hogy a javítóintézeti nevelt ilyen kérelmét a gyám, a gondozási hely egyértelműen 
elutasította.

Az intézet igyekszik minden gyámmal megfelelő kapcsolatot kialakítani. Az elmúlt 
évben a növendékek jutalmazásával, illetve engedélyezett eltávozásaik alkalmával többnyire 
készségesek voltak a gyámok.

Az előzetes letartóztatásban lévő növendékek gyámjaival többnyire a javítóintézetbe 
tett látogatásaik alkalmával, a növendékek tárgyalásán, illetve rendőrségi kihallgatásokon 
kerül kapcsolatba az intézet. A telefonon való kapcsolattartás jóval intenzívebb, elsősorban 
ezen keresztül tájékoztatják egymást a növendékeket érintő kérdésekről. A kihallgatásokon -  
a gyermek törvényes képviseletét -  a gyám meghatalmazása alapján -  több alkalommal a 
javítóintézet munkatársa látja el.

Az elmúlt évben 12 fegyelmi eljárás volt folyamatban. 10 esetben jogellenes távoliét 
miatt, 2 esetben pedig növendéktárs bántalmazása, verekedés miatt. Ez utóbbiak közül az 
egyikben az intézet büntetőeljárás megindítását is kezdeményezte. Az intézetben felnőtt 
növendék általi, illetve növendék felnőtt általi bántalmazása nem fordult elő.

Az intézet nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a növendékek elbocsátásának előkészítése 
érdekében minél hatékonyabb formákban felvegyék a kapcsolatot a szakellátási rendszerrel,
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illetve a családdal. Ez az alapja annak is, hogy az elbocsátás után közvetett vagy közvetlen 
módon információkat kapjanak a fiatalokról.

Az intézetben 2013. június 30-án fejeződött be egy pályázati program (TÁMOP 
5.6.1.A-11/3-2011-0004.), amelynek része, hogy a mentorok tartsák a kapcsolatot, segítség a 
növendékeket az elbocsátás után, illetve információkat kérjenek a növendékekről az elbocsátó 
intézettől vagy a pártfogó felügyelőtől.

Az intézet 4 fiatal számára folyamatosan biztosít bentlakásos utógondozást. A fiatalok 
elbocsátásuk után is sok esetben megkeresik a nevelőket és a növendékügyi és szociális irodát 
tanácsadás, segítségkérés céljából.

Az intézet igazgatója szerint a javítóintézetben végrehajtandó előzetes letartóztatás, 
illetve a javítóintézeti nevelés kiszabásának lehetősége, egyáltalán a javítóintézetek 
jogszabályok és szakmai programok alapján való működése, hatékonyan szolgálja a 
fiatalkorúak érdekeit, pozitívan befolyásolja helyes irányú fejlődésüket, csökkenti a 
bűnismétlés veszélyét.

A Debreceni Javítóintézetben a javítóintézeti nevelést végrehajtó részlegen a 
megkeresésemre adott válasz időpontjában 94%-os, míg az előzetes letartóztatást foganatosító 
részlegen 51 %-os volt a telítettség.

Javítóintézeti nevelés végrehajtását megelőzően előzetes letartóztatásban 50 fő volt 
(ebből 3 fő fogva tartását foganatosították büntetés-végrehajtási intézetben). Javítóintézeti 
nevelés végrehajtását megelőzően 72 órás rendőrségi őrizetben 6 főt tartottak. A célcsoport 
54,3%-a volt előzetes letartóztatásban, melynek 94%-át foganatosították javítóintézetben.

2012-ben 59 növendék közül 36 fő előzetes fogvatartását foganatosították 
javítóintézetben. Az intézet növendékeinek 6,5%-a volt kizárólag 72 órás rendőrségi 
őrizetben.

A javítóintézeti nevelés végrehajtását megelőzően előzetes letartóztatásban eltöltött 
időtartam megoszlása a következő (50 fő vonatkozásában): 6 hónapnál kevesebbet 14 fiatal, 
6-12 hónap közötti időtartamban 32 fő, 12-18 hónapot 3 fő, több mint 18 hónapot pedig egy 
fiatal töltött. A büntetés végrehajtási intézetben foganatosított 3 esetben az időtartam 6-12 
hónap közötti volt.

Az intézet szabályzata alapján sem az előzetes, sem a javítós részlegben tartózkodó 
növendékek nem tarthatnak maguknál dohánytermékeket, de dohányozhatnak, az előzetes 
letartóztatásban lévők napi két szál, a javítóintézeti növendékek napi 3 szál cigarettát 
szívhatnak el.2 A Legfőbb Ügyészség Gyermek és Ifjúságvédelmi Önálló Osztálya 2012. 
január 31-én kelt feljegyzése szerint — tartalmazza az intézet igazgatójának megkeresésemre 
adott tájékoztatója -  „A javítóintézetek speciális státuszára való hivatkozással" engedélyezi a 
Legfőbb Ügyészség a dohányzás lehetőségét a javítóintézetekben. A hozzátartozók csak 
magyar zárjeggyel ellátott dohánytermékeket hozhatnak, illetve küldhetnek a fiatalok részére. 
Ezek tárolását és kezelését a fiatalok gondozását végző nevelők és gyermekfelügyelők látják 
el.

Az intézetben a fiatalok 70%-a dohányzik. Az egészséges életmódra nevelés 
érdekében motiválják a fiatalokat a dohányzásról való leszokásra. Ennek érdekében 
prevenciós felvilágosító foglalkozásokat és előadásokat tartanak.

Az intézetbe való érkezéskor a fiatalok kb. 70 %-a beismeri a drogfogyasztást. Az 
egyéb egészségügyi problémák miatt is elvégzett laborvizsgálatok során jelzett magasabb 
máj enzim értékekre, és a droghasználatra való ismételt rákérdezést követően a korábban ezt a 
tényt tagadók 10-15%-a elismeri, hogy először nem mondott igazat, valóban használt

2 Az igazgató tájékoztatása szerint a 16 év alatti fiatalok kb. 10%-a dohányzik.
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szereket. Az intézet 15 éves fennállása alatt lényeges változás, hogy szinte megszűnt a szerves 
oldószerek inhalálása, mely korábban -  az intézet által befogadott fiatalok anyagi helyzetét is 
figyelembe véve olcsó „bódító anyagként" -  szóba jöhetett, és elérhető volt. Napjainkban 
szembeötlő a vénás használat elterjedése, ezzel a tűhasználat okozta betegségek megjelenése. 
Az elmúlt egy évben az intézetben két fiatal került Hepatitis C vírus általi fertőzés miatt 
hepatológiai gondozásba, és egy fiatalnak megkezdődött a kivizsgálása. Mindhármukat a 
könyökhajlatban jellemző tűszúrásos nyomokkal vették fel az intézetbe, elvégzett 
laborvizsgálati eredményeik emelkedett máj enzim értékeket igazoltak.

Mind a depresszáns, mind a stimuláns és hallucinogén anyagok szerepelnek a palettán. 
Elterelésben átlagosan 2-3 fiatal vesz részt évente az intézetből.

„Drasztikus" ártalomcsökkentő programként a hepatitis C vírushordozó fiatalok 
interaktív csoportfoglalkozásokon vesznek részt, ahol nyíltan beszélhetnek az előzményekről, 
következményekről, a nehéz helyzethez vezető útról, ennek elkerülési lehetőségeiről.

Hasonlóan ártalomcsökkentő ereje van az enyhén emelkedett máj enzim értékek fél év 
múlva történő ellenőrzésének is, mert a csökkenés örömmel tölti el a fiúkat, visszajelez a drog 
nélküli életmód helyességére.

Az intézetben az elmúlt években a Forrás Lelki Segítők Egyesülettel közösen 
pályázott programok keretében zajlottak a drog prevenciós foglalkozások mind az előzetes, 
mind a javítós részlegen. Ezeken a foglalkozásokon a droghasználat veszélyeiről nyújtott 
pontos információ átadás mellett későbbi önkéntes segítők képzése is folyt.

A pályázati programokon kívül drogprevenciós foglalkozások a javítós és előzetes 
részlegekben is szerveződnek a délutáni foglalkozások és filmklub keretében.

Az intézetbe kerülő fiatalok egészségi állapotát két csoportra lehet osztani. A 
családból érkezők egészségügyi tünetei általában kivizsgálatlanok, vagy ha jártak is 
szakorvosnál, nem volt kitartásuk a szülőknek, hogy a probléma megoldásáig kövesség az 
orvos utasításait. Pl. szívfejlődési rendellenesség, tompalátás, kezeletlen gerincferdülés, 
alultápláltság, vashiányos vérszegénység, fertőző bőrbetegségek stb. Látszik állapotukon az 
elhanyagoltság. Természetes, hogy minden gyermeket megvisel a családjától való elszakadás, 
ez alterálja kezdetben pszichés állapotukat.

Ebben a gyermekközösségben rendszeres gyógyszerhasználatról ritkán beszélhetünk, 
mert ha ki is írt az orvos számukra bármilyen kemikáliát, annak használatára vagy a 
hajlandóság, vagy a pénz hiányzik a családban. Nagy százalékban a szakorvosi konzultáció is 
csak addig fontos, míg a szakvéleményt kiadják az emelt családi pótlékra való jogosultsághoz. 
Gyakran előfordul a fájdalomcsillapítók (pl. fogfájás), és a felnőtt családtagoknak kiírt 
különböző gyógyszerek ad hoc alkalmazása. Különösen jellemző az idősebb rokonok, pl. a 
nagymama nyugtatóinak időnkénti használata a gyermek idegessége esetén.

A másik csoportot a már korábban is gyermekvédelmi intézményben élő fiatalok 
alkotják. Esetükben általában — bár itt vannak kivételek kivizsgálták az egészségügyi 
problémát, a terápiás javaslat is rendelkezésre áll, de az kezelés elmaradt, mert a fiatal 
gyakran van szökésben, ezzel meghiúsítva a gyógyulás esélyét. Előfordul az is, hogy a 
gyermek ellenállása oly nagyfokú az ellátással szemben, hogy az kivitelezhetetlen. Az 
együttműködő fiatalok nagy valószínűséggel megkapják a betegségüknek megfelelő 
egészségügyi ellátást.

Az intézetben élő fiatalok személyiségkorrekciójával kapcsolatos feladatok 
végzésében fontos szerepet kap a mentálhigiénés csoport munkája. Ebben a csoportban 2 
szakpszichológus, 1 pszichológus, 1 orvos dolgozik. Pszichiáter az intézetben nincs, de szoros 
munkakapcsolatban állnak a városi gyermek- és iijúságpszichiátriai szakrendelővel, amely
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szükség esetén ellátja a pszichiátriai gondozási feladatokat. A pszichiátriai gyógyszereket 
szedő fiatalok tehát kettős (pszichiáter-pszichológus) kontroll alatt állnak.

A pszichológus a befogadást követő 1 hónapban felméri a fiatal iskolai tudásszintjét, 
képességeit és készségeit, valamint elvégzi a személyiség- és intelligenciavizsgálatot. Az un. 
pszichológiai vizsgálatok explorációs beszélgetést, személyiség- illetve 
intelligenciavizsgálatokat, s papír - ceruza teszteket tartalmaznak. A szakértői munkához 
standard tesztbattériával rendelkezik az intézet, ezt használják minden gyermek vizsgálatához. 
Ebben találhatók: az ösztönélet, az érzelmi élet megismerésére szolgáló személyiségtesztek, 
specifikus sérülési pontokat feltérképező eszközök, valamint intelligenciavizsgáló eljárások.

Az egyéni terápiák a problémától függően lehetnek pl. rövid, dinamikus terápia, 
szupportív (támogató) terápia, személyközpontú terápia, viselkedésterápia, krízisintervenció. 
A terápiás módszerek közül a rövidebb terápiák az intézeti fiataloknál hatékonyabban 
működnek, mint a hosszabb terápiás módszerek. A hosszú terápia a kliens részéről kitartást, 
tudatosságot, néha kudarctűrést is igényel, mely hiányzik az intézeti fiatalokból.

Az egyéni terápiák mellett jelentősek az egyéni, terápiás jellegű, támogató 
beszélgetések, melyek témája a fiatal aktuális problémájával kapcsolódik össze.

Tapasztalatok szerint szorongást és feszültséget jelenthet a fiatalok számára a tárgyalás 
közeledő időpontja, a családdal való kapcsolat labilissá válása. Például: nem kap levelet 
otthonról, várja a látogatókat, de nem érkeznek meg, csoportbeli konfliktus társaival, 
beilleszkedési zökkenők, párkapcsolati problémák stb. Ezekben az esetekben a fiatalok 
különösen igénylik a velük való törődést, az egyszemélyes figyelmet.

Az egyéni terápiák valamint az egyéni beszélgetések, a feszültség- és szorongásoldás 
mellett sokszor addig nem tapasztalt élményekhez is juttatják a fiatalt. Ebben a négyszemközti 
helyzetben átélheti azt, hogy figyelnek rá, elfogadják őt a problémáival együtt, empátiával 
fordulnak felé, vagyis olyan pozitív visszajelzéseket kap, melyekre eddigi deviáns életútja 
során nem volt sok lehetősége Az elfogadó légkör lehetővé teszi, hogy szembenézzen saját 
problémáival, fejlődjön önismerete, s megfelelő irányba alakuljon én-képe.

A személyiségállapot, a sérülési pontok és hiányosságok feltérképezése alapján a 
növendékek számára különböző terápiás csoportok működnek a debreceni intézetben. Ezek a 
következők: önismereti, kommunikációs, konfliktuskezelő, valamint relaxációs tréning. A 
csoportok kialakított tematikával, s kettős vezetéssel működnek. A különböző játékok és 
feladatok megfelelő irányba adnak a változáshoz iránymutatást, ill. a csoporttagnak 
visszajelzést. A csoportban a fiatalok gyakorolják az alkalmazkodást, egymásra figyelést, 
kipróbálhatnak és elsajátíthatnak olyan viselkedésformákat, melyeket később beépítve saját 
viselkedésrepertoárjukba, hatékonyabban oldhatnak meg konfliktusokat, vezethetik le 
feszültségeiket.

A szociometriái felmérések alapján a fiatalok betekintést nyerhetnek egy-egy 
nevelőotthoni csoport informális szerkezetébe, a serdülők egymás közti viszonyaiba. A 
csoportszerkezet ismerete azért is fontos, mert a szociogrammok jól mutatják a csoport 
társkapcsolatait, ill. annak hálóját. Például: mennyire stabil a csoportszerkezet, vannak-e 
gyerekek sztárhelyzetben, vagy éppen peremhelyzetben, nem indult-e be klikkesedési 
folyamat, kell-e a nevelőnek indirekt módon befolyást gyakorolnia, ha igen kikre, hol kell 
jobban oda figyelnie.

A különböző tevékenységi formák célja, hogy színes, változatos programok 
nyújtásával csökkentse a fiatalokban a bezártság okozta feszültséget, oldja az egyhangúság 
érzetét, és megelőzze a tétlenségből fakadó konfliktusok kialakulását, de módot adjon a 
különböző kreatív tevékenységek, szakkörök keretében a tehetséges gyerekek képesség- és 
készségfejlesztéséhez is. A foglalkoztatás sokszínűsége, a közös intézeti rendezvények — 
sportnapok, gyermeknap, farsang, karácsony, ünnepek stb. -  m otivációt s mintát adnak a
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további közös, együttműködésen alapuló tevékenységekre, s inkább a jutalmazásra alapozva 
igyekszik az intézet a fiatalokban a normatartó viselkedést kialakítani és/vagy megerősíteni.

Az előzetes letartóztatott és a javítóintézeti nevelésre ítéltek között is sok az olyan 
tanuló, aki életkorához, iskolai végzettségéhez képest óriási lemaradással küzd. Egy részük 
dokumentáltan sajátos nevelési igényű, de többségüknél a szakértői vizsgálat elmaradt. Ezért 
normál oktatási rendszerben vettek részt, viszont ugyanúgy fennállnak náluk a képesség- vagy 
részképesség zavarok, továbbá a tanulási zavarok. Az iskolában külön tanulócsoportokban -  
gyógypedagógus hiányában -  tanító, illetve fejlesztőpedagógus látja el az ilyen típusú oktatói
nevelői munkát.

A 2012. január 1. és december 31. között befogadott 135 tanuló az alábbi tanulmányi 
helyzetképet mutatta:

A legtöbb fiatal az intézetbe kerülése előtt betöltötte a 16. életévét, így -  a 2012. 
szeptember 1-én életbe lépő új köznevelési törvény alapján -  az általános iskolai rendszerben 
tankötelezettségük megszűnt, tanulmányaikat csak a felnőttoktatásban folytathatnák. Az a 
tapasztalat, hogy tanulmányaikat nem folytatják, el sem mennek beiratkozni, vagy a 
vizsgákon nem jelennek meg.

Az intézetbe való bekerüléskor — a jó értelemben vett kényszerítő körülmények 
hatására -  újra bekapcsolódnak a mindennapos oktatási-nevelési folyamatba. Rendszeres 
tanulással, munkavégzéssel, a megszerzett tudással megkapják az utolsó lehetőséget arra, 
hogy a társadalomba kikerülve, nagyobb esélyük legyen a beilleszkedésre.

A beérkezett tanulók több mint 60%-a nem normál tantervű iskolába járt, hanem eltérő 
tantervű- vagy felzárkóztató oktatásban vett részt, sok esetben magántanulóként. 2012 
szeptemberétől pedig folyamatosan szüntették meg az iskolák a fiatalok tanulói jogviszonyát. 
A tanulók átlagéletkora 16-17 év, átlagvégzettsége 6-7. osztály. Ez azt jelenti, hogy 16-17 
évesen a normál körülmények közötti 9-11. osztályos végzettség helyett csak 6-7. osztállyal 
rendelkeznek. A tanulók átlagosan 3-4 évvel túlkorosak, azaz az életkoruknak megfelelő 
iskolai végzettségtől való lemaradásuk 3-4 év. A tanulók közel negyed részét teszik ki az 5-8 
évvel túlkorosak, 3-4 évvel maradt le a tanulók közel fele, és negyed részük az, aki csak 1-2 
évvel maradt le a tanulásban. Van a tanulók között 18 éves 2. osztályos, 17 éves 3. osztályos 
végzettségű.

Az 1 -2 éves lemaradás pótolható, ám a 3-4 éves lemaradás csak a jó képességű tanulók 
esetében lehetséges. Az ennél nagyobb fokú lemaradás csak részben pótolható.

A beérkezett tanulók 27%-a volt 2012-ben dokumentáltan SNI-s, ők a tanulásban 
akadályozottak vagy valamilyen tanulási zavarral küzdenek. Sajnos a valóban sajátos nevelési 
igényű tanulók aránya ettől sokkal magasabb (kb. 40%). Szakértői vélemény alapján ugyanis 
csupán a tanulók 70-75%-át dokumentálják. így fordulhat elő, hogy a tanulók 16-18 évesen -  
akár 8-9. osztályos végzettséggel is -  funkcionális analfabéták, nem tudnak írni, olvasni, 
számolni, nehezen tájékozódnak a szűkebb-tágabb környezetükben.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a tanulók tényleges tudása messze elmarad a 
dokumentált iskolai végzettségtől. Vannak tanulási zavarral, dyslexia,- dysgraphia-és 
dyscalculíával küzdő, tanulásban akadályozott, és olyan ép értelmű, 5-6-7-8-9. osztályos 
végzettségű tanulók is, akik alapkészségekkel nem rendelkeznek, tantárgyi tudásuk nincs.

Az intézetben 2012-ben végrehajtott férőhelybővítés lehetőséget biztosít a jövőben a 
12-14 és a 19-21 éves életkornak elhelyezésére és az abból adódó feladatok megoldására.

Az intézetben a specifikus, életkorhoz igazodó tárgyi, személyi környezetet 
kialakították. Kidolgozás alatt vannak az új feladat megoldására irányuló pedagógiai 
módszerek, illetve elkezdték azt a szakmai munkát, amelyben bővítik a javítóintézet Szakmai 
Programját. Mind a tanműhelyi foglalkoztatást, mind az iskolai oktatást fejlesztik. Szakmai 
egyeztetéseket folytattak a társintézményekkel, valamint konzultációt kezdeményeztek a 
bíróságokkal, ügyészségekkel. Több megye (pl. Hajdú-Bihar, Borsod-Abaúj-Zemplén,
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Szabolcs-Szatmár-Bereg, Békés) bírósága és ügyészsége elfogadta az intézet meghívását és 
részt vettek egy-egy szakmai konferencián.

2012-ben 39 intézeti nevelt (gyámos) növendéket fogadtak be az intézetbe (18 főt a 
javítós részlegbe, 21 főt az előzetes részlegbe). Néhányuknak van családi kapcsolata, de a 
többségük nem számíthat a családra. Tapasztalataik szerint a családi kapcsolatokat nélkülöző 
gyermekeket nehezebben tudják nevelni, motiválni.

A gyámok egy része személyes kapcsolatot nem tart gyámoltjaival, csak ritkán 
találkoznak. A gyámok a javítóintézetet leggyakrabban az éves felülvizsgálatok, illetve a 
gyermek 18. életéve betöltése előtt keresik meg.

Jellemzően a javítóintézet keresi a gyámot, hiszen új befogadáskor, különösen az 
előzetes fogva tartásba kerültek esetén fontos, hogy minél több információval rendelkezzenek 
a fiatalokról. Az intézet gyakran kezdeményez személyes találkozást gyámmal és a 
gondozottak testvéreivel is. Úgy alakították ki a látogatási rendet, hogy a gyermekotthonból 
érkezett fiatalok hétköznap, munkaidőben is tudják fogadni a gyámokat, a 
gyermekotthonokban, lakásotthonokban élő testvéreiket. Egyeztetik a bírósági tárgyalások 
időpontját is. Megoldják, hogy a gyermekotthon házirendjét nem zavaró időpontban -  heti 
egy alkalommal -  telefonon tudjanak beszélni a testvérek egymással.

A javítóintézeti nevelést végrehajtó részlegből 2012-ben 15 szökés volt, az előzetes 
fogvatartást végrehajtó részlegben egy sem. A kirívó fegyelmi vétséget elkövető fiatalkorú 
felelősségét fegyelmi eljárás keretében vizsgálják ki. 2012-ben a javító részlegben 11 
alkalommal kellett fegyelmi eljárás keretében büntetést kiszabni, minden esetben intézetbe 
való vissza nem érkezés (szökés) vétsége miatt.

Egyetlen szökés sem elfogadható, azonban a javítós fiatalok 131 alkalommal kimenőn, 
128 alkalommal eltávozáson, 76 alkalommal szabadságon voltak, azaz a 335 alkalomból 15 
vissza nem érkezés nem tekinthető kirívóan rossz aránynak.

Az intézet előzetes fogvatartását végrehajtó részlegében tartózkodó fiatalok esetében 
egy kirívó fegyelmi probléma volt. 2012. május 22-én büntető eljárás indult egy fiatal ellen, 
súlyos testi sértés bűntett elkövetésének alapos gyanúja miatt.

A javítóintézetből elbocsátott növendékek után követése a párfogó felügyelői 
szolgálatokkal történő együttműködésen alapszik. Az együttműködés már az ideiglenes 
elbocsátás előkészítésének fázisában elkezdődik, hiszen közös érdek, hogy személyre szabott, 
ellenőrizhető és teljesíthető külön magatartási szabályt, vagy szabályokat írjon elő a büntetés 
végrehajtási bíró az ideiglenesen elbocsátott növendék számára. A pártfogó felügyelők az 
esetleges korábbi pártfogolási időszak végrehajtásának tapasztalataiból kiindulva, személyre 
szabott magatartási szabályok előírására tehetnek javaslatot. Az ideiglenes elbocsátást 
követően a volt növendék életviteléről, magatartásáról, tanulmányi előmeneteléről, 
visszailleszkedési problémáiról, valamint esetleges bűnismétléséről az illetékes pártfogó 
felügyelő adhat információt.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának tájékoztatása szerint 2012-ben a Debreceni 
Javítóintézet előzetes letartóztatást biztosító férőhelyeinek száma 36 hellyel bővült. Az 
intézmény 2012. szeptember 1-jétől már 140 fő fiatalkorú befogadására alkalmas.

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének 
a megállapításáról szóló 1429/2012. (X. 8.) Korm. határozat 1. melléklete támogatott 
prioritásként nevesíti a TIOP. 3.4.3 „Javítóintézet létrehozása a Dunántúlon fiúk részére 
elnevezésű kiemelt projektet. A projekt gazdája a debreceni Javítóintézet.
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A kiemelt projekt infrastrukturális fejlesztése keretében fiúk részére 108 férőhelyes 
javítóintézetet alakítanak ki Nagykanizsán. Az új javítóintézet az előzetes letartóztatásba 
helyezett és javítóintézeti nevelésre ítélt fiatalkorúakat is fogadja. Az infrastrukturális 
fejlesztés célja összetett. Egyrészt fontos szempont, hogy minél kevesebb fiatalkorú 
bűnelkövető töltse előzetes fogva tartásának időtartamát felnőtt büntetés-végrehajtási 
intézetben. Másrészt cél a fiúk számára fenntartott javítóintézetek zsúfoltságának csökkentése. 
Harmadrészt meg kell szüntetni a javítóintézeti ellátás földrajzi lefedetlenségét (a Dunántúlon 
jelenleg nincs ilyen intézet). Az új javítóintézet várhatóan 2014 utolsó negyedévében tudja 
fogadni a fiatalokat.

A minisztérium szakmai tapasztalatai szerint az előzetes fogva tartás javítóintézetben 
történő végrehajtása szolgálja a gyermek megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez, 
valamint a védelemhez való jogának érvényesülését. A büntetés-végrehajtási intézetben 
foganatosított előzetes letartóztatás során nagyobb valószínűséggel kell számolni 
személyiségdeformáló hatásokkal. így ezek a kérdések is megoldhatóak a projekt keretében.

A kiemelt projekt tartalomfejlesztése keretében elvégezhető továbbá a javítóintézeti 
ellátás szakmai tevékenységeinek sztenderdizálása, a hazai javítóintézetekben bevált jó 
gyakorlatok összegyűjtése és tanulmányban történő bemutató elemzése, valamint elkészíthető 
a javítóintézeti nevelésre vonatkozó hazai, illetve külföldi szakirodalmi bibliográfia. 
Kidolgozható a szakmai program egyéni szintre történő lebontásához, egyéni szinten történő 
megvalósításához és értékeléséhez szükséges tevékenységrendszer, meghatározható az ehhez 
szükséges adminisztráció keretei. Elkészülhet a javítóintézeti nevelésben részesülők családi 
kapcsolatainak erősítését, családba történő visszaillesztését, visszailleszkedését segítő 
stratégia és cselekvési terv is. Ezeken túl megvalósulhat a bűnmegelőzés és bűnismétlés 
megelőzését szolgáló szakmai tevékenységek, tartalmak, jó gyakorlatok beazonosítása, 
vizsgálata.

A jelenleg működő négy javítóintézet összesen 218 előzetes letartóztatás 
foganatosítására alkalmas férőhelyet, valamin 188 javítóintézeti nevelés végrehajtására 
szolgáló férőhelyet biztosít. Az új Büntető Törvénykönyv 2013. július 1-jei hatálybalépésével, 
a büntethetőségi alsó korhatárának csökkentésével várhatóan évente 100 fővel növekszik a 
büntetőeljárás alá vont fiatalkorú elkövetők száma. Ennek fényében 50 fővel több fiatal 
javítóintézeti ellátásának szükségessége prognosztizálható.

A jogszabályi változásoknak való megfelelés érdekében a tárca már 2012-ben 
megkezdte az 50 új férőhely megteremtésére vonatkozó előkészületi munkát. A 
kapacitásbővítést az Aszódi Javítóintézetben tervezik.

A Legfőbb Ügyészség álláspontja szerint a javítóintézet a jelenlegi feltételrendszer 
mellett hatékonyan szolgálja a fiatalok helyes irányú fejlődését, mert a javítóintézet egy olyan 
kétarcú jogintézmény, amely büntető és nevelő jelleggel is egyaránt rendelkezik. A 
javítóintézetben a növendékek életrendje szigorúan meghatározott, az intézetek pedagógiai
pszichológiai, valamint terápiás (drogterápia, zeneterápia, művészet terápia) módszereket is 
alkalmaznak a növendékek fejlesztése és reszocializációja érdekében. A javítóintézetek 
megfelelően biztosítják a növendékek oktatását, az általános iskolai tanulmányok befejezése 
után a növendékeknek lehetőségük van különféle (asztalos, festő-mázoló, hegesztő, 
kosárfonó, stb.) szakiskolák és szaktanfolyamok elvégzésére.

A megyékben székelő fiatalkorúak ügyészei — a Legfőbb Ügyész 2011. évben 
14/2003. (ÜK. 7.) utasításának 14. (1) bekezdése, valamint a 2012. évtől, a 2012. február 18. 
napjától hatályos 9/2012. (11. 16.) utasítás 14. § (1) bekezdése alapján -  az illetékességi 
területükön működő javítóintézetben havonta legalább kétszer, előre nem közölt időpontban 
ellenőrzik a javítóintézeti nevelés, valamint az előzetes letartóztatás végrehajtásának
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törvényességét, különösen a befogadás alapjául szolgáló iratok szabályszerűségét, a 
fogvatartási határidők betartását, annak körülményeit, a bánásmódot, a fiatalkorú 
fogvatartottak jogainak biztosítását. A törvényességi vizsgálatról készített feljegyzés egy 
példányát a vizsgálatot végző ügyész -  intézkedés indokoltsága esetén annak 
kezdeményezésével -  megküldi a vizsgált javítóintézet igazgatójának.
A vizsgálatot végző ügyész a bánásmódot szúrópróbaszerűen kiválasztott növendékek 
(előzetes letartóztatásban lévő fiatalkorúak) négyszemközti meghallgatásával foganatosítja. 
Minden alkalommal ellenőrzi az egészségügyi napló vezetését, továbbá azt a tényt, hogy az 
adott időszakban történt-e rendkívüli esemény.

A Legfőbb Ügyészség a havi két alkalommal történő ügyészi ellenőrzések 
hatékonyabbá tétele érdekében Fk. Nf. 4078/2011/1-II. számú, 2011. augusztus 15. napján 
kelt intézkedésével az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alatt működő négy 
javítóintézetben, intézetenként 2-2 panaszládát helyezett el. A panasz ládában való 
elhelyezésekor mind a nevelők, mind a növendékek (előzetes letartóztatásban lévők) számára 
biztosított az anonimitás. Panaszládát a látogatók részére is kihelyeztek. A panaszládák 
zártak, azokat csak a törvényességi ellenőrzést végző ügyész nyithatja fel kéthetente.

A Budapesti Javítóintézetben, a Debreceni Javítóintézetben és a Rákospalotai 
Javítóintézetben működő kamerák által rögzített felvételeket (különösen a rendkívüli 
eseményekről készített felvételeket) az ügyész az ellenőrzése során -  egy-egy időszakot 
kiválasztva -  ugyancsak megtekinti, majd megállapításait feljegyzésében rögzíti.

Az Aszódi Javítóintézetben nincsenek kamerák felszerelve.
2011-ben - részben a törvényességi ellenőrzés eredménye alapján -  a Budapesti 

Javítóintézetben büntetőeljárás indult hivatalos eljárásban elkövetett bántalmazás bűntette és 
hivatali visszaélés bűntette miatt, amely összefüggésbe hozható a fiatalkorú fogvatartottakkal 
való bánásmóddal. A Budapesti Javítóintézetben -  a hivatkozott bűncselekmények miatt -  
ismeretlen telefonáló 2010 októberében, illetve novemberében tett bejelentést a Fővárosi 
Főügyészség Gyermek-és Ifjúságvédelmi Osztályára arról, hogy az intézetben elhelyezett 
fiatalkorúakat az intézet nevelői bántalmazzák, és az ennek során elszenvedett sérüléseket 
később sportbalesetnek állítják be. A főügyészség 2010. november 24. napján megkereste a 
BRFK Bűnügyi Főosztály Gyermek- és Ifjúságvédelmi Osztályát, hogy vizsgálják meg 
bejelentésben foglaltakat. A vizsgálat eredménye alapján olyan tényt, amely bűncselekmény 
elkövetésének gyanúját alátámasztotta volna, nem lehetett megállapítani, így az ügyben -  
alapos gyanú hiányában -  nyomozást nem rendeltek el.

A másik büntetőeljárás 2011. január 24. napján, ugyancsak a Budapesti 
Javítóintézetben fogvatartott fiatalkorú által, az egyik nevelő sérelmére, hivatalos személy 
sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérlete miatt indult. A nyomozás során több 
fogvatartottat kihallgattak tanúként, akik részletes vallomást tettek a sérelmükre elkövetett 
bántalmazásokról. A BRFK Bűnügyi Főosztály Gyermek- és Ifjúságvédelmi Osztálya a 
nyomozást elrendelte az ügyben. A Budapesti Javítóintézetben történtekkel összefüggésben a 
BRFK Bűnügyi Főosztály Gyermek-és Ifjúságvédelmi Osztálya hivatalos eljárásban 
elkövetett bántalmazás gyanúja miatt is rendelt el nyomozást 2011. március 18. napján, 
valamint 2011. március 17-én hivatali visszaélés bűntettének gyanúja miatt.

2012. évben a törvényességi ellenőrzés eredménye alapján szükségessé vált 
intézkedések a következőek voltak: az Aszódi Javítóintézetben 2012. március 22. napján 
megtartott ügyészi vizsgálat alkalmával a növendékek részére kihelyezett panaszládába 
helyezett levél adatot tartalmazott arra vonatkozóan, hogy nevelők és pedagógusok 
bántalmazzák a növendékeket. Ennek alapján nyomozást rendeltek el. A Pest Megyei Rendőr
főkapitányság a kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt az ismeretlen személlyel szemben 
folytatott nyomozást megszüntette.
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A Legfőbb Ügyészség Gyermek-és Ifjúságvédelmi Önálló Osztálya 2012-ben -  a 
kínzás és az embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmód megelőzésére létrehozott 
Európai Bizottság (CPT) ügyészségre vonatkozó ajánlásainak végrehajtása tárgyában született 
3/2000. (ÜK. 12.) körlevele 7. pontja alapján — az Emberi Erőforrások Minisztériuma Aszódi, 
Debreceni, Budapesti és Rákospalotai Javítóintézetében, a fogvatartottakkal való bánásmód 
törvényességének ellenőrzése tárgyában - Fk.Nf.749/2012. számon -  vizsgálatot folytatott. A 
vizsgálat törvénysértő bánásmódot egyik javítóintézetben sem tárt fel.

A vizsgálatot végző ügyész minden alkalommal vizsgálja, hogy az ellenőrzést 
megelőző két hétben a javítóintézetek rendtartásáról szóló 30/1997. (X.1 1.) NM rendelet 9/A. 
§ (2) bekezdésében részletezett rendkívüli esemény történt-e az intézetben (szökés, az intézet 
területén elkövetett bűncselekmény, öngyilkossági kísérlet, baleset, halál, az intézetben 
kiépített biztonságtechnikai eszközök, berendezések, felszerelések megrongálása, fiatalkorúak 
által előidézett olyan jelentős esemény, amely az intézet rendjét szándékosan megzavarta).

Az ügyész az ellenőrzése során megvizsgálja azt is, hogy a rendkívüli eseményt -  a 
rendtartásról szóló 30/1997. (X.l 1.) NM rendelet 9/A. § (1) bekezdése és (2) bekezdés c) és e) 
pontjaiban foglaltak alapján -  az intézet jelentette-e az ügyészségnek. A rendkívüli 
eseménnyel kapcsolatban az ügyész -  szükség szerint -  meghallgatja a növendékeket.

A javítóintézetekben előforduló rendkívüli esemény az engedély nélküli eltávozás is. 
A javítóintézetek rendtartásáról szóló 30/1997. (X. 11.) NM rendelet 41. § (1) bekezdése 
szerint „a fiatalkorúnak az intézetből vagy engedélyezett távoliét alatt a kijelölt tartózkodási 
helyéről való engedély nélküli eltávozása, továbbá az engedélyezett távoliét lejártával az 
intézetbe való vissza nem térése szökésnek minősül.”

A Legfőbb Ügyészség tudomása szerint az Aszódi Javítóintézetébe átlagosan havonta 
15, a Debreceni Javítóintézet letöltő részlegébe átlagosan havonta 3 növendék nem tér vissza 
a részükre engedélyezett távoliét lejártával.

Az Aszódi és a Debreceni Javítóintézetből -  az intézet területéről -  átlagosan havonta 
1-2 növendék szökik meg. A Rákospalotai Javítóintézetből 2012. évben engedély nélküli 
eltávozás nem történt.

A Budapesti Javítóintézetben -  az intézet jellegéből adódóan -  csekélyebb az 
intézetből történő szökések száma, a növendékeket fokozottabban őrzik és az épület is 
biztonságosabban felszerelt. Az intézetből 2012. február 28. napján két fogvatartott fiatalkorú 
oly módon szökött meg, hogy a testnevelés óráról az iskola épületébe haladva a drótkerítésre 
felmásztak, majd a kerítés tetején elhelyezett szögesdrótot megkerülve a kőfalon átugrottak és 
elfutottak. A fiatalkorúakat 2012. március hónapban elfogták. A Budapesti Javítóintézetből 
2012. október 1. napján az egyik fiatalkorú úgy szökött meg, hogy az iskolaépület melletti 
kerítésen átmászott, a növendéket 2012. október 2. napján fogták el, és szállították vissza az 
intézetbe.

2012. évben befejezett öngyilkossági kísérlet egyik javítóintézetben sem volt. A 
Budapesti Javítóintézetében 2012-ben egy öngyilkossági kísérlet történt. Az előzetes 
letartóztatásban lévő növendék a takarodót követően a nyaka köré tekert cipőfűzője 
segítségével kísérelte meg magát felakasztani. A növendék egyik szobatársa észlelte a 
cselekményét, és a nyakáról a cipőfűzőt levette, majd értesítette a gyermekfelügyelőt. Mivel a 
növendék rövid időre elájult, értesítették az Országos Mentőszolgálatot, akik a növendéket a 
pszichiátriai osztályra szállították. A javítóintézetek rendtartásáról szóló 30/1997. (X.l 1.) 
NM rendelet 9/A. § (1) bekezdése alapján az intézet a rendkívüli eseményről értesítette az 
ügyészséget.
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A 2012. évi C. törvény hatálybalépésével, 2013. július 1. napjától a javítóintézetekben 
a 12 és 14 év közötti fiatalkorúak tekintetében is alkalmazható lesz a javítóintézeti nevelés.

A javítóintézeti rendtartás felülvizsgálata tárgyában tartott egyeztetésen felmerült 
annak szükségessége, hogy a növendékeket életkoruk alapján tovább differenciálnák a 
javítóintézetben, és a növendékek elkülönítésének korhatárát 16. életévben határoznák meg. 
Az intézetek igazgatói saját mérlegelési jogkörükben döntenének a növendékek korcsoport 
szerinti elhelyezéséről. A végrehajtással összefüggő részletes szabályokat a büntetések és 
intézkedések végrehajtásáról szóló készülő új törvény fogja tartalmazni.

Jelenleg a Debreceni, az Aszódi, a Rákospalotai és a Budapesti Javítóintézet, mint 
építmény maradéktalanul megfelel azoknak a törvényi előírásoknak, amelyek a fiatalkorúak 
elhelyezésére, elkülönítésére vonatkoznak. A Budapesti Javítóintézetben a túlzsúfoltság 
csökkentése érdekében 2011. évben további hálóhelyiségeket és közösségi foglalkoztatókat 
alakítottak ki. A Debreceni Javítóintézetben az intézetben elhelyezett fogvatartottak 
létszámának folyamatos emelkedése szükségessé tette egy újabb csoport megnyitását, ezen 
túlmenően a bűntársak elkülönítésének biztosítása érdekében a javítóintézet időnként 
kénytelen volt a fogvatartottakat huzamosabb ideig az egészségügyi részlegen elhelyezni, 
illetőleg az egyes csoportok létszámát növelni. A Debreceni Javítóintézetben 2011. év 
második felében megkezdődtek és 2012 májusára befejeződtek az emeletráépítés munkálatai, 
így ott további 36 előzetes letartóztatásban lévő fiatalkorú helyezhető el.

A Legfőbb Ügyészség megítélése szerint 2013. július 1. napjától kezdődően a 
javítóintézeti nevelés és a fiatalkorúak előzetes letartóztatásának javítóintézetben történő 
végrehajtása a négy javítóintézetben számszerűen növekedni fog. A korábbi évekhez 
viszonyítva a javítóintézeti nevelés intézkedés alkalmazásának száma 2012-ben csökkent, az 
új Btk. hatályba lépésével azonban előreláthatóan növekedni fog. Erre figyelemmel egy új 
javítóintézet létrehozása támogatható.

A 12-14 éves korúak büntethetőségének megteremtése egyes súlyos bűncselekmények 
vonatkozásában lényegi létszámváltozást nem fog eredményezni, azonban jelentős 
növekedéssel lehet számolni a javítóintézeti nevelés 20. életévig történő alkalmazhatóságának 
a törvényi szabályozása, illetőleg a 21. életév betöltéséhez kötődő elbocsátások miatt.

A statisztikát tekintve, a felfüggesztett szabadságvesztések kiszabásának száma évek 
óta növekszik. Ez az az elkövetői kör, ahol a büntetéskiszabási gyakorlatra fokozott figyelmet 
kell fordítani a jövőben mind az ügyészségnek, mind a bíróságnak. Ismételt bűnelkövetés 
esetén ugyanis, amennyiben a felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtása szükségessé válik, 
úgy a fiatalkorú már csak büntetés-végrehajtási intézetbe kerülhet, ahol a reszocializációs 
lehetőségek jóval szűkebbek. A 2012. évi C. törvény 106. §-ához fűzött miniszteri indoklás 
szerint a szankciók kiválasztása során a fiatalkorúval szemben elsősorban a nevelés eszközeit 
kell alkalmazni, így a szabadságelvonással járó intézkedés megelőzi a szabadságelvonással 
járó büntetést (függetlenül attól, hogy a szabadságelvonással járó büntetés végrehajtását 
felfüggesztik).

A Legfőbb Ügyészség Informatikai Osztályának 2012. évi tájékoztatója szerint 2011- 
ben a jogerősen elítélt 6312 fiatalkorú 29,6%-át (1867 fő) szabadságvesztés büntetésre ítélte a 
bíróság, 78,5%-uk (1465 fő) büntetésének végrehajtását felfüggesztette. A bűnelkövető 
fiatalok 1,8%-nál (113 fő) pénzbüntetést szabtak ki és 59,5% (3755) esetében alkalmaztak 
önállóan mellékbüntetést, illetve intézkedést. Az önállóan alkalmazott intézkedések közül a 
bíróság javítóintézeti nevelést 210 esetben, azaz a fiatalkorú elítéltek 5,7%-nál alkalmazott.
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A vizsgálat megállapításai

1. A hatásköröm tekintetében

Feladat- és hatáskörömet, valamint az ennek ellátásához szükséges vizsgálati 
jogosultságaimat az Ajbt. határozza meg. Az Ajbt. 18. § (1) bekezdése szerint az alapvető 
jogok biztosához bárki fordulhat, ha megítélése szerint -  többek között -  közszolgáltatást 
végző (a továbbiakban: hatóság) szerv tevékenysége vagy mulasztása a beadványt tevő 
személy alapvető jogát sérti vagy annak közvetlen veszélyével jár (a továbbiakban együtt: 
visszásság), feltéve, hogy a rendelkezésre álló közigazgatási jogorvoslati lehetőségeket -  ide 
nem értve a közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatát -  már kimerítette, vagy 
jogorvoslati lehetőség nincs számára biztosítva.

A hivatkozott szakasz (4) bekezdése alapján a biztos a hatóságok tevékenysége során 
felmerült, az alapvető jogokkal kapcsolatos visszásság megszüntetése érdekében hivatalból 
eljárást folytathat. A hivatalból indított eljárás természetes személyek pontosan meg nem 
határozható, nagyobb csoportját érintő visszásság kivizsgálására vagy egy alapvető jog 
érvényesülésének átfogó vizsgálatára irányulhat.

Az Ajbt. 1. § (2) bekezdésének a) pontja kimondja, hogy az alapvető jogok biztosa -  
különösen hivatalból indított eljárások lefolytatásával -  megkülönböztetett figyelmet fordít a 
gyermekek jogainak védelmére.

A törvény 18. § (2) bekezdés a) pontja szerint az állami vagy önkormányzati feladatot 
ellátó szerv közszolgáltatást végző szervnek minősül. A Gyvt. 94. § és 95. §-a alapján a 
gyermekvédelmi feladatok ellátása önkormányzati, illetve állami feladat. A javítóintézetek 
rendtartásáról szóló 30/1997. (X. 11.) NM rendelet 1. § (2) bekezdése szerint az intézetek a 
gyermekvédelmi rendszer részeként működnek. Ebből következően tevékenységük 
vizsgálatára kiterjed a hatásköröm.

2. Az érintett alapvető jogok tekintetében

Az Alaptörvény B) cikkének (1) bekezdése kimondja, hogy Magyarország független 
demokratikus jogállam. Az Alkotmánybíróság több határozatában megfogalmazta, hogy a 
jogállam nélkülözhetetlen eleme a jogbiztonság. A jogbiztonság az állam [...] kötelességévé 
teszi annak biztosítását, hogy a jog egésze, egyes részterületei és az egyes jogszabályok is 
világosak, egyértelműek, működésüket tekintve kiszámíthatóak és előreláthatóak legyenek a 
norma címzettjei számára. A jogbiztonság tehát nem csupán az egyes normák 
egyértelműségét követeli meg, de az egyes jogintézmények működésének kiszámíthatóságát 
is. Ezért alapvetőek a jogbiztonság szempontjából az eljárási garanciák. Csak formalizált 
eljárás szabályainak követésével keletkezhet érvényes jogszabály, csak az eljárási normák 
betartásával működnek alkotmányosan a jogintézmények3. Az alanyi jogok és kötelezettségek 
érvényesítésére szolgáló eljárási garanciák a jogbiztonság alkotmányos elvéből következnek. 
Megfelelő eljárási garanciák nélkül működő eljárásban a jogbiztonság szenved sérelmet.

Az Alaptörvény II. cikke alapján az emberi méltóság sérthetetlen, minden embernek 
joga van az élethez és az emberi méltósághoz. A korábban irányadó és az Alaptörvény 
hatályba lépését követően is hivatkozási pontot jelentő alkotmánybírósági gyakorlat az emberi 
méltósághoz való joggal kapcsolatosan arra hívja fel a figyelmet, hogy a méltóság az emberi 
élettel eleve együtt járó minőség, amely oszthatatlan és korlátozhatatlan, s ezért minden

II.

3 9/1992. (I. 30.) AB határozat
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emberre nézve egyenlő.
Az Alaptörvény az emberi méltósághoz való joggal összefüggésben abszolút 

tilalmakat fogalmaz meg. Ezek értelmében senkit nem lehet kínzásnak, embertelen, megalázó 
bánásmódnak vagy büntetésnek alávetni, valamint szolgaságban tartani.

A gyermek a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és 
gondoskodáshoz való jogát az Alaptörvény XVI. cikk (1) bekezdése rögzíti. A gyermeket 
főszabályként minden olyan alapvető jog megillet, mint bármely más embert, de ahhoz, hogy 
a jogok teljességével képes legyen élni, biztosítani kell számára az életkorának megfelelő 
minden feltételt a felnőtté váláshoz. Erre tekintettel kifejezetten a gyermekek jogaként rögzíti 
a törvény a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemre és 
gondoskodásra való jogot. E védelemre és gondoskodásra a gyermek mindenkivel szemben 
igényt tarthat. Ennek megfelelően a gyermek szülei, családja, az állam és a társadalom 
valamennyi tagja is köteles a gyermek jogait tiszteletben tartani, és a társadalom 
fennmaradásának zálogaként biztosítani számára a megfelelő fejlődéséhez szükséges 
feltételeket. A gyermekek védelemhez és gondoskodáshoz való joga az állam kötelességét 
alapozza meg a gyermek személyiségfejlődése intézményes védelmére. A gyermek, mint az 
alapjogok alanya oldalán az életkorból adódó hátrányokat az állam oldaláról az az 
intézményvédelmi kötelezettség egyenlíti ki, hogy az államnak aktívan kell cselekednie a 
gyermekek alapvető jogainak előmozdítása, érvényesülése és védelme érdekében. Ezt az 
alaptételt megtaláljuk a Gyermekjogi Egyezménynek a preambulumában is, amely rögzíti, 
hogy a gyermeknek, figyelemmel fizikai és szellemi érettségének hiányára, különös 
védelemre és gondozásra van szüksége, nevezetesen megfelelő jogi védelemre, születése előtt 
és születése után egyaránt.

A korábban hatályos Alkotmány a 67. §-ában rendelkezett e jogról, annak 
címzettjeivel együtt, azaz, hogy a gyermeknek ezt az alkotmányos védelmet és gondoskodást 
a családtól, az államtól és végső soron a társadalomtól kell megkapnia. Az Alkotmánybíróság 
gyakorlata szerint is a gyermek védelme és a róla való gondoskodás azonban nemcsak a 
család alkotmányos kötelessége, hanem az államé, a társadalomé is: ha a gyermeknek nincs 
vagy a szülői kötelességeket nem teljesítő szülője van, akkor helyettük az államnak kell 
helytállania. Az államnak ez lehetőséget ad a törvényes beavatkozásra, és egyben kötelezi 
közvetlen helytállásra, a védelem és gondoskodás feladatára (pl. állami gondozásba vétel). Az 
AB álláspontja szerint a gyermek jogai védelmében a családot, közelebbről a szülőt terhelő 
alkotmányos alapkötelezettségek esetén az államot aktív magatartásra kötelezi.

Az Alkotmánybíróság a 114/2010. (VI. 30.) határozatában foglalkozott a gyermekek 
védelmével kapcsolatos jogszabályok főbb jellemzőivel. Eszerint: a gyermekek védelmének 
alkotmányos alapja az Alkotmány 67. §, eszerint minden gyermeknek joga van a családja, az 
állam és a társadalom részéről arra a védelemre és gondoskodásra, amely a megfelelő testi, 
szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges. A védelem és gondoskodás -  a 67. § (1) 
bekezdésében szereplő sorrend alapján — a család, az állam és a társadalom kötelessége. Az 
Alkotmánybíróság szerint az állam szerepe a gyermekek védelmében és a róluk való 
gondoskodásban az, hogy meghatározza a gyermekek alapvető jogai érvényesítésének 
garanciáit, létrehozza és működtesse a gyermekek védelmét biztosító intézményrendszert. Az 
Alkotmány az államnak igen tág szabályozási teret ad a gyermekvédelmi rendszer 
kialakításában. A szabályozás kereteit elsőként azok a -  gyermekek jogairól megalkotott -  
nemzetközi egyezmények jelölik ki, amelyekhez a Magyar Köztársaság csatlakozott, és 
amelyek meghatározzák a gyermekvédelmi rendszer felépítésére, szervezésének elveire, 
elemeire vonatkozó szabályokat, megállapítanak bizonyos aktivitási minimumokat,
szabályozásbeli standardokat.

Az Alaptörvény XX. cikk (1) és (2) bekezdése alapján mindenkinek joga van a testi és 
lelki egészséghez, ennek az alapjognak az érvényesülését pedig Magyarország genetikailag
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módosított élőlényektől mentes mezőgazdasággal, az egészséges élelmiszerekhez és az 
ivóvízhez való hozzáférés biztosításával, a munkavédelem és az egészségügyi ellátás 
megszervezésével, a sportolás és a rendszeres testedzés támogatásával, valamint a környezet 
védelmének biztosításával segíti elő.

Az Alkotmánybíróság több határozatában értelmezte a legmagasabb szintű testi és 
lelki egészséghez való jog  tartalmát (Alkotmány 70/D. §), és mindezek az értelmezések 
álláspontom szerint -  függetlenül attól, hogy „legmagasabb szintű” jelző az Alaptörvényben 
már nem kapott helyet -  továbbra is hivatkozhatóak maradnak. Az Alkotmánybíróság 
gyakorlata szerint a (legmagasabb szintű) testi és lelki egészséghez való jogként 
meghatározott alkotmányi követelmény az államnak azt az alkotmányos kötelezettségét 
jelenti, hogy a nemzetgazdaság teherbíró képességéhez, az állam és a társadalom 
lehetőségeihez igazodva olyan gazdasági és jogi környezetet teremtsen, amely a legkedvezőbb 
feltételeket biztosítja a polgárok egészséges életmódjához, életviteléhez. Az 
alkotmánybírósági gyakorlat utal arra is, hogy az államnak e jog megvalósulása érdekében 
meghatározott, az egészségügyi intézmények és orvosi ellátás megszervezésére irányuló 
kötelezettsége annyit feltétlenül jelent, hogy az állam köteles megteremteni egy olyan 
intézményrendszer működésének a garanciáit, amely mindenki számára biztosítja az 
egészségügyi szolgáltatások igénybevételének lehetőségét, azaz azt, hogy a szolgáltató 
intézmények hiánya miatt senki ne maradjon ellátatlanul. Az állam szabadsága nem terjed 
odáig, hogy a nélkül üresítse ki az egyik legfontosabb garanciális intézmény tartalmát, hogy 
helyette nem építi ki az alapvető jog megvalósulásának azonos súlyú biztosítékait. Az 
Alkotmánybíróság ugyanakkor utalt arra is, hogy az egészségügyi intézményhálózat és az 
orvosi ellátás körében elvontan, általános ismérvekkel csak egészen szélső esetekre 
korlátozottan határozhatja meg az állami kötelezettség kritikus nagyságát, vagyis azt a 
szükséges minimumot, amelynek hiánya már alkotmányellenességhez vezet. Ilyennek volna 
minősíthető például, ha az ország egyes területein az egészségügyi intézményrendszer és az 
orvosi ellátás teljesen hiányozna. Az Alkotmánybíróság olvasatában az ilyen szélső eseteken 
túl azonban az állami kötelezettségnek nincs alkotmányos mércéje. Az egészséghez való jog 
tehát önmagában alanyi jogként értelmezhetetlen. Az az Alkotmányba foglalt állami 
kötelezettségként fogalmazódik meg, amely magában foglalja azt a kötelezettséget, hogy a 
törvényhozó a testi és lelki egészség bizonyos területein alanyi jogokat határozzon meg.

Már korábbi vizsgálataim kapcsán kifejtettem, hogy — álláspontom szerint — a 
jogalkalmazási gyakorlatra fókuszáló ombudsmani jogvédelemnek az egészséghez való jog 
biztosításával összefüggő állami kötelezettségekkel kapcsolatban lehetősége van akár az 
Alkotmánybíróság által követettől eltérő, további alapjogi követelmények megfogalmazására 
és kibontására. Önmagában ugyanis az a tény, hogy az Alkotmánybíróság, annak alacsonyabb 
mércéje miatt valamely jogszabályi rendelkezést, jogi-szervezeti megoldást az egészséghez 
való jog érvényesülése szempontjából -  a fenti gyakorlat alapján -  nem minősít 
alkotmányellenesnek, még egyáltalán nem zárja ki azt a lehetőséget, hogy e norma gyakorlati 
alkalmazásával, hatásával és következményeivel kapcsolatban az egészséghez való joggal, 
vagy ennek alanyi jellegű részjogosítványával, az egészségügyi ellátáshoz való jogosultsággal 
összefüggő visszásság megállapítására kerüljön sor. Az ombudsmani jogvédelem eltérő, 
magasabb mércéjében két végpont határozható meg. Értelemszerűen nem állapítható meg az 
egészséghez való joggal összefüggő visszásság pusztán egy intézmény megszüntetése, 
átalakítása, összevonása, feladatátadása miatt, egy ilyen szemlélet parttalanná és esetlegessé 
tenné az alapvető jogok biztosa által biztosított jogvédelmet.
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3. A vizsgálat érdeme tekintetében

A fiatal személyisége alakulóban van, még viszonylag kevés élettapasztalattal 
rendelkezik, nem mindig képes felismerni tette következményeit. A szankciók kiválasztása 
során éppen ezért a fiatalkorúakkal szemben nem a megtorlás, hanem a nevelés eszközeit kell 
alkalmazni.

A javítóintézeti nevelés kettős szerepet tölt be a magyar jogrendszerben, egyrészt 
büntetőjogi intézmény, joghátrány, melyet a bűncselekmény elkövetője szenved el, de nevelő 
hatásának kiemelkedő szerepe miatt egyfajta visszaterelő mechanizmus is, a gyermekvédelmi 
rendszer részét képező intézmény, melynek fő célja a társadalmi együttélés készségének 
sikeres kialakítása, a reszocializáció elősegítése bűncselekményt elkövető fiatalkorúak 
esetében. A javítóintézeti nevelés célja az alapvető erkölcsi normák elfogadtatása, a fiatalkorú 
társadalmi beilleszkedésének elősegítése, ennek érdekében beilleszkedési zavarai enyhítése, 
pszichés problémáinak rendezése, képességeinek, képzettségének fejlesztése, az egészséges 
életmódra tanítás.

Ez a cél kizárólag akkor érhető el, ha a növendék az intézkedés tartama alatt fenntartja, 
illetve fejleszti szellemi és fizikai állapotát, általános és szakismereteit, ha önként és aktívan 
közreműködik élete alakításában, ha ápolja pozitív családi és társadalmi kötődéseit, ha 
fejlődik önállósága és kialakul a felelősségérzete saját sorsa irányítása iránt, azaz, ha 
személyisége pozitív irányú változáson megy keresztül. Ez a változás azonban csak tudatosan 
megtervezett körülmények között, célirányos módszerek alkalmazásával, szakemberek 
irányítása mellett és a fiatalok tényleges együttműködése kialakításával érhető el. Ez a 
folyamat lényegét tekintve nem más, mint a nevelés.

A) A javítóintézetekben tapasztaltak összegzése
A javítóintézetek mindegyike beszámolt a növendékek több éves iskolai 

lemaradásáról. Minden intézetben vannak funkcionális analfabéták, és előfordul a teljes 
analfabetizmus is. Szélsőséges esetekben a 16. év feletti fiatal csak 1-2 osztályt végzett, 
többen pedig a sajátos nevelési igényüket megállapító szakértői bizottsághoz sem jutottak el.

A Gyermekjogi Egyezmény és a Gyvt. egyik alapelve a gyermek „mindenek fe le tt” 
(legfőbb) érdekét figyelembe vevő eljárás.

A Gyvt. meghatározásában a veszélyeztetettség olyan -  a gyermek vagy más személy 
által tanúsított -  magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot, 
amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza.

A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermekjóléti szolgálat 
feladata -  egyebek mellett -  a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése.

A szakértők kutatásai is alátámasztják, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű, 
antiszociális családokban nevelkedő gyermekek esetében különösen fontos szerepe van a 
prevenciónak, ezért újragondolásra érdemes az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök 
szakmai munkája, erősítésre szorul a családgondozás mind a gyermekjóléti szolgálatok, mind 
a családsegítő szolgálatok esetében. Megdöbbentő, hogy a „problémás” gyerekekről kvázi 
lemond az iskola, a halmozottan hátrányos helyzetű családban való nevelkedést, kisebbséghez 
való tartozást társadalmi devianciának tekinti, a magatartászavarral, tanulási nehézségekkel 
küzdő vagy pszichoaktív szerhasználó gyermekeket kizárja rendszeréből.

A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében a gyermekkel és családjával 
végzett szociális munkával a gyerekjóléti szolgálatnak elő kell segítenie a gyermek

4 Gyvt. 39. § (3) bek.
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problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását. A 
gyermekjóléti szolgálat a veszélyeztetettség mértékének megfelelően javasolhatja a gyermek 
védelembe vételét, családból való kiemelését.5

A Gyvt. 17. § (1) bekezdése a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatellátók 
között -  egyebek mellett -  nevesíti a köznevelési intézményeket. A törvény a 
gyermekvédelmi jelzőrendszeri tagok számára jelzési, kölcsönös tájékoztatási és 
együttműködési kötelezettséget ír elő. A nevelési-oktatási intézmények ez irányú feladatait 
miniszteri rendelet szabályozza.6

Egy módszertani ajánlás szerint [...] „A gyermek és környezete állandó 
kölcsönhatásban áll. Ez alapján értékeli környezetét, hogy milyen érzelmeket tápláljon, 
hogyan viszonyuljon, követendőnek tartja-e őket vagy esetleg éppen ellenkezőleg, a szülő 
negatív mintaként szolgál a gyermek életében. A hatékony megelőzés érdekében fontos 
tisztázni, hogy az érintettek veszélyeztető magatartása milyen mértékben járult hozzá a 
veszélyeztetett állapot kialakulásához.

A közvélemény a fiatal veszélyeztetettségén általában a bűnözést megelőző, akut 
állapotot érti, akkor figyelnek fel rá, és érzik kötelességüknek közbelépni, amikor az már 
szembekerült a társadalmi normákkal, iskolát kerül, nem dolgozik, kifejezetten züllésnek 
indult, vagy amikor a gyermek szülei annyira deviáns életmódot folytatnak, hogy az a kiskorú 
egészségét, épségét veszélyezteti, és érzelmi, erkölcsi fejlődését eltorzította. Ilyen felfogás 
mellett hatósági intézkedésre csak akkor kerül sor, amikor a gyermeket vagy fiatalt már 
súlyos személyiségkárosodások érték. [...] A veszélyeztetettség nem akut állapot, hanem 
folyamat. A serdülő például nem attól válik veszélyeztetetté, hogy betörni készül vagy már 
betört, hanem attól, hogy csecsemőként egész napokra magára hagyták, vagy óvodás korában 
átmeneti nevelésbe került és iskolásként piszkos, rendetlen füzetei miatt megszégyenítették, 
veszélyeztetett volt, és egyre inkább azzá vált.”

A tanulmány a gyermekek fejlődését veszélyeztető tényezők közül -  egyebek mellett -  
súlyos problémának minősíti a nevelési-oktatási intézményből való indokolatlan hiányzást.7

Álláspontom szerint az iskolai oktatásban részt nem vevő, az egy-egy osztályt többször 
ismétlő, szakértői vélemény hiányában nem a képességeinek megfelelő oktatásban részesülő 
gyerek veszélyeztetett.

A hivatkozott szakirodalom szerint8 „a gyermekvédelmi rendszer és a 
gyermekvédelemben dolgozó szakemberek legfontosabb feladata a gyermekek 
veszélyeztetettségének megelőzése, a már kialakult veszélyeztetettség kezelése, a 
veszélyeztető okok, körülmények mielőbbi megszüntetése, annak érdekében, hogy a 
gyermekek megfelelő testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődése biztosítva legyen. Sajnos a 
mai világban tömegesen jelentkeznek a családi környezetben felmerülő, gyermekeket érintő 
súlyos problémák, amelyeket a szociális szférában és leginkább a gyermekvédelemben 
dolgozó szakembereknek meg kell oldani, és ami még fontosabb, meg kell előzni. így a 
szakma számára igazán fontos annak tudatában lenni, hogy a gyermekek miféle veszélyeztető 
körülményeknek, káros hatásoknak lehetnek és vannak kitéve, mert ezeknek az ismereteknek 
a birtokában van lehetőség a megelőzésre, enyhítésre és megszüntetésre.”

Jelen vizsgálatom során nem volt lehetőségem arra, hogy a növendékek több évre 
visszamenő (gyermekjóléti alapellátásban és/vagy gyermekvédelmi szakellátásban 
keletkezett) iratanyagát áttanulmányozzam. Ebből következően a javítóintézetekbe érkező

5 Gyvt. 39. § (4) bek.
6 Lásd MKM rendelet 6. § (1) és (2) bek. és EMMI rendelet 49. § (2) és (3) bek.
7 Veszélyeztetettség fogalma, hatékony alkalmazásának szakmai megalapozása - módszertani ajánlás 13-14. o. 
http://modernizacio.hu/old/index.php?page=dokumentum&piller=:24&dokid:=520
8 Veszélyeztetettség fogalma, hatékony alkalmazásának szakmai megalapozása - módszertani ajánlás 15. o. 
http://modernizacio.hu/old/index.php?page=dokumentum&piller=24&dokid=520
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gyermekek jelentős iskolai lemaradásával kapcsolatban nem volt lehetőségem annak 
feltárására sem, hogy veszélyeztetettségükre vonatkozó jelzés érkezett-e, ha igen mikor a 
gyermekjóléti szolgálatokhoz, veszélyeztetettségük enyhítése, megszüntetése érdekében 
milyen intézkedések történtek, mikor és milyen hatósági döntések születtek.

A rendelkezésemre álló adatok és információk alapján azonban megállapítható, hogy 
az életkorúkhoz képest több osztállyal lemaradó és/vagy funkcionális analfabéta, illetve 
analfabéta, nem a tanulási képességüknek megfelelő intézménybe beíratott gyermekek 
veszélyeztetettsége több éven keresztül fennállt, a gyermekvédelmi segítség, beavatkozás vagy 
elmaradt, vagy elkésett, ezáltal nem érvénysült a gyermekek legfőbb (mindenek felett álló) 
érdekét figyelembe vevő eljárás elve. Mindennek következében az érintettek iskolai 
lemaradása többnyire nem, vagy csekély eredménnyel pótolható, sokuknak szakképzettség 
megszerzésére, munkaerőpiacon való elhelyezkedésére esélye sincs.

Összességében: a legfőbb érdeküknek megfelelő gyermekvédelmi segítség, beavatkozás 
hiányában sérült az érintett gyermekek védelemhez és gondoskodáshoz fűződő joga.

Figyelemmel arra, hogy a gyermekjóléti alapellátás hiányosságaiból adódó alapjogi 
visszásságot már több jelentésemben feltártam, azok kiküszöbölésére javaslatokat 
fogalmaztam meg,9 azokat változatlanul fenntartva, újabb intézkedést nem teszek.

A javítóintézeti nevelésre utalt, gyermekvédelmi szakellátott gyermekek gyámja vagy 
a gondozásukat korábban ellátó intézmény vezetője, vagy az illetékes területi 
gyermekvédelmi szakszolgálat hivatásos gyámja.

A gyám joga és kötelessége, hogy a gyermeket személyi és vagyoni ügyeiben 
képviselje.10 Tevékenységét a gyámhatóság irányítja és felügyeli, feladatainak ellátásához a 
területi gyermekvédelmi szakszolgálat nyújt segítséget. Működéséről, a gyámsága alatt álló 
gyermek ügyeiről, félévente írásban köteles tájékoztatást adni a gyámhatóságnak.11 A hatályos 
jogi szabályozás nem tartalmaz a gyermek és a gyám személyes kapcsolattartására vonatkozó 
rendelkezéseket. A javítóintézetek által felajánlott, kért személyes kapcsolattartás 
lehetőségével a gyámok többnyire nem, vagy csak ritkán élnek, adatszolgáltatási, ügyintézési 
kötelezettségük teljesítése érdekében inkább telefonon, a javítóintézetek munkatársaival 
tartanak kapcsolatot.

Álláspontom szerint a gyám és a gyermek személyes kapcsolatának hiánya 
gátja/akadály a lehet a gyermeki jogok érvényesülésének, ami közvetlenül veszélyezteti a 
gyermek védelemhez és gondoskodáshoz fűződő jogát. Tekintettel azonban arra, hogy a Gyvt. 
2014. január 1-jétől hatályba lépő módosítása1 a gyermekvédelmi gondoskodásban élő 
gyermekek gyámját személyes találkozás kezdeményezésére kötelezi, ajánlást nem teszek.

A javítóintézeti nevelés, mint támogató intézmény felbecsülhetetlen értéke a 
foglalkoztatás és tanulási lehetőség biztosítása, amelynek köszönhetően a fiatalokban kialakul 
az igény arra, hogy integrálódjanak a társadalomba. Mindenképpen fontos hangsúlyozni a 
javítóintézeti működés szakmai koncepciójának alapját képező példamutatást és 
következetességet, a gyermekek számára biztosított sikerélményeket. Megdöbbentő az a 
gyakorlati tapasztalat, hogy a vizsgált intézetekben elhelyezett fiatalok többsége 16-19 éves 
korában él meg először sikereket, melyet annak tudnak be, hogy “itt emberként beszélnek 
velük”.

A nehéz életkörülmények közt nevelkedett gyermekek esetében — javítóintézetbe 
kerülésük, illetve onnan való kikerülésük után -  a társadalmi integráció korlátainak leküzdése,

9 Lásd OBH 4226/2006., OBH 5158/2007., OBH 1905/2009. és AJB 2227/2010. számú jelentések
10 Gyvt. 87. § (1) bek.
11 Gyvt. 85. § (4) és (5) bek.
12 Gyvt. 86. § (1) bek. (hatályos 2014. 01. 01-től)
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mint társadalmi elvárás, nem hárítható csak a javítóintézetekre. A dezintegrációs hatás nem a 
javítóintézet nevelési-javító céljaiban/feladataiban rejlik, hanem abból ered, hogy a 
megkezdett szakmai munka a kikerüléssel sokszor többségében véget ér és -  jelen keretek 
között -  nincs lehetőség lépcsőzetes kiléptetésre.

Szükség lenne a tényleges megtartó erővel bíró, szociális háló megerősítésére. 
Konkrétan arra, hogy az oktatási intézmények és a gyermekvédelmi ellátórendszer -  akár 
hajléktalanellátó szervezetek, drogambulanciák, munkaügyi központok, pártfogók, 
utógondozók, önkormányzatok, civil és egyházi szervezetek -  egymást kiegészítve, 
összehangoltan működjenek, az információáramlás, szakmai fórum az együttgondolkodásra 
biztosított legyen.

Megfontolandó a lépcsőzetes kiléptetés kialakítása, segítő szervezetek -  szociális 
munkás, pártfogó, családterapeuta, gyermekvédelmi szakember -  összekapcsolása, az 
utógondozói hálózat kiépítése, valamint a javítóintézetben megkezdett nevelési, reintegrációs, 
reszocializációs munka prolongálása érdekében.

A fiatalok egészséges életmódra nevelésének, egészségük megőrzésének fontos és 
egyben neuralgikus kérdése a dohányzás. A javítóintézeti növendékek és előzetes 
letartóztatásban lévő fiatalok jelentős része dohányzik, sokan már 8-10 éves koruktól.

A Rákospalotai és a Budapesti Javítóintézetben a 16 év feletti fiatalok 
dohányozhatnak, dohányárut nem tarthatnak maguknál, de a kijelölt helyen a hozzátartozó 
által biztosított cigarettából, a nevelő felügyelete mellett 5 szálat elszívhatnak.

A Debreceni Javítóintézetben a fiatalkorúak dohányozhatnak, ugyan dohányterméket 
ott sem tarthatnak maguknál, de a hozzátartozók küldhetnek nekik, amelyet a nevelők 
tárolnak és kezelnek. Az intézet e gyakorlatát a Legfőbb Ügyészség Gyermek és 
IQúságvédelmi Önálló Osztálya 2012. január 31-én kelt feljegyzése alapján alakította ki, 
amely szerint „a javítóintézetek speciális státuszára való hivatkozással" nem tiltott a 
javítóintézetekben való dohányzás.

Az Aszódi Javítóintézet igazgatója a 2013. március 20-án tartott helyszíni vizsgálat 
alkalmával szintén e feljegyzésre hivatkozással számolt be arról, hogy a növendékek 
dohányozhatnak.13

A Bv. tvr. 105. § (1) bekezdése értelmében a javítóintézeti nevelés végrehajtásának 
feladata a fiatalkorú nevelése, oktatása és szakmai képzése által annak elősegítése, hogy 
helyes irányban fejlődjék és a társadalom hasznos tagjává váljék.

A Bv. tvr. 127. § (1) bekezdése szerint az intézkedések végrehatásának részletes 
szabályait a szabadságvesztés és előzetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól szóló 
6/1996. (VII. 12.) IM rendelet (R.) tartalmazza. Az R. 2012. november 2. napján hatályba 
lépett 210/B. §-a értelmében a tizenhatodik életévét be nem töltött fiatalkorú nem tarthat 
magánál dohányárut.

A fenti jogszabályi rendelkezés értelmében a 16. életévet be nem töltött fiatalkorúak 
sem a büntetés-végrehajtási intézetben, sem a javítóintézetben nem dohányozhatnak.

A fiatalkorúak büntetés-végrehajtási intézeteinek vizsgálata kapcsán már rámutattam 
arra, hogy a fiatalok egészségét fokozott védelemben részesíti a fogyasztóvédelemről szóló 
1997. évi CLV. törvény 16/A. § (3) bekezdése azzal, hogy tilos tizennyolcadik életévét be 
nem töltött személy részére dohányterméket értékesíteni, illetve őt kiszolgálni. E 
rendelkezésre is figyelemmel kifejtettem, hogy a fiatalkorúak büntetés-végrehajtási 
intézeteiben dohányzó zárka kialakítása nem engedhető meg. A fiatalkorúak büntetés
végrehajtási intézete ugyanis a büntetés-végrehajtási intézetekhez képest speciális intézmény,

1 M egkeresésemre a Legfőbb Ügyészség 2013. április 16-án kelt levelében arról tájékoztatott, hogy felhívta 
valamennyi javítóintézet igazgatójának figyelmét a jogszabályváltozásra és a megfelelő gyakorlat kialakítására.
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ezt a büntetés-végrehajtást szabályozó joganyag is kifejezésre juttatja. Megállapítottam ezért, 
hogy a fiatalkorú fogvatartottak dohányzásának engedélyezése a jogállamiság és az abból 
fakadó jogbiztonság követelményével, a gyermek védelméhez, valamint az egészséghez való 
joggal összefüggésben visszásságot okoz. 14

Álláspontom szerint a javítóintézeti nevelés céljával nem fér össze a növendékek 
dohányzásának megengedése még akkor sem, ha az korlátozott mértékű (ti. kizárólag magyar 
zárjeggyel ellátott dohánytermék, szabályozott napi mennyiség). Mind az előzetes 
letartóztatásban lévő, mind a javítóintézeti nevelésre ítélt fiatalok egészségének megóvása, a 
dohányzás káros hatásaink kiküszöbölése érdekében szükség van a dohányzás megtiltására.

A fentiekre tekintettel megállapítom, hogy az Aszódi és a Debreceni Javítóintézetben a 
16 év alatti fiatalkorúak dohányzásának engedélyezése visszásságot okoz a jogállamiság és az 
abból fakadó jogbiztonság követelményével, a gyermek védelméhez és gondoskodáshoz, 
valamint az egészséghez való jogával összefüggésben.

Pozitívan értékeltem ugyanakkor, hogy a javítóintézetek prevenciós felvilágosító 
foglalkozások keretében bemutatják a dohányzás egészséget károsító hatásait és kifejezetten 
motiválják a fiatalokat a dohányzásról való leszokásra.

A Gyermekjogi Egyezmény 33. cikke felhívja az Egyezményt ratifikáló államokat, 
hogy tegyenek meg minden alkalmas -  törvényhozási, közigazgatási, szociális és nevelésügyi 
-  intézkedést arra, hogy megvédjék a gyermekeket a nemzetközi szerződések szerint 
meghatározott kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott fogyasztásától („a kábítószerekkel 
való visszaéléstől”), előzzék meg a gyerekeknek e kábítószerek előállításában és 
kereskedelmében való felhasználását. Az idevágó nemzetközi szerződések: az Egyesült 
Nemzetek 1972. évi jegyzőkönyvvel módosított 1961. évi egységes kábító szer-egyezménye, 
és az 1971. évi egyezmény a pszichotróp anyagokról.

A Gyermekjogi Egyezmény végrehajtását monitorozó ENSZ Gyermekjogi Bizottsága 
azt is kiemelte, hogy különösen nagy szükség van a kábítószer-prevencióra, a kezelésre és a 
rehabilitációra a társadalmilag kirekesztett csoportok esetében. Ezért sem szabad 
megfeledkezni arról, hogy a 33. cikk a gyermekek „védelméről” szól, a kábítószerrel való 
visszaéléssel szemben. Konstruktívabb és hasznosabb megoldás, ha inkább a jóléti 
szolgáltatók kapnak törvényi felhatalmazást a közbelépésre a gyermekek kábítószerrel való 
visszaélésével szemben, mintsem a büntető igazságszolgáltatás szervei.

Hangsúlyozandó továbbá, hogy ez az egyre több gyermeket érintő probléma kezelése 
nem egyetlen szakma, vagy terület feladata és felelőssége. A közösség számos különböző 
szektorának mozgósítására van szükség annak érdekében, hogy visszaszoríthassuk azon 
tényezőket, amelyek a kábítószerrel való visszaélés kockázatának teszik ki a fiatalokat és a 
gyermekeket. Szükséges továbbá a védelmet szolgáló tényezők megerősítése, valamint a 
kábítószerélvező gyermekek és fiatalok azonosítása és segítése. Az iskoláknak, az 
egészségügyi intézményeknek, a családoknak, a médiának, a vallási és ifjúsági csoportoknak, 
valamint az igazságügyi és rendészeti szerveknek a feladata, hogy folytassanak olyan 
tevékenységeket, amelyeket a fiatalok aktív részvételével és a gyakorlati tapasztalatok alapján 
alakítottak ki, és amelyek jelentős ellenőrzési és értékelési komponenssel rendelkeznek.

Az Országos Gyermekegészségügyi Intézet (továbbiakban: OGYEI) által koordinált 
„jSerdülőkorú fiatalok egészsége és életmódja 2010” címet viselő^, az Egészségügyi 
Világszervezettel együttműködésben zajló nemzetközi kutatás alapján készült nemzeti 
jelentés szerint a felmérésben résztvevő, válaszoló 9. és 11. osztályos tanulók közel 
egyharmada fogyasztott már életében valamilyen illegális szert, illetve visszaélésszerűen 
gyógyszert vagy inhalánsokat. Minden szerfajtánál jellemző -  a korábbi eredményekkel

14 AJB-2323/2012. számú jelentés
15 http://www.ogvei.hu/anvagok/PIBSC 2010.pdf
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egyezően -  hogy a legtöbb fiatal csak a kipróbálási gyakoriságig jutott el. Az együtt tiltott és 
legális droghasználók életprevalencia-értéke16 a legmagasabb (30,7%). A kannabisz- 
fogyasztók aránya a legnagyobb az összes droghasználó fiatal közül (23,7%). A második 
leggyakoribb szer a gyógyszer, valamint az alkohol gyógyszerrel történő együttes alkalmazása 
(visszaélésszerű gyógyszerhasználat 12%). Az amfetamin, illetve a speed használata 8,7%, 
mágikus gomba és egyéb növényi drogoké pedig 5,6%.

Bár a különböző pszichoaktív szerek kipróbálása gyakori viselkedésnek tekinthető 
serdülőkorban, hátrányos egészségi, szociális és jogi következményei miatt kívánatos, hogy 
az iskolás korosztály minél kisebb hányada ismerkedjen meg a kábítószerekkel.

Az ún. dizájner drogok megjelenése az elmúlt években komoly kihívás elé állította 
mind a döntéshozókat -  hiszen az újfajta pszichoaktív szerek megjelenésével megmutatkozott 
a jelenlegi szabályozási rendszer átláthatatlansága, illetve a döntéshozatal lassúsága mind a 
szakembereket, mert ezeknek a gyorsan terjedő szerek használatának a felismerése és 
megfelelő kezelése jelentős nehézséget okoz.

Mind a javítóintézetben tapasztaltak, mind pedig az e témában végzett kutatások 
alátámasztják a kábítószerhasználat, és a bűnözés közötti szoros kapcsolatot. A függő fiatalok 
sokszor követnek el különböző vagyon elleni (akár erőszakos) bűncselekményeket annak 
érdekében, hogy elegendő pénzhez jussanak a kábítószer megszerzéséhez. Előfordul az is, 
hogy bódult állapotában a fiatal nem ismeri fel a cselekménye következményeit, később, a 
büntetőeljárás során szembesül tettével.

A javítóintézetekben tett helyszíni vizsgálataim arról győztek meg, hogy a 
pszichoaktív szerfogyasztó gyermekek ellátása, kezelése, egészségük hosszútávú megőrzése 
túlmutat a jelenleg elérhető terápiás segítség igénybe vételén. Véleményem szerint indokolt 
lenne a gyermekek leszoktatásának és egészségmegőrzésének eredményesebbé tételéhez 
addiktológus szakember bevonása a terápia kialakításakor. Problémát jelent az is, hogy a 
javítóintézeti ellátás során nincs lehetőség az elvonási tüneteket enyhítő gyógyszeres terápiás 
kezelés alkalmazására. Mindez a gyermek védelemhez és gondoskodáshoz, valamint 
egészséghez való jogával összefüggő visszásságot eredményezhet.

Helyszíni vizsgálataim során a javítóintézetben dolgozó szakemberek jelezték azt is, 
hogy több, gyermekotthonból érkező, előzetesen letartóztatott fiatalkorú az alkalmazott 
gyógyszeres terápia miatt nyugtatófüggő, amiről a javítóintézetben -  megfelelő nevelői 
eszközökkel -  sikeresen leszoktatják őket. Megjegyzem, jelen vizsgálatom nem terjedt ki a 
gyermekotthonokra, csupán jelezni kívántam a fenntartó Emberi Erőforrások Minisztériuma 
felé e problémát.

A fiatalkorú előzetes letartóztatását a Be. 454. § (2)-(4) bekezdései szerint 
javítóintézetben vagy büntetés-végrehajtási intézetben kell végrehajtani. A bíróság dönt arról, 
hogy az előzetes letartóztatást -  a fiatalkorú személyiségére vagy a terhére rótt 
bűncselekmény jellegére tekintettel — hol kell végrehajtani. Az előzetes letartóztatás tartama 
alatt a bíróság az előzetes letartóztatás végrehajtásának helyét az ügyész, a terhelt vagy a védő 
indítványára megváltoztathatja. Erről — a tárgyalás előkészítése során hozott határozatig — az 
előzetes letartóztatást elrendelő bíróság, azt követően az a bíróság határoz, amelyik előtt a 
büntetőeljárás folyik.

Az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény 21. § (2) bekezdés b) pontja szerint 
az ügyész a bíróság döntése előtt az ügyben felmerülő minden kérdésben indítványt tehet.

A gyermek- és ifjúságvédelmi ügyészi szakfeladatok ellátásáról szóló 9/2012. (II. 16.) 
LÜ utasítás 6. § (3) bekezdés b) pontja úgy rendelkezik, hogy az előzetes letartóztatás 
elrendelésére, meghosszabbítására, illetve fenntartására vonatkozó indítványnak tartalmaznia

16 Akik életükben legalább egyszer már használtak valamilyen szert
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kell azt is, hogy a fiatalkorú előzetes letartóztatását javítóintézetben vagy büntetés
végrehajtási intézetben indokolt-e végrehajtani.

A fiatalkorúak előzetes letartóztatásának végrehajtási helyére tehát az ügyész tehet 
indítványt. A javítóintézetek vezetői arról számoltak be, hogy a javítóintézeti nevelés 
foganatosítása előtt előzetes letartóztatásba helyezett fiatalkorúak közül azokat, akik büntetés
végrehajtási intézetben töltötték az előzetes fogva tartásukat, nehezebb szabálykövetésre bírni, 
illetőleg gyakrabban kerülnek konfliktusba társaikkal. A büntetés-végrehajtási intézetből 
érkező fiatalra fokozottan kell figyelni a javítóintézetben, mert a korábbi élményei, esetleges 
sérelmei miatt agresszívebb, viselkedése támadó lehet a gyengébb növendékekkel szemben.

A Rákospalotai Javítóintézet igazgatója hangsúlyozta azt is, hogy a javítóintézetben 
végrehajtott előzetes letartóztatás csökkenti a bűnismétlés veszélyét.

Az emberi erőforrások minisztere szerint a nagykanizsai javítóintézet létrehozásának 
egyik célja az, hogy minél kevesebb fiatalkorú töltse előzetes fogva tartásának időtartamát 
felnőtt büntetés-végrehajtási intézetben.

A fiatalkorúak fogva tartása vonatkozásában érvényt kell szerezni a hazánkban 1991. 
évi LXIV. törvénnyel kihirdetett, a Gyermek jogáról szóló ENSZ Egyezmény 3. cikkelyének, 
amely a gyermek mindenek felett álló (legfőbb) érdekének védelmét deklarálja.17

Véleményem szerint a büntetőeljárás hatálya alatt álló fiatalok mindenek felett álló 
(legfőbb) érdekének érvényre juttatását jelentené és egyúttal a magyar igazságszolgáltatás 
gyermekbarát jellegét erősítené, ha a fiatalkorúak előzetes letartóztatását a jövőben nagyobb 
arányban foganatosítanák javítóintézetben. A hatáskörömet szabályozó törvény (Ajbt.) az 
ügyészségek tevékenységének, jogalkalmazásának vizsgálatát számomra nem teszi lehetővé. 
Erre figyelemmel csupán jelezni kívánom azon álláspontomat, hogy a javítóintézetekben 
végrehajtott előzetes letartóztatás hatékonyabban szolgálja a fiatalkorú szabálykövető 
állampolgárrá válását, mint a kényszerintézkedés büntetés-végrehajtás keretei közötti 
foganatosítása.

Az új Btk-hoz fűzött indokolás szerint javítóintézeti nevelés elrendelésére bármilyen 
bűncselekmény elkövetése esetén sor kerülhet, ha a fiatalkorú nevelése érdekében intézeti 
elhelyezése szükséges.

A Legfőbb Ügyészség arról tájékoztatott, hogy a javítóintézeti nevelés, mint 
büntetőjogi intézkedés alkalmazásának száma -  a korábbi évekhez viszonyítva -  2012-ben 
csökkent. A javítóintézetek és a Legfőbb Ügyészség egyöntetű véleménye szerint a 
javítóintézeti nevelés hatékonyan szolgálja a fiatalok helyes irányú fejlődését, a bűnismétlés 
megelőzésének adekvát eszköze.

Az Ajbt. nem teszi lehetővé számomra azt sem, hogy a bíróságok, illetve az Országos 
Bírósági Hivatal számára ajánlást fogalmazzak meg. Fontosnak tartom ugyanakkor felhívni a 
figyelmet arra, hogy a javítóintézeti nevelés alkalmazása a fiatalkorúak és az új Btk-ban 
felsorolt bűncselekményt elkövető 14 év alatti gyermekek számára esélyt adhat a bűnözői 
életmód jövőbeni elkerülésére. Az intézeti nevelés során ugyanis mintát kínálnak a helyes 
életvitel kialakítására, segítséget nyújtanak az életcélok megfogalmazására, biztosítják 
tanulmányok folytatását és -  nem utolsó sorban — szorgalmazzák a családi kapcsolatok 
ápolását, amely a fiatalok későbbi életének alakulására pozitív hatással lehet.

A javítóintézetben tulajdonképpen a bűnelkövető fiatalok olyan pótlólagos, „utó-
szocializáció”-bán részesülnek, amit valószínűleg semmi más nem tudna megadni az ő 

18életükben.

I7„a szociális védelem köz- és magánintézményei, a bíróságok, a közigazgatási hatóságok és a törvényhozó 
szervek minden, a gyermeket érintő döntésükben a gyermek mindenek felett álló érdekét veszik figyelembe 
elsősorban”.
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B) Az új Btk. hatása a javítóintézetekre
A 2013. július 1-jével hatályba lépett új Btk. -  bizonyos bűncselekmények elkövetése 

esetében — leszállította a büntethetőségi korhatárt a bűncselekmény elkövetésekor betöltött 
tizennegyedik életévről tizenkettedik életévre. Főszabály szerint tehát továbbra sem 
büntethető az, aki a büntetendő cselekmény elkövetésekor a tizennegyedik életévét nem 
töltötte be, azonban az emberölés alap- és minősített esetei, az erős felindulásban elkövetett 
emberölés, az életveszélyt vagy halált okozó testi sértés, a rablás alap- és minősített esetei, 
illetve a kifosztás minősített esetei esetében az elkövető — amennyiben az elkövetéskor 
rendelkezett a bűncselekmény következményeinek felismeréséhez szükséges belátással, és a 
bűncselekmény elkövetésekor tizenkettedik életévét betöltötte -  felelősségre vonható (új Btk. 
16. §). Egyebekben a büntetőjogi felelősséget kizárja a gyermekkor.

A Legfőbb Ügyészség gyermekkorú bűnelkövetőkre vonatkozó statisztikáit19 
vizsgálva megállapítható, hogy az elkövetők száma az elmúlt években hullámzó, többnyire 
csökkenő tendenciát mutat (2007: 3387 fő, 2008: 3433 fő, 2009: 2573 fő, 2010: 2607 fő, 
2011: 2714 fő). Túlnyomó többségük vagyon elleni bűncselekményt követett el, e 
bűncselekmények nagy része lopás, betöréses lopás, rablás. A gyermekkornak által elkövetett 
vagyon elleni bűncselekmények száma is csökkenést, illetve stagnálást mutat:

Bűncselekmények 2007 2008 2009 2010 2011
Vagyon elleni 
bűncselekmények

2675 2452 1739 1726 1661

- ebből lopás 1525 1452 997 1053 996
- ebből betöréses 
lopás

417 373 241 245 237

- ebből rablás 219 193 140 124 104

Személy elleni bűncselekmények esetében szándékos emberölés, illetve szándékos 
testi sértés között tesz különbséget a statisztika. A gyermek által elkövetett szándékos 
emberölés nagyon ritka. 2009-ben, illetve 2011-ben egy eset sem fordult elő, míg 2007-ben 4, 
2008-ban 2, 2010-ben ugyancsak egy. Ezzel szemben a szándékos testi sértések száma 
emelkedik. A 2007-es 134 után 2011-ben 230 ilyen jellegű bűncselekményt követtek el 
gyermekkornak. Jelentős még a garázdaságot elkövetők száma, amely szintén hullámzó. 
2011-ben 449 gyermekkorút jegyez a statisztika, ami kiugró a 2007-es 279-hez, de akár a 
2010-es 336-hoz képest is. Az erőszakos közösülést elkövetők száma 7 és 11 között mozog. 
Kivétel ez alól 2010, amikor 3 gyermekkorú követte el ezt a bűncselekményt. Hasonlóan 
alacsony a kábítószerrel visszaélést elkövetők száma (2007: 7, 2008: 11, 2009: 4, 2010: 16, 
2011: 10).

Fontos kiemelni, hogy az új Btk. a szóban forgó bűncselekmények nem mindegyikét, 
csak egy részét rendeli büntetni tizenkettő és tizennégy éves életkor között. A vagyon elleni 
bűncselekmények közül nem terjed ki a lopásra, de a rablásra igen, a testi sértések közül pedig 
„csak” az életveszélyt vagy halált okozó testi sértésre — és ezekre is kizárólag akkor, ha az 
elkövető az elkövetéskor rendelkezett a bűncselekmény következményeinek felismeréséhez 
szükséges belátással. Nem volt vizsgálatom tárgya annak a megítélése, hogy indokolt-e 
egyáltalán a tizennegyedik életévüket be nem töltött gyermekek büntetőjogi felelősségre 
vonása, és ha igen, miért éppen e bűncselekmények körében. Azt azonban érdemes

18 Kerezsi Klára - Kó Jó z se f-  Gosztonyi Géza: A fiatalkorúak büntető igazságszolgáltatásának hatékonysága: a 
fiatalkorú elítéltek utánkövetéses Visszaesési vizsgálata Budapesti Szociális Forrásközpont, Budapest, 2007. 60.
19 http://www.mklu.hu/repositorv/mkudok7746.pdf
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következetésként levonni, hogy a gyermekkorú elkövetők nagy része rablás elkövetése miatt 
lesz érintett.

További fontos adata a közzétett statisztikáknak a gyermekkorú elkövetők korcsoport 
szerinti megoszlása:

Gyermekkorú
elkövetők

2007 2008 2009 2010 2011

0-10 éves 698 702 529 563 600
11 éves 491 528 368 389 424
12 éves 855 808 645 578 663
13 éves 1343 1395 1031 1077 1027

A bűncselekmények elkövetése a leggyakrabban más gyermekkorúval történik. Az 
elkövetők nagy többsége fiú (2011-ben 82,24 %), 2011-ben nagy részük (76,57 %) családban 
nevelkedő volt, 12,38 %-ukat egyedülálló szülő nevelte, 6,85 %-uk pedig nevelőotthonban, 
intézetben élt.

Az új Btk. fiatalkorúnak tekinti azt, aki a bűncselekmény elkövetésekor a tizenkettedik 
életévét betöltötte, de a tizennyolcadikat nem [új Btk. 105. § (1) bekezdés]. Fiatalkorúakkal 
szemben büntetés és intézkedés is alkalmazható. Ez utóbbi célja elsődlegesen a nevelés. A 
szankciók megválasztásánál azonban eltérés van a 12-14 év közöttiek, illetve a 14 év felettiek 
között. Azzal szemben ugyanis, aki a bűncselekmény elkövetésekor tizennegyedik életévét 
nem töltötte be, csak intézkedés alkalmazható [új Btk. 106. § (2) bekezdés]. Ilyen intézkedés 
lehet a javítóintézeti nevelés [új Btk. 108. § (1) bekezdés], illetve a megrovás (új Btk. 64. §) 
és a próbára bocsátás (új Btk. 65. §). Az intézkedések közül nem szabható ki a jóvátételi 
munka, arra ugyanis csak vétség, illetve háromévi szabadságvesztésnél nem súlyosabban 
büntetendő bűntett esetén van lehetőség [új Btk. 67. § (1) bekezdés]. A 16. §-ban 
meghatározott bűncselekmények büntetési tétele ezt jóval meghaladja. Emiatt nem 
alkalmazhatóak az elterelés eszközei, a vádhalasztás [Be. 222. § (1) bekezdés], illetve a 
közvetítői eljárás [új Btk. 29. § (l)-(2) bekezdés] sem. Mivel az új Btk. 106. § (3) bekezdése 
szerint szabadságelvonással járó intézkedést, vagyis javítóintézeti nevelést kiszabni csak 
akkor lehet, ha az intézkedés célja más módon nem érhető el, a bíróságnak elsődlegesen azt 
kell megvizsgálnia, hogy szabadságelvonással nem járó intézkedésnek (megrovás, próbára 
bocsátás) van-e helye, és csak kivételesen van lehetőség javítóintézeti nevelés -  mint 
szabadságelvonással járó intézkedés -  elrendelésére.

A Be. 454. § (5a) bekezdése a bűncselekmény elkövetésekor tizennegyedik életévét be 
nem töltött fiatalkorú előzetes letartóztatását kizárólag javítóintézetben engedi végrehajtani. 
Tekintettel azonban arra, hogy az előzetes letartóztatás a személyi szabadságot korlátozza, 
időtartama ráadásul nem számítható be a javítóintézeti nevelés időtartamába, továbbá 
kérdéses, hogy arányos-e annak elrendelése úgy, hogy a bűncselekmény elkövetésekor 
tizennegyedik életévét be nem töltött elkövetővel szemben utólag büntetés nem „csak” 
intézkedés szabható ki, a döntéshozatalkor indokoltnak tartom e körülmények kiemelt 
figyelembe vételét. Az Ajbt. értelmében a bíróságok döntéseinek a vizsgálatára ugyan nem 
terjed ki hatásköröm, de ez nem akadálya annak, hogy jelentésem megküldésével felhívjam az 
Országos Bírósági Hivatal elnökének figyelmét a jelzett dilemma körültekintő kezelésének 
fontosságára.

Jelentős probléma lehet továbbá, ha a tizennegyedik életévét még be nem töltött 
fiatalkorú előzetes letartóztatása, vagy javítóintézeti nevelése időtartama alatt olyan 
bűncselekményt követ el, amelyért nem vonható felelősségre pl. lopás, rongálás, garázdaság,
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testi sértés enyhébben minősülő alakzatai. E körben is kiemelkedő a javítóintézet felelőssége a 
helyes pedagógiai módszerek megválasztása terén, amelyeknek elsődlegesen a megelőzést 
kell szolgálniuk.

A fentiekkel párhuzamosan megváltozott a javítóintézeti nevelés „felső korhatára” is. 
A Bv. tvr. 112. § (3) bekezdése július 1-je előtti hatállyal úgy rendelkezett, hogy ha a 
fiatalkorú a tizenkilencedik életévét betöltötte, a javítóintézet igazgatója elbocsátja az 
intézetből, vagyis a javítóintézeti nevelés ekkor véget ért. E szabály július 1 -jével 
megváltozott, a javítóintézeti nevelés immár a fiatalkorú huszonegyedik életévének a 
betöltéséig tarthat. E változás azzal függ össze, hogy az új Btk. 120. § (1) bekezdése 
értelmében a bíróság egészen a fiatalkorú huszadik életévének betöltéséig elrendelhet 
javítóintézeti nevelést.

Látható tehát, hogy míg korábban javítóintézetben tizennégy és tizenkilenc éves koruk 
között tartottak fogva fiatalkorúakat, az új Btk. hatálybalépése révén immár tizenkettő és 
huszonegy éves kor között, vagyis a korábbi valamivel több, mint négy év maximális 
korkülönbséggel szemben immár akár több, mint nyolc év korkülönbség is lehet a 
javítóintézeti nevelésüket töltő fiatalok között. Ezért fontos követelmény kell, hogy legyen a 
nevelés során az, hogy megfelelő körültekintéssel kezeljék a jelentős életkori különbségekből 
fakadó esetleges konfliktusokat, megfelelő módon történjen a fiatalok elkülönítése.

A másik ezzel kapcsolatos kérdés az, hogy a változások hatálybalépése hogyan érinti a 
már javítóintézeti nevelésüket töltőket, vagyis esetükben a tizenkilencedik, vagy pedig a 
huszonegyedik életévük betöltése jelenti-e a javítóintézetből való kötelező elbocsátás 
időpontját. Erre vonatkozóan ugyanis a jogalkotó nem alkotott átmeneti rendelkezést.

Hasonlóképpen kell megítélni azt a rendelkezést, amely szerint kizárt az ideiglenes 
elbocsátása annak a fiatalkorúnak, akinek a fegyelmi felelősségét a javítóintézet engedély 
nélküli elhagyása miatt legalább három alkalommal megállapították [Bv. tvr. 112. § (la) 
bekezdés].

Álláspontom szerint mindkét esetben a végrehajtáskor hatályos jogszabályokat kell 
alkalmazni, vagyis azok kiterjednek a rendelkezések hatályba lépése előtt javítóintézeti 
nevelésüket megkezdő személyekre is, illetve figyelembe veendőek a korábbi engedély nélküli 
eltávozások is. Mindez egyszersmind azt is jelenti, hogy a Bv. tvr. hivatkozott 112. § (la) 
bekezdése alkalmazható akkor is, ha a fiatalkorú a rendelkezés hatályba lépése előtt kétszer 
hagyta el a javítóintézetet, az ugyanis a harmadik, 2013. július 1-jét követő távozással 
hatályosul. Tekintettel azonban arra, hogy e rendelkezés korábban nem létezett, a tisztességes 
eljáráshoz való jogból származó követelményként szeretném rögzíteni, hogy erre az előírásra 
indokolt külön felhívni minden fiatalkorú, de különösen azok figyelmét, akik már korábban 
távoztak engedély nélkül a javítóintézetből.

Intézkedéseim

A jelentésemben feltárt alapvető jogokat érintő visszásságok orvoslása és jövőbeni 
bekövetkezésük lehetőségének megelőzése érdekében

• az Aj bt. 31. § (1) bekezdése alapján felkérem a Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság vezetőjét, hogy
-  a szabadságvesztés és előzetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól szóló
6/1996. (VII. 12.) IM rendeletben foglaltak alapján gondoskodjon az Aszódi és a
Debreceni Javítóintézetben a 16 év alatti fiatalok dohányzása megtiltásáról;

32



-  vitassa meg az elvonási tüneteket enyhítő gyógyszeres terápiás kezelés 
növendékekkel szembeni igénybe vételének lehetőségét az érintett szakmai 
szervekkel;

• az Ajbt. 31. § (1) bekezdése alapján felkérem az emberi erőforrások miniszterét, 
gondoskodjon arról, hogy a javítóintézetek igazgatói hívják fel a növendékek 
figyelmét az intézet engedély nélküli elhagyásának 2013. július 1-jétől megváltozott 
j ogkö vetkezményeir e;

• az Ajbt. 32. § (1) bekezdése alapján kezdeményezem a Budapesti Javítóintézet 
igazgatójánál a dühöngő helyiségben lévő radiátor olyan módon való lefedését, amely 
biztosítja az ott elhelyezett növendék testi épségének megóvását.

é

Budapest, 2013. július

Prof. Dr. Szabó Máté
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Melléklet:
2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről (új Btk.) [hatályos 2013. július 1-től]

16. § Nem büntethető, aki a büntetendő cselekmény elkövetésekor a tizennegyedik életévét nem töltötte be, 
kivéve az emberölés [160. § (l)-(2) bekezdés], az erős felindulásban elkövetett emberölés (161. §), a testi sértés 
[164. § (8) bekezdés], a rablás [365. § (l)-(4) bekezdés] és a kifosztás [366. § (2)-(3) bekezdés] elkövetőjét, ha a 
bűncselekmény elkövetésekor a tizenkettedik életévét betöltötte, és az elkövetéskor rendelkezett a 
bűncselekmény következményeinek felismeréséhez szükséges belátással.

A büntetések és az intézkedések 
108. § (1) Fiatalkorúval szemben intézkedésként javítóintézeti nevelés is alkalmazható.
(2) Javítóintézeti nevelés mellett nem szabható ki szabadságvesztés, elzárás vagy közérdekű m unka

A javítóintézeti nevelés
120. § (1) Javítóintézeti nevelést a bíróság akkor rendel el, ha a fiatalkorú eredményes nevelése érdekében 

intézeti elhelyezése szükséges. Javítóintézeti nevelés nem rendelhető el azzal szemben, aki az ítélet 
meghozatalakor huszadik életévét betöltötte.

(2) A javítóintézeti nevelés tartama egy évtől négy évig terjedhet.

1998. évi XI.X törvény a büntetőeljárásról
Az előzetes letartóztatás

454. § (1) A fiatalkorú előzetes letartóztatásának a 129. § (2) bekezdésében megállapított okok esetében is 
csak akkor van helye, ha az a bűncselekmény különös tárgyi súlya folytán szükséges.

(2) A fiatalkorú előzetes letartóztatását
a) javítóintézetben,
b) büntetés-végrehajtási intézetben 

kell végrehajtani.
(3) A bíróság dönt arról, hogy az előzetes letartóztatást - a fiatalkorú személyiségére vagy a terhére rótt 

bűncselekmény jellegére tekintettel - hol kell végrehajtani.
(4) Az előzetes letartóztatás tartama alatt a bíróság az előzetes letartóztatás végrehajtásának helyét az ügyész, 

a terhelt vagy a védő indítványára megváltoztathatja. Erről - a tárgyalás előkészítése során hozott határozatig - az 
előzetes letartóztatást elrendelő bíróság, azt követően az a bíróság határoz, amelyik előtt a büntetőeljárás folyik.

(5) Ha a fiatalkorú előzetes letartóztatását javítóintézetben hajtják végre, és a fiatalkorú büntetés-végrehajtási 
intézetben vagy rendőrségi fogdában történő ideiglenes elhelyezéséről a bíróság határoz, a bíróság hatáskörére és 
illetékességére a (4) bekezdést kell alkalmazni.

(6) Az előzetes letartóztatás végrehajtása során a fiatalkorúakat a felnőttkorúaktól el kell különíteni.

Javítóintézeti nevelés elrendelése 
465. § A bíróság javítóintézeti nevelést bűnösséget megállapító ítéletben rendel el.

1997. évi XXXI. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (Gyvt.)
2. § (1) A gyermekek védelmét ellátó helyi önkormányzatok, gyámhivatalok, bíróságok, rendőrség, ügyészség, 
pártfogó felügyelői szolgálat, más szervezetek és személyek e törvény alkalmazása során a gyermek mindenek 
felett álló érdekét figyelembe véve, törvényben elismert jogait biztosítva járnak el.
5. § E törvény alkalmazásában [...] n) veszélyeztetettség: olyan - a gyermek vagy más személy által tanúsított - 
magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi 
vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza [...]
17. § (1) Az e törvényben szabályozott gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot látnak el - a gyermek 
családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése 
érdekében - a törvényben meghatározott alaptevékenység keretében [...]  b) a személyes gondoskodást nyújtó 
szolgáltatók, így különösen a családsegítő szolgálat, a családsegítő központ, c) a köznevelési intézmények, d) a 
rendőrség, [...]
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott intézmények és személyek kötelesek a) jelzéssel élni a gyermek 
veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgálatnál, b) hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek 
bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a 
gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén.
Ilyen jelzéssel és kezdeményezéssel bármely állampolgár és a gyermekek érdekeit képviselő társadalmi 
szervezet is élhet.
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(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott személyek, szolgáltatók, intézmények és hatóságok a gyermek 
családban történő nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése és megszüntetése érdekében 
kötelesek egymással egyiittmüködni és egymást kölcsönösen tájékoztatni.
39. § (1) A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, 
amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki 
egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a 
kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.
(3) A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében
a) a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, valamint magánszemélyek 
részvételének elősegítése a megelőző rendszerben,
b) a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése,
(4) A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében
a) a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (a továbbiakban: családgondozás) elősegíteni a 
gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását,
cd) pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét, vagy
ce) a gyermek védelembe vételét vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség esetén a gyermek ideiglenes hatályú 
elhelyezését, átmeneti vagy tartós nevelésbe vételét,
84. § (1) A gyámhatóság a gyermek részére gyámot rendel, ha f...] b) átmeneti vagy tartós nevelésbe vette a 
gyermeket.
85. § (2) Ha a gyámi feladatokat a gyámhatóság által kirendelt nevelőszülő vagy a gyermekotthon vezetője látja 
el, a gyám a gyermek gondozója, nevelője, törvényes képviselője és ha a gyámhatóság a nevelőszülőt erre 
felhatalmazta - vagyonának a kezelője.
(4) A gyám tevékenységét a gyámhatóság irányítja és felügyeli, feladatainak ellátásához a területi 
gyermekvédelmi szakszolgálat segítséget nyújt.
(5) A gyám működéséről, a gyámsága alatt álló gyermek ügyeiről félévente írásban köteles tájékoztatást adni a 
gyámhatóságnak. E tájékoztatási kötelezettség nem érinti a törvény szerinti számadási kötelezettséget.
87. § (1) A gyám joga és kötelessége, hogy a gyermeket személyi és - ha erre a nevelőszülőt a gyámhatóság 
felhatalmazta - vagyoni ügyeiben képviselje.
Hatályos: 2014. 01. 01-től: 84. § (1) A gyámhatóság a gyermek részére gyermekvédelmi gyámot rendel, ha [..] d) 
nevelésbe vette a gyermeket.
86. § (1) A gyermekvédelmi gyám figyelemmel kíséri és elősegíti a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi 
fejlődését, nevelését, valamint ellenőrzi a gyermek teljes körű ellátásának megvalósulását. Ennek érdekében a 
gyermekvédelmi gyám a) a gyermek életkorának megfelelően a gyermekkel személyes és közvetlen találkozást, 
beszélgetést kezdeményez aa) a kirendelését követően legfeljebb tizenöt napon belül, ab) a kirendelése 
időtartama alatt legalább havonta egy alkalommal, a hatodik életévét be nem töltött gyermek esetén legalább 
kéthetente egy alkalommal, b) a gyermek számára telefonon történő elérhetőséget, illetve kérésére a gondozási 
helyén vagy semleges helyen történő találkozást biztosít, [...]
94. § (1) A települési önkormányzat, fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat feladata a gyermekek védelme 
helyi ellátó rendszerének kiépítése és működtetése, a területén lakó gyermekek ellátásának megszervezése.
95. § Az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv az e törvényben foglaltak 
szerint biztosítja az otthont nyújtó ellátást, az utógondozói ellátást és a területi gyermekvédelmi 
szakszolgáltatást.
101. § (1) A miniszter ellátja a gyermekek védelmét biztosító feladatok ágazati irányítását.
(5) A miniszter gondoskodik a bíróság által javítóintézeti nevelésre utalt vagy oda előzetes letartóztatásba 
helyezett fiatalkorú bűnelkövetők nevelésének feltételeiről, a javítóintézeteknek a Kormány rendeletében kijelölt 
szerv központi szerve útján történő fenntartásáról. A miniszter - a büntetés-végrehajtásért felelős miniszterrel 
együttesen - ellátja a javítóintézetek felügyeletével kapcsolatos feladatokat.

1991. évi LXIV. törvény, a Gyermekek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt 
Egyezmény kihirdetéséről (a továbbiakban: Gyermekjogi Egyezmény)
3. cikk. 1. A szociális védelem köz- és magánintézményei, a bíróságok, a közigazgatási hatóságok és a 
törvényhozó szervek minden, a gyermeket érintő döntésükben a gyermek mindenek felett álló érdekét veszik 
figyelembe elsősorban.

1979. évi 11. törvényerejű rendelet a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról (Bv. tvr.)

VIII. cím
A javítóintézeti nevelés végrehajtása

105. § (1) A javítóintézeti nevelés végrehajtásának feladata a fiatalkorú nevelése, oktatása és szakmai képzése 
által annak elősegítése, hogy helyes irányban fejlődjék és a társadalom hasznos tagjává váljék.
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(2) A javítóintézet az oktatásért felelős miniszter felügyelete és közvetlen irányítása alatt álló nevelőintézet. 
Az intézet rendtartását az oktatásért felelős miniszter a büntetés-végrehajtásért felelős miniszterrel egyetértésben 
állapítja meg. A javítóintézeti neveléssel kapcsolatos bírósági határozatok végrehajtását illetően a büntetés
végrehajtásért felelős miniszter - az oktatásért felelős miniszter általános felügyeleti jogát nem érintve - 
szakfelügyeletet gyakorol.

(3) A fiatalkorú neveléséhez és a társadalomba való beilleszkedésének elősegítéséhez igénybe kell venni a 
gyámhatóságnak, a pártfogó felügyelőnek, az erre szakosodott szociális, karitatív és öntevékeny szervezeteknek, 
valamint a fiatalkorú szülőjének, gyámjának vagy más hozzátartozójának a közreműködését.

107. § (1) A javítóintézeti nevelés végrehajtása során el kell különíteni a fiúkat a lányoktól. A fiatalkorúak 
életkoruk, továbbá egészségügyi és nevelési szempontok szerint csoportosíthatók.

(2) Különös gondot kell fordítani a gyógypedagógiai nevelésre szoruló és a személyiségzavarban szenvedő 
fiatalkorúak gyógyítására, sajátos nevelésére és oktatására.

108. § (1) A javítóintézeti nevelés végrehajtása során gondoskodni kell a fiatalkorú megfelelő elhelyezéséről, 
felügyeletéről, élelmezéséről, ruházatáról és egészségügyi ellátásáról; biztosítani kell a korszerű oktatás és 
nevelés, a közösségi élet, a művelődés és a sportolás feltételeit.

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről [Hatályos 2012. IX. 1-ig]
6. § (1) A nevelési-oktatási intézmények közreműködnek a gyermekek, tanulók veszélyeztetettségének 
megelőzésében és megszüntetésében, ennek során együttműködnek a gyermekjóléti szolgálattal, illetve a 
gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal.
(2) Ha a nevelési-oktatási intézmény a gyermeket, tanulót veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel nem 
tudja megszüntetni, vagy a gyermekközösség, illetve a tanulóközösség védelme érdekében indokolt, segítséget 
kérhet a gyermekjóléti szolgálattól, illetve az oktatásügyi közvetítői szolgálattól vagy más, az ifjúságvédelmi, 
családjogi területen működő szolgálattól. Ha további intézkedésre van szükség, a nevelési-oktatási intézmény 
megkeresésére a gyermekjóléti szolgálat javaslatot tesz arra, hogy a nevelési-oktatási intézmény a 
gyermekvédelmi rendszer keretei között milyen intézkedést tegyen.

30/1997. (X. 11.) NM rendelet a javítóintézetek rendtartásáról
1. § (2) Az intézet a gyermekvédelmi rendszer részeként, az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter 
felügyelete és közvetlen irányítása alatt működik. Az intézetet az Egészségügyi, Szociális és Családügyi 
Minisztérium tartja fenn.

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról
129. § (2) A nevelési-oktatási intézmény közreműködik a gyermekek, tanulók veszélyeztetettségének 
megelőzésében és megszüntetésében, ennek során tevékenyen együttműködik a gyermekjóléti szolgálattal, 
valamint a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más személyekkel, intézményekkel és 
hatóságokkal.
(3) Ha a nevelési-oktatási intézmény a gyermeket, tanulót veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel nem 
tudja megszüntetni, vagy a gyermekközösség, a tanulóközösség védelme érdekében indokolt, megkeresi a 
gyermek- és ifjúságvédelmi szolgálatot vagy más, az ifjúságvédelem területen működő szervezetet, hatóságot, 
amely javaslatot tesz további intézkedésekre.

9/2012. (II. 16.) LÜ utasítás a gyermek- és ifjúságvédelmi ügyészi szakfeladatok ellátásáról
2. § (1) A fiatalkorúak ügyésze a szakfeladatok ellátása során a fiatalkorúak jövőbeni helyes fejlődését szem 

előtt tartva, ellátja törvényben meghatározott feladatait a fiatalkorúak által elkövetett szabálysértések és 
bűncselekmények miatt indult eljárásokban, törvényben meghatározott esetekben közreműködik a kiskorúak 
jogainak érvényre juttatásában és eljár a szükséges gyermekvédelmi intézkedések megtétele érdekében. A 
hatáskörébe tartozó ügyekben:

d) ellátja a javítóintézetek működésének és a javítóintézeti nevelés törvényességével összefüggő feladatokat;
(2) A gyermek- és iíjúságvédelmi szakfeladatokat a Legfőbb Ügyészségen a Gyermek- és Ifjúságvédelmi 

Önálló Osztály, a fellebbviteli főügyészségeken, a főügyészségeken, a helyi ügyészségeken (a fővárosban a 
kijelölt kerületi ügyészségen), valamint a nyomozó ügyészségeken - az adott szervezeti egység vezetőjének 
közvetlenül alárendelten - az ilyen elnevezésű szervezeti egységek vagy e feladattal megbízott ügyészek látják 
el.

6. § (2) Fiatalkorú előzetes letartóztatásának indítványozása előtt az ügyész köteles minden esetben 
körültekintően megvizsgálni, hogy az általános törvényi okokon kívül a bűncselekmény különös tárgyi súlya, 
mint külön feltétel, megállapítható-e.

(3) Az előzetes letartóztatás elrendelésére, meghosszabbítására, illetve fenntartására vonatkozó indítványnak 
tartalmaznia kell azt is, hogy:
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a) a bűncselekmény különös tárgyi súlya milyen tények alapján állapítható meg;
b) a fiatalkorú előzetes letartóztatását javítóintézetben vagy büntetés-végrehajtási intézetben indokolt-e 

végrehajtani.
(6) Az előzetes letartóztatás tartama alatt az ügyész a fiatalkorú körülményeinek, valamint a megalapozott 

gyanú tárgyának módosulására figyelemmel indítványozhatja az előzetes letartóztatás végrehajtása helyének 
megváltoztatását.

(7) Az előzetes letartóztatás javítóintézeti végrehajtása esetén a nyomozás során az ügyész akkor 
indítványozhatja a fiatalkorúnak kivételesen büntetés-végrehajtási intézetben vagy rendőrségi fogdában 
legfeljebb öt napra történő ideiglenes elhelyezését, ha egymást szorosan követő rendőrségi vagy ügyészségi 
kihallgatások, szembesítések vagy más nyomozási cselekmények terjedelme ezt indokolja.

IV. Fejezet

A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS TÖRVÉNYESSÉGÉNEK ÜGYÉSZI FELÜGYELETE

14. § (1) A fiatalkorúak ügyésze az illetékességi területén működő javítóintézetben havonta legalább kétszer 
ellenőrzi a javítóintézeti nevelés, valamint az előzetes letartóztatás végrehajtásának törvényességét, különösen a 
befogadás alapjául szolgáló iratok szabályszerűségét, a fogva tartási határidő megtartását, a fogva tartás 
körülményeit, a bánásmódot, a fiatalkorú fogva tartottak jogainak biztosítását. Az ellenőrzésről készített 
feljegyzést - intézkedés indokoltsága esetén annak kezdeményezésével - meg kell küldeni a javítóintézet 
igazgatójának.

(5) A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Aszódi Javítóintézetében az (1) bekezdésben meghatározott feladatokat 
közvetlenül a Legfőbb Ügyészség Gyermek- és Ifjúságvédelmi Önálló Osztálya látja el.

15. § (1) A fiatalkorúak ügyésze a főügyészség illetékességi területén lévő javítóintézetben foganatosított 
javítóintézeti nevelés és előzetes letartóztatás végrehajtása során bekövetkezett rendkívüli eseményről jelentést 
tesz a Legfőbb Ügyészség Gyermek- és Ifjúságvédelmi Önálló Osztályának.

(2) A fiatalkorúak ügyésze a javítóintézetek rendtartásáról szóló rendeletben meghatározott rendkívüli 
eseményeket telefax útján nyomban jelenti a Legfőbb Ügyészség Gyermek- és Ifjúságvédelmi Önálló 
Osztályának.
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