
KUTATÁS KÖZBEN

1\z iskola azért fonros eleme a bűnös emberi magatartásról való gondolkodásnak, men
azok, akik a káros vagy veszélyes cselekvés megvalósítói, az iskolában kivétel nélkül
hosszabb-rövidebb idéít töltenek el és ott formálódnak. A szocializáció eme, a család után a
másod ik legfontosabh mlíhelyéhen lesz az ember jogköveréí vagy bűnözésre kész: a közösségbe
beilleszkedni képes vagy iinsorm)lltó deviáns. Az elbukó gyermekekkel kapcsolatos fdeléísség
m:ír kily.vedenül kimutatható, legaláhb abban, hogya devianciára utaló jeleket az iskola nem

vab'Ya tünetek okait feltárni és orvosolni.
f\ magyar kiiwktatási rendszernek közel 10 OOO intézményében l 950 OOO gyermeket 154

OOO pedagógus nevel. Drámai módon romlik a gyermekvilág helyzete, mind nagyobb szám
ban rendelkeLllek rossz és tovább rosszabbodó szociális háttérrel, növekszik a kritikus
tikk száma. Az elszegényedés feszültségeket gerjeszt az iskola és a család kapcsolatában. f\
peelagógusok úgy Lítj:ík, hogya gyermekek már alig olvasnak, a nyelvi felkészültségük mind
siLínyabb, egyre több az elhanyagolt gyermek, akiket nem vab'Y alig lehet tanítható állapotba
hozni. Ugyanakkor a hárr:myos helyzetű gyermekek sokrétű és bonyolult oktatási-nevelési
problémáinak megoldás:ihoz pszichológusra, szociális munkásra illetve speciális (pszichológi
:11, pedagógiai, sz:lkrnódszertani srb.) ismeretekkel felvértezetett pedagógusra lenne sz:iikség.
:\llndu.ck e1s(ísorhan okok mi:m hi:ínyoznak az iskol:íból 1 Hasonló meg:íllapírásokra
jL\[otr al :dlampolgári jogok . biztosa is. Az ombudsman i jelentés hogy
ma al. iskoláb:lll mindenki fél :1 másiktól. akikkel együtt kellene működni: a cbík fél a tan:ír
[(\1. a un:'\! :1 az igazgatót()l és a a szüló fél a tanároktól és a kudarctól.
lviimlcz els(í,orban azért van, mert a lelek nincsenek tisztában a jogaikkal és a kötciez,ctts6!e-

ng\' ha igen, nem merik . awkat 2 A diákjogok semmibevétele pedig on-
IL\ll bbel, nngllk a pedagógusok scm tudj:lk és érzik magukat állall1polg~ír-

okn,dz. A mindehhcn aL, hogy ezek cl visLonyok nem cSLlp~ín tanít:ísi, cg(éSZSI!,l;,
vagy s/oci~i!is kérdéseket vcmek de súlyos társadalmi hordoLl1ak: CL a me1lt:l-

Ilt:ís . :l devlanciák:\I, a t:usadalmi való sZl:mbcc'Lcgülést.

II /Z tt/:VSt,'{üz!ú'Jn

1\ hr'íniif('sét l'lmck kell Limunk: nem azt kell hangsúlyozl1l,
ILlk hilnl·lkilvu(í Imz minden adott ehhez, hanem éppen ell'Cnl'(,e,'.OICC:,
:U.t, 11111lLlcme mcllelt a deviálódik, hanem zökken(íkkcl
PLTs/,', cic a t!lrsadalomban. A széles kiírhcn elterjedt - SZerIni
11\1//, -- s/erll1t a a kl1:itásait a ro pplll1 I

sii lél1lek rarl jeik, lelki l'urdaList okozva e:!J.ci a közvetlenlil érimeileknek: sIlilóknek,
pedag(lgusoknak. hivatásos gyermckvédóknek, dc rends/LTinr n t;írsadalol1l ",,··m·.,(,1;

cHi!e Pelsze az n . hogy n:lgyon kcvcset tudunk: rendkívüli módon
ilj különösen a devilíciók tcrmés/ete és obi vonatkoz:ís:íblln.

ivlimknekel(íll arra kell rcímLltami, - III mt azción s/.ime - ma is nagyon diva-
I (JS hes/.élnl, mll1t ez II durkheimi al16m' S/LTlnr:l

oka. Nem kc:vesen II rel1dszerv:íltlis el(íui
íVilzl'llckrc, del kerctellT, ember
s/:lmos ír'l,r:l ellllcl,,'/.het :1 szoci:wlta t:ll'.'lldalmi rend voll

~l kiiz()kLll;l\ !ll'!VZU,':rf;] -- 1\) l) j' CfaJllllm;íllyok;\ ki')zokc;lLÍ.\l"C')1, Ors'I:;igos Ki.!l.lll'vci.ési -Eudes kiJd-
(l:\ I. n,:lk,ti)

(Jet !rolblo111, l ()l)~). m:íjlis 2].)
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Illlnden . korban: a visszaemlékezó mindig az elmúlt idók békéjén és nyugalm~ín me-
rengete, :1 kU1:ít átmeneti nek és vesztébe tohanónak ,Órezte. "Mindenütt hallatszik a vész-

veszedelemben van a m mt az :'iradat úgy nó a gyermekbűnösök száma
:ll viLígon" írra le a komor jóslatot dr. Ráth Végh István kidlyi Ítélót,íbla bíró 1918-
l):ln !\ budapesli egy 191 S-ben kelt pedig olvashatunk: "A
",,"1'111<'1< lS az ifjú lelkLilete hevülékeny, csapongó. A gyermek ma szabadon mozog,
csavarog, Ll'lult a csal:ídi nincs apai szigor, az anyától nem tarr." Látható, hogya mal
panaszainkbannincs semmi új, a szólamok a régebbi korokbó[ köszönnek vissz,!.

A !:Jünozes

!\ hlíni)zés krimmológiai fogalom: negatív társadalmi egy adott társadalom
ban és :Idott idéíhen elkövetett blincselekmények és al.Ok e1követóinek az A könnyen
el {el üleles ellenére a blinözés nem néhány elvetemült ember produktu
ma, hanem valamennyiünk mlíve. Egyfdéíl a közösség életének megszervezése és gyakorl:ísa
sm:ín mutalkozó hi:ínyoss:ígok bűnre vezetö alkalmakat, bűncselckményeket
eléíidéléí okok:1t és körülményeket, másfeléíl az emberek többsége elkövet valamilyen jogsér
tl'sl :l'l élete sodll. A blínözés ugyanis raciU1ülis emberi szükségletkielégítéí vagy
l(()nfliklLlslllegolllt'l Jellegéí Nmcs különbség a béínözéí és a nem blinözéí embet ",.,n.,',,,"';''';

llak . mechanizmusában. A kriminológia tudolTlánya nem jutott olyan hogy
Ié·teme val:\mIÍele btínözéí amely egészében, feltétel nélkül különbözne a nem
béíni)l.éí emher A hlínözéí csupán bizonyos elemek, torzulá-
sok ISlllerhctéik ft'l, amelyek külséí batások következtében öltenek testet társada-
lomellenes cselekvésben.

!\ btíni)zésr :iltal:\han a következéí ténYCl.éík determinálják: 1) a J. pszichikus
qjjlllS.';:ígok rendI/ere é.1 2) a biológiai adottságok és sajátosságok és 3) a környezeti

kiemelten a t:lrsadallTll viszonyok. A bLínözés oks:lgi rendszerét a volt szocialista
lll',/,'glJ!"'''!' :1 kiivetkeJJí mozzanatok hatásában látják: társadalmi igazságtalansá-
gok, Idrr:ínyos lársadalml tudatlanság, torz tudat, alkohol vagy más kábító anyag
h;lI;kl, :lIlI'1l111:1, r:írs;\dalmi az ellenéírzés hiánya, kedvczéí alkalmak, hatásta-
I:ln crr:í.l. (Nvugaron elsósorban a jólét, a demokLicia és az szabadság
ILlf',)' I'lk:! :írakélll hesl,élnek a héíniizésröl, szerintük nem a a stressz, hanem a

kín:ílatának a ni)vekedése, a társadalmi kontrol! hiánya écs a kinálkozó al!<al
I1d, VCl.et od:L) Al. átmeneti társadalmakat tartják veé;zélveztl:tettnek
;ílraLíh:111 él v:ll1nak, :lkik pl. a béíniizés korunkban tapasztalt robbanásszerlí fcjléídésének okát
:\ Il'Chnlllógia nyomán eléíállt kényszerhelyzetben látják. Abban, hogya termelés
ol Y;ln !:ld ibíllsan strukrurálódik át többször is, hOb'Y egy-egy generációnak al. élete során több
Izi)l kell llj és llj munkára átképcznie magát. Ebbéíl erednek al. anómiás helyzetek, amelyekre
való egYik i<Jrmája a bünözés. Al. anómia mindkét értelmezése jogosnak látszik itt: az
('Ii kiiliil való alkalmazkodás sor:ín kialakulcí értékzavar (Durkheim) éppúgy, mint
" Líl.'<ld"lom ;ílul eli(lgadolr és kívánatos célok eléréséhcz szükséges eszközök hiánya (Merton).
M;ís ok szerim az ipari társadalmakban az élethelyzetek változásai, a gazdasági

elrér!; Illlen/ltCLlú hatásai következtében egyes társadalmi csoporrok (nök, fiatalok,
IdiíSlk nlunlcllll'lküliek) h;ítr:íny"s keriiInek. 1\ labilis élethelyzet aztán könnyen
vel.el devI:d,'ldáslwz, többek kL)zött blínelkövceéshez. Hasonlóan ehhez a jólét is megtaLílhauí
;1 h,'inti/és h:lttcrében: az emelkedéí ji)vedelmek és a szélesedéí árukinálat az emberek egy részé-
,iéi lalJ bíwnyuinak kevésnek a gyc)I'sabban növekvéí igényeik kil:légÍtés,.'b,:n.
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Kétségtelen tény, hOb'Y a fiatalkorú bünelkövetőkszáma az utóbbi két évtizedben 50-6CJ'YÍJ

kal emelkedett, a csúcs l 992-ben volt (15 476), azóta viszont csökkenés mutatkozik, 1998

ban milr csak 12 866 fiatalkorút vontak felelősségre (10%-kal, kevesebbet mint az elóző év

ben) mikiiI.ben a fclnótt elkövetőkszáma C[,'Yik évről a másikra tízezerrel növekedett (aminek

következtében a fJatalkorúak ar<Ínya az összes bünclkövetókhöz képest az 1985 óta ismert

] I 'Vr) kiirlili részesedéssel szemben ]998-ban 9,2%-ra esett Említsük itt meg azt is,

hogyagyermekkorú clkövetók száma sem emelkedik, sót most az is látványosan visszaesett. E

kedvC/!) muratókból természetesen nem vonunk le semmiféle következtetést, de rá kell mLl

t~\lnl arra, hogy cllenkezó clójelü, hasonló méretű változásokat az éves beszámolókban váloga-

ton dr,im,ú jelziíkkel szokdk illetni rendiín és . vezetó munkarársak is. Igaz az is, hogy

mindeközben rohamosan csökken a létszáma a fiatal évjáratainak és az errevonarko-

zó viszonyszámok így emelkednek: 1985-bcn 10 OOO rJatalkorúra ]61 bünelkövetó jutotr,

]')97-ben 247 (] 998-ban m,ír csak 241 [I], de most ne ezzel operáljunk hanem az évtized

trendjébe jobban illesz.ked i) ]997-es adattal), ám míg a két szélsó év közötti növekedés al

abszolút számokat tekinrve 48%, addig a tízezres mutató vonatkozásában is majdnem annyi

(5(),3%1). A rendszerválrás óta a büntetó-elj,irás alá vont gyermek- és rJatalkorúak száma meg

lehet(ísen ,illandó (4 ezer illetve 14 ezer körüli). A rársadalmi jelenségek körében Querelet óra

L,merr mellett, amelyek a bünözés statisztikai b'Yakoris;igának :t1l:u]([ö':ágát

eredllllél1Vl:zilz, "'''Lf)J)cllIL''', hogy jelenségról van szó. Arról,
:l nwdelll ~ilbm álral al. adófizerók hozzájárulásával kiépített büntetó 'Igazsiigswlgáltatás

zcre 'lll n,il létezile m ükiídik, mégpedig annyi t mim amekkora az
t:isa. [-h ti',bblet . voll1~l, azt a rejtett, inrcJrmális mechanizmusok révén ellJál"Ítp,

ke've'sl'Lhct , hisz tiibbsziiriis belsó és külsií kontroll alatt áll. Ez persze'

jclenrhetl ~\ft is, töhh jogsértés történik, rnint amennyir az appar;Íws fCldolgoznl

lle az természetesen nem.

I. lJ\

/I él

Év Összes bűnelkövető Fiatalkorú Gyerlllel-íkorll

199Li 119 Li94 14479 Li 168

1995 121 121 14321 4168
1996 122221 13544 3689

1997 130966 13995 4287
1998 140083 12866 3866

/\ 14 éven aluliak (a büntctiíjogban: gyermekkorúak, akik nelll ')()IYt,-

;Írd, (1 ')')7-hen a 4287 fií 88,5'Yt)-a) a vagvon elien i a többi kii/.rend

l'lleni (5,5%, ezen helüllS kábítós;~rrcl vissz,ac,j"st valösítotl

kii/lekedési elleni deliktulll kiiziitti területi meg-

il.IZLis SZL'lllll az elmúlt öt évben Borsod, Pest, B;Ícs, Szolnok nH'PvI.'klwn

lilL'l\lCSl'l1 elnelkcdik a elé dc ék,tkoluk ml~\tl nem hLimCihetií 2.Y,:'ITllc!(ck
W:Í m,r, III ikiizhen , Heves, 'l (llna és Zala I11cgy,~kl)en llll'I,\,,'hC-11 pec! 19

urr,'Jsan ~II. cl iíI,ndu J:1SU k i\ hat ross/. löl,LirJJ!-ll.lg:IZ kelcri n'C:/éhen

eltl'liilií él az összes gyermekkorci elkövetií tiíhb mint 5()'%-a, ezzel SZemhl'll a

l )1I11;Ímúlon lévií valamennyi iisszesen a 'l fiívárosban:l ]0%.
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A gyermekkorúak 21 %><1 egyedül követi cl bűnös cselekményét, a többiek társakkal, ám a

döntéí hányaduk más vagy fiatalkorúval. Mindössze St/o-uk mellett találtak

l,írstertt'sként felnéítt korút, Az adarok tehát nem igazolják azt a széles körben terjedéí clllírásr,
hogy nagyon sok feln{5tt rudatosan használ fel nem blíntethetó gyermeket a bűnözésben, Igaz

VISWtll, fj'ltalodik a S év alatt 20-ról 2S'!'(Ha emelkedett a 0-10 évesek
m iközbcn a 13-14 éveseké ugyanennyivcI csökkent, persze változatlanul a 14 évhn,

kiii,ellek vannak tiíbhségben, A elkiivet{5k családi bemutató adatso
mk cildlák azt a tévhiter, miszerint az elv,ílt súiiók gyermekei a Icgveszélyeztettebbek a

lkvl,ílócLÍlra: 3/4-ükcr apa és anya 13%-ukat elvált súiló egyedlíl és az állami

Ileveléíonhonokb(ll IS csup,ín 5%-uk kerül ki, A legplasztikusabb a büntetójogilag mái

i vonIJate') fiatal korúakról (14-18 az awnos ko nbkra esó 10 ezres gyakori-
. mUlat!'),

) TABLA

!U!nell,ÖLJetó'/z .\zrírna tízezer megfelelő!wrú ból, népességesoportolz szerint

Gyerrnekkorúak 25
Fiatalkonjak 246

18-19 évesel, 340

20-24 évesek 318
25-29 évesel, 294

30-34 évesek 295
35-39 évesek 204

40-44 évesek 145
45-49 évesek 100
50-54 évesek 67

55-59 évesek 39

60 felettiek 11

i\ l:íbLíZ:llb(ll kitlínik, hogya korba jutott liatal korosztályok v,dóban fc)koZOll

Jclenrenek a azonban az is jól látszik, hogy ,l blínelkövetéí ll"l~,ll,tll,L'

eriísen kmspecdikus társadalmi Ennek megfelclóen megalapozadannak tartjuk azo-

Icu ,1 s'f,akemberektéíl származó kll1yilatkoztarásokat, miszerint a ma gyermekblínözé

sl'ben a holnap felniítt biínözéíit kell Lltnunk, Nincs adat, wdományos hitclü érv arra nézve,

hogy 'l gyermekkori bűnelkövetóimagatartást lineárisan kivetíthernénk a jövóbe,

A fiataikmúak blínöi.ésének szerkezetében is a vagyon elleni büncselekmények domin~ílnak

(78,5')1,), !\ m:lsodik helyen a közrend elleni de1iktumokat találjuk (ll ,6%, benne növekvóen
Idhícósl.errel visszaélést, 1')i.)7-ben már 92 eset a fél évtizeddel eze1éíni 29-hez képese) A

elleni hlíncselekmények aránya 5,2'l'iJ (ezek kétharmada súlyos tesrl sértés) és a közle

kedésiek h,ínyada - meglepéí módon - mindössze 2,5%,
A l 'Í-I 8 éVl's elkövetéíi kiir maghatármó szelete is a Dunától keletre található, ugyanabhan

~l Inc (1'esc, Borsod, SLabolcs, Hajdú, Szolnok, Bács) vált ismertté, de el. némileg

klsehh ('Í5.7%) mult a I'Í éven aluliaknál. AI. ()rsz~ígos eloszlás a fiatalkorllaknál tehát egyen

letesehb, l~udapescen lS töbh, 12,2%) volt 1997-hen.
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1\ fiatalkorúak l/3-a egyedül követett el blíncselekményt, a másik l/3-uk hasonló kOlllvai,

és 1/'5 rész Felnéíttel. A legveszélyesebb korosztálynak a 17 és a 18 évesek bizonyul nak, a négy

62'V,,-át ök teszik kl. Családi környezetük némileg ziláltabb, mim a gyermekkorúaké,

lérlVege~;en többen ('54%) élnek teljes családban, mint elvált szülönél (21 %) és

,íllami (7,5%). Helyes tehát az állami gyermekvédclmi politikának az az irá

nya, amely a családok mindenféle vonatkozású segítségét célozz,!. Ub'Yanakkor hangsLilyosan

rá kell nllltatni arra, az állam által fenntartott intézményekben (gyermek- és if]úságvédéí

intél.et. ncveléíottlwn, javítóintézet) messze nem olyan rossz a hclyz.et, mint azt

a kii/.vélernény rendkívül igazságtalan III és megingathatatlanul véli. Ezekben az állami ottho

nokban hozzávetéílegesen 12 ezer gyermek él, közülük évente 800-1000 követ el valamilyen

(rendszerint kisebb súlyú) Ha végiggondoljllk, hogy a családból való kiemelést

:dlall1l gondoskodást eszközként alkalmazzák, amikor a gyermek '7,'m,"h,·i"'I'I·

lwrlv,inltLir jclent()s ro rz IILíso n esett ,ít, sokszor éppen egy bűncselekmény vMtja ki a kénysze

rü ,[kkor az ezekben az intézményekben ríJlyó mllnkát éppen hogy eredményesnek kell

tarranunk.

i\ fiatalkorú bünelkövetéík fíJglalkozási szerkezetében rohamosan csökken a szak-, bcraní
tott- és segédmunkások száma év aLm 3500-ról az l/l O-ére), nyilván azzal ;;e.",,,.I·;;,,,,.~.·

ben, a fiatalok mind nehezebben találnak mLll1kát szakképzetlen ül. Párhuzamosan ezzel

megduplcízódott a munkanélküliek száma a körükben. nOO-ról közel 3000-re emelkedett az

álraLílw.\ iskolai lanulók száma, ami azt hogy mind több a lúlkoros gyermek az alapfd,lt

lsl((jLikb'lll. a középiskolai tanuló bLínelkövetéík száma (l 'J ')7-ben l L)2
ICl) és a .\zakmunkástanlllóké (2560), amely mögött a tanlll.ísi lehetéíségek

Imzl'lesedésér vélhetjük

il . és motiváló tr:í'IV'~Z('Jl

a biiniíl.éíi

i\ kezelése során okokat ragadunk meg és rögzít ünk, arT'lehrek

maguk lS ezért az erre vonatkozó starisztildk elemzése is csak a fcl üiclet

tükriizhcri VIssza. Krimin,ílisan ~Eokat a fiatalokat ismerjük, akiket vala-

m nLlkru- vagy mikrot,irsadalll1i körül a szocialidciójukban megzavart és ennek

kiivetkeztében beilleszkedési és zavarokkal küszködnek. Ezek a hat<Ísok

ICleréísiidhell1ek és flx,ílódball1ak a kort:lrsi antiszoci,ílis csoportok hatására. A h,ítlérben szin

Ic m Cellelhetiík érzelmi és érzelmi krí/isek és éicrvezcrési kudarcok. a kiilvi-

Lígb'lll rl'jléí okok csak s/erepcr hisz ')

ember és csaLídjában 19,rl, IS hatnak a m.,ki·, ",'is"'n<lV(,i;

AI. 'l korábbi évekbcn cl cS~ILid

d I\/JlllJ!ZCIÓil"'ll adódó s·f.()ciali·dciósLrv~lI'okrólvan s/l,. Az
,II. 'lllll cgyre hangsLílyosahlxí vcílik.;\ ()kok sorában al an\·agi iuswn-

s/erzl's a diíl1lií súlvú !J()'!1l-n,íl tovcíbbr mmivul11uk csak szcíZlllékbl

"hu·I,,;,.' okok kiiziitt a 1ií,';zel'CIKl a rossz bai"Íll és alme-

nell Különös módon a . statisztika adatai szermt csalcídi
léll1a v,rgy a rendezeticn csaleidl élet, abr al. iskobi konfliktus. "I"'n",'",f; ,·,/,1.,,',.,..,[

11,][111 korl bií niízés S'/I,'lrl(),Jllljál,ó I

Sok hiíniiziíi katrler kezdéídlk ,,,"nnw,í,"" ana], hogy iClniírr társadalom ene I 'I

sel kliilnescll h,inik. :\ CS'IV'lr",ís j'ICrUllilllll<lll' ,Ulapol, a devl,ílcíd,is nJl,'gl'lczdCídéséllck hl/I,lS
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1\ statisz.tibi rendszerben mégiS alig találjuk nyomcít, talán a kalandváb'Y cÍrnszó
dc ennek IS (1997-bcn (,'lrl).

oksági btegória lehet a sérten kiválasz.tása. Meglepó a sértettek kikte a tlatalko
ll'l elkiivceií és áldozata relációjában: az esetek 415-ében idegenek voltak egym;ís sLímára.
Vabn ismcr()si kapcsolat volt 8,5'JiJ-ban, iskolatárs volt 2,] %-n,\1. Ez valami U"V,te,lll II C

lItalhCll, a fiatajkorúak vcdamiképpen kerülni akarják a konrliktust az általuk Ismert

il

A lí,u,dkmlbk hiíniif.ésém:k kisehh súlyát vagy inkáhb a társadalom hiile, tiirel

Inll ;li és a hLinretls kis/.ah:ísi adatolz. Ariatalkorú bJ:músíwuak (JO%-ával szemhen
liirtlnilz vc\demells. A a fde alkalmaz,\sa oldn tör-
ll'nlk (k,i/el ezer fiatctlnál). AI. során Ietartózcatott flatalkorúaksz:\ma IO év al.m a
kiliT csiikkC11l (I ')')7-hen (Í17 riínél renddték el), dc ez a szám núndig nagy a
ur""",k gvakorlatcíhm. a helyzet mc\ra jobbá vált, miután a letartóztatcísok cgyre
Ilagyobh IlslÚ az llj (cJlytán a javítóintézetekben hajtják ahol rend-
k/viii haclsú, intem.ív !clglalkozásokat szerveznek számukra.

;\ ii;lulkorúak 1997-ben az dítéltek (7447 Iií) 28%-nál (2080 Uí) szahtak ki
hümccést, dc ezek közel 314-ét Igen nagy

sfnelwl cll iincíll,'Jcm alblmnOltl1lellékhüllletés (al. öss/es elítélt (í(ílj{l-ánál), és ezen helli!
lS 'I Il!(')bcírahocs,ítis (')!í%-n!t1l. méltó az is, hogy cl liíbüntctés mellett alkalmazott
1Ill'llékiJlinletések kiizön órl:\,1 szerepe van a pártÍcJgói legalábhis a bíróilón
ekkok Sfcrl11l, SZilltc majdnem minden fiatalkorú c1ítéltmcgkapja. Más hogy;l gY'I
korl:ui mcgvall)Slllás ,\oLín sz:ímtalan probléma jelentkezik. Ennek egyik ellc)gadhatarlan kii

hogy az elítélr liatalkorúak 20%-a korábban m;ir volt büntetve, tehát kril1lino
érrelem bcn visszacsiínck sdl1lír.

A lal 1''Jl r,'JSZfr-Ia'I"0lfS

iVI a na[Jpinkban gyorsrdó ütembcn növekszik, a be
IllIlicHl) "larisf,lilclI adatok I11nedeken ernelkedií tcndenciát közvetítenek. Az érimettek több-

fiara\' a életének leglcllllClsabb szimere az iskola. UgyanakkcJl' a dIlJgl:J'!.C·IS
\'~tk)rll mérl'lCllií\' tcrl11észetériíl és okairól továbbra is nagyon kevesel tudunk. a tenniv;dók:ll
Il·kIlH\'C fll'dlg cl tatis rendszeréhen éppúgy, I1lmt az él·intett cS~ll,í-

dokncll \';lg\" al Iskol,íkhan észlt-lhetií.A rendiírség fdsií vCl.etése a b(íntClíí reak-
u(',bt m:ísmll,lgo,\ ICJIltusságlllnk tartja, ezzel szemben a végrehajtók küldetésmdanól át ha
Imuk: s/cllliillllS7.Íiz, hogy az elrettemés nélkülözhetetlen a társadalom életében. A relldl'ír,~ég

Ilc'l11 Ismell vagyalulértékeli és ennek megfdclCíen kezeli a büntcrő sútrán kívüli szcrepliíkel:
pecL!:c,óJc,U:;t, sZlJciális l1lunldst, civil szervezeteket. A felelősséget éppen ezén nem S7,í-

\'cSen át ~\I. cmlírelleknek, 116'Yanakkur a drogproblémára szakosodott rendiíri el"vs('"ek
kél)/:r~ttS('l'e dvol van a helyzett(íl.
hltcles és méné!zacV) hazai kutatást ismerünk, az Európa "Emáts megrendelésérc

liibbsJiir I1Jcglsmételt kérdíííves felmérést a középiskolások alkohol- és drogfclgyasZl:ísával
k:ljK\ohth:lIl

c

(I-SI'!\\l - Thc European Schuol Survey Project on Aicohol and , ez
nl'lll/uk,i/1 iisSf,cll:l,'Onlitisra is alkalmas. A kutatók is hogy ma smcs meghíz-
ILII") SI~llIS/tib, ~llllel\'hiíl ;ll . trendeket meg lehetne :l!lapítani. 1\1. ESPAD kllutás e1íí-
lIVC. 0IL'llk0111' mcrt ugyanazl a pO[Jllláciöt szo1J(Lízz,ik meg, nJis iC'j{í I
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awnban hangsúlyozni kell, hogy ez nem reprczemálja a teljes magyar fiatalságot, hisz a 18
éven felüliek vagy a középiskolából kihullók illetve oda be sem jutók nincsenek képviselve. A

kutatók észlelték, hogy mind nagyobb a fi'lelem és a fenyegetettség érzése a fiatalok körében a

szigorodó jogszabályok miatt, ezért egyre nehezebb tőlük választ kapni. Mindezek figyelem

hevételével a IZLltatás komoly eredményeket hozott. Az elmúlt négy évben minden tiltott szer

lógyasztása határowttan és gyorsabban növekszik, mint azelőtt, de hozzáteszik, hOb'Y a legális

szerek használata is magas és növekvő: a leggyakoribb szerek mindjárt amarilmána ud.n, a

recept nélkül l.1 kapható nyugtatók, de a "szipuzás", a szobahőmérsékleten gyorsan párolgó

küliinhözii anyagok is magas szinten stagnál. A középiskolások 1/3-a napi

relld:,zXTc:;séggcl doh:ínyzik és számosan vannak közöttük az alkalmi lerészegediík.

aj[ lS tudnunk, hOb'Y ez nem mab'Y'u specialitás, tulajdonképpen belesimujunk a nyugat

ellllípai trendekbe: a Icgfóbb von:ísa a helyzetnek az, hogya várakoZ<isok ellenére a tiltott

s"lerek nem swdwtták kt a legális anyagokat, siít, fordított szerhasználati sorrend scm ritka, az

dleg,í1lsok feliíl a nem tiltottakhoz.
'

Kétségtelen, hogya magyarországi drogfogyasztás tömegjelenséggé vált, annak majdnem

minden kellékével. A piacon bármit be lehet szerezni, a kereslet mellett a beszerzési csatornák

is kialakultak. Nincsen azonban még jelentiís utcai árusítás, az adásvétel inkább objektumok

hoz kiitötr és nincs nyílt utcai droghasználat. Nincs adatgyűjtés sem az Országos

IZcnd(ídókapicínyságon, sem az oktatási drGÍn,íl az iskolában elbrchdó rendkívüli esem é

nyekriíl, amelyekben kábítószer szerepel.

Nagyon !rll1ws kérdés, hOb'Y hol történik a szer fógyasztása ma Magyarországon. Nyilván
v,ti('), a rílllS tet len "lajllk fii szab,ílyként. Nincsenek Magyarországon 1,;)7""",1..,-,,+

:timl demonslratív, kibívó módon kábftóznának. A közvélemény számúa - elsósorban a saj tÓ

hírek nyom:ín - adotl az iskola az fó helyszín, Az utóbbi hónapokban

néll:íny oly:m lsmertlink meg, aho! középiskolás fiatalok hevltték a az iskoLíjuk-

ln és otl néhlll1Y cselben adtak m,ísoknak ls. Ez tehát igaz, azonban azt :illilanl

- mim :IZt lléh,íny huiv,irlap mcgtelte ~, al. iskoláll1kat ekírasztotta a drog, fCleliítienség,

nincs

/\1 iskoláknltl tiirrénií beetetés réme awnban végképp alaptalan. Elég sok rendóri k:l'Da':lt:,st

vom m:ir el ez a . hiedelem, soha scm biwnyult ' Con-

dolJunk csak mennyire életszerü ez a szcenárlc'l: a azért, hoss'/,ahh

[l1\'('1 ['lacoe l:1 r tc'Js v:ís,ítiót loborozwn lllagának, elkez,di az Iskol:ik

ké'n al. :irul'. Vajon szám írhat-e arra, hogy ez a befektetése) ha ezt kellií kitarl:ís-

"ti 1lllkiizhell ~l anélklil, az iskoLíb'll1 vagy :1 cs"l:idh:ll1
h,írkl éS!lcvenné amiíveletet, drogi'üggiivé vállk, Most már csak azt kell elképzeln i Iwgv

tlzl'lléveslink majd rendszeresen L c L szerez a v:ís:irlc'le;ii h;:-

lllsílOll i\ dolog nem l11líködhcr, nem is scm itlhon scm
kLllliildiin. Né'mct é·s :llllcrllcll rencl{íröktiíl :1 fikcic'Jv,d nekik 1.\ meg kell

hi/,denilik lciiílií!-icifíre, dc 'll. fí [Jem lérezik

;\ lehát minden il Dc V:lil egY
"""[,,,,,,,,,,. hely, a cils/.kó, ennek lS az a változata ahollechno zenét adnak, é,

m,"ol,·h"(,';,·,·,, e1híresüll. :i aj tc'J tudósítltsok szerim több SZllLeZel' fórintor fizetnek kl

-) llr. LlckL\ /SlIZ.'):111JLl s'w,iok'gus (BKE Epi,1Lmioiógi:li KlIt:H(\csopon) clfí:ld:l.\a a "Droggouetok 'jé)" c.
\Ld\.liLli kOlli~:n'll(dJl, Jl)lJi) jl'11lius L).



KIHATÁS KÖZBEN

'l tablettc\kén. Kétségtelenül a biínügyekbiílls ez t{inik ki: az szóra-

km/lheiyek termés/.etes módon szolg:íinak helyszínül. Lehetne egy kicsit érret!enkedni, hogy
ebben :11 cserben miért nem aktívabb és hatc\sosabb a rendórség. J'viiért nem alkalmazza ezek
nek a felderítésére azokat a titkos swlgc\lati erőket, eszközöket és módszereket, amelyeket a

",."<1,,,""<>" tiirvény - Európában eb'Yedül álló g;lZClagsággal- a kezükbe adott. Megintcsak ki

kell élezni a kérdést: amennyiben a magyar társadalom a kábítószerhclyzetet drámainak és az

elsií sz:ínll'l kilzbiztDllsc\gi problémc\nak tartja, miért nem képes dszorítani az erre a célra
r:llllll[ a hatékony munkcÍi'a. (Nagyon óvatosan és halkan vetem fCl: nem arról

van-c SZl), a mint ezen a terepen a legell51 álló, azt hogy itt olyan

ILlr,1In];l.s riimq"ehiíl van sdl, hogy velük szemben a blinteriíjog alkalmazása ésszeriírlen.) Ha

Ig,rl, hogy s/.ime :lIu1:ínoss:í v:ílt:lZ amfetaminfógyaszt:ís a fiatalok egy nagyon jelentós rétegé

hC:il, akik mmdc:n n1<Í.s vonatkozásban törvénytisztel15 polgárok. vajon szabad-c, érrcinH:s-,e.

a IClniítr CIlnyire ellenük !'Jr(.llll)on. Itt rögtön arra is válaszolni kellene, hogy is-

lik-c gyermekeinket, valóban tudjuk-c mi a jó nekik és mi a véleményük a fIata-

loknak rólunk) !\ kérdésre nincs társadalmi a szembenézést is elodázzllk. Szabad-c

tehélt elv,írni :l rendiírségtóI, hogya merev szabályokat gondolkodás nélkül alkalmazza ilyen

bizonytalanságok kiizqJette)

KiJul't/:l'ztl'tésl' jc

I\k:írho!,:y :llakuljanak (alakírrassanak) is a blínügyi statisztika mlltatósz:ímai, semmi okunk

sllKS e!f(lg'ldni, hogy vészterhes t:írsadalmi folyamatok tünete lenne a gyermek- és rIatalkori

biínil/.:·s Nincs semmi rendkívüli :lZ magyar himinalitás egyik scm.
!'O\HOS:lIl :lkkor,) és olyan miniíségií biínözés tartozik a mai életünkhöz, mint amilyen cl kul-

lLlr:ink :íltalmeghat:írozott, am módon éljLik egyéni és közösségi éleüínket.

AI. I hiíniilés miniíségériíl szólva sajátos ellentmond:ís Egyelherií meg: futólag el-

ugyan, hoby mint az úgy a fiatalok búnözése is néb'Yötödében vagyon elleni,
:1 kivélTles, való han megdöhbenrií módon végrehajtott elleni eriíszakos cselek-

ményeket részletezi k és fdliletesen odavetett, többnyire hom:ílyos tanalmLl kifejezésekkel övezik,

amibéíl :II inrlJrm:íciót fógyasztóhan az a kép rögzül, hogy ezek a cselekmények jellemzik,

nemhogy a hLíntecteseket, dc magát az egész ifJüs:ígot is. Az ítélkező bíró a tenyegetéí jeleket

~lbhan 1:ítja, hogya fiacalkorú:lk 213-a búntett miatt, abból is nagy részük több cselekmény

ml:ltt, alt:íIJ közrend és személy elleni delikturnmal vádolva kerül a bíróság elé, vagy, hogy az

cl ílél c rablók l 15-a fiatalkorú. Ezek valóban tények, ám csak részletekról tudósítanak, mivel a

li:HalkorLI clkiivetiíknek csak minteb'Y fde kerül:l bírós:íg elií (a jogeriís elítéltek száma évi 7

n.er kiirlil V:ln, enni éppen a fde:lZ évi ]4 ezer fIatalkorú elkiivetéínek l ) és nyilvcín éppen az a

fele, amelyik:l súlyosabb jogsértésekkel terhelt.
;\ csoportos. valamint sorozatos elkövetések fClvetik a felnőtt környezet fdeléísségét. A Ea

laikoIúak tiibbsége nem nehéz ellenfele a búnüldözónek, nem túlságosan konspircílnak, éle
tlik lilbbnYllT :) felniíttek szeme eliílt zajlik. Hogyan történhet meg, hOb'Y huzamosabb icleig
nagyobb létsz:ímban, tehát hangosan és jól láthatóan, biíncselekményeket kövessenek el. A

legfiíhh ok nlÍnden biwnnyal az, hogy nincs a rendórségen tudatos, tervszerú felderítés a
fi:Halok közölt, nincs rendiírségi ifjús:ígvédelem. A rend15rségnek nem csupán arra nincs ka

I)d'_'"cl.'cl, ho!':y maga f,Jderí tse a Eatalok búnös rcírsu1:ísait, az erre vonatkozó lakossági bejelen

téseket sem fógadják, vab'Y ha igen, nincs érdemi intézkedés.
1\/. Iskolakerülést mint tünetet komolyan kellene venni. Egyetlen ór:ít sem szabad várni:

kidolgozva modell :1/; Kinek, milyen szerepe, és feladatai vannak
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l!ín ma m:ír "",,,,,,',.,,,,,,,1·

mldhb roúbbl Idrobt okoz,
sokac l'nondö,

lllúködií szakem hnek.

eszkiizkéll t bevcevc
"""I·"wL·"I, sordt.

(iskola, rcndiírség, önkormányzat, szülő stb.), hogyan kell q.,'Yüttméíködni, ki

lungolj:l iiss/e a mCíveleteket. Ugyanilyen tCJllros, hogya gyermek előkerüléseután szakembe

rek és kizárólag célzattal (nem gyermeket büntetni, s7.ülőt vagy b:írkit megszéf,ryenítcni)

felr:írják és semlegesítsék az okokat. (NYllgaron erre jó példák vannakl)
mindenki súm:lra nyilvánvalóan kriminalizáló jelenségről társadalmi vitát és ('P'ife7":'

gC1 kellene megkísérelni: a gyermekek éjszaka meddig maradjanak otthonuktól távol. Egyet

úrés van abban, hogya hajnalig tartó kimaradás a gyermek számára biológiailag és mentáli
san káros, minden vonatkozásban veszélyes, ám a legtöbb érintett felnött tehetetlen a nagyon

erfís kortársi nyom:íssal szemben. A helyi közösség (a közbizronságért is felelős önkormányza

t:! révén) teremtsen megfelclií szórakozási alkalmakat és színtereket a gyermekei s7.:Ímára: ha

ü/Jl·ti alapon CI. nem :\ldozzanak erre a közösség pénzéböl. A megoldás keresésébiíl

semmiképpen nem szabad kihagyni teljes jogú felclCís partnerként maguk a fiatalokat.

Az iskolát egyébként a gyermekbLíntettesekkel fóglalkozó rendórök túlságosan szigorúnak

l'S merevnek Litják. Tt'd hevesen és súlyos kimenetellel reagálnak a rendórség figyelemfClhívá

S:lll:l, a gyermeknek és szüleinek nem segítenek, inkább büntetnek, hogy megszabadllljanak

ri;le. Nyllv:ín az Iskolai rendrarr:ís módosító i is tapasztaltak ilyesmit, mert akként rendelkeztek,

az iskol:'lnak és a kollégIunll1ak kiemel t figyelmet kell f(Jrdítania a sZl:nv'cdéhfb"tegs,(gc:k

ml','el{)/ú,:re, illcrve a szenvedélybeteg 1amtlók beilleszkedésének c1é5segítés(:re

J\ iiaulkorúakkal bpcsolatos büntetiS Igazságszolgáltatás zavarai elséísorban abból
km.luk, nincs autentikus inf(Jrln:íció a rendezendó sorsú gyermek és

kiirn\/uC1':I1l'k :íllapor:íníl az eldöntó hivatalnok vagy az ítélkezií bíró szám:'lra, 'L1I:ín
mos[ ehl)('n IS ,itliirése hoz az lIj ugyanis a Felhatalmazása alapj:in elkészült 1""·",,;,,,,_

rC'Iuleicr adaeL!pJaIl m:ír A hiínelkiivetés rendszerint nem nélkLiii,

a eliíélceéhen a deVIancia kl fekírharó.

1\ dühödeen VISSza a szakemberek szentenciáj:ic, hogya h!íniizéssei (ó
mis meg kell tanulni élni, Rendszerint nincs mód elmagyar~i!.1li, hogy

nem re :[kar késztetnI ezzel b:'lrki is, Arról van szó, amit a nYllgari lÚrsadalmak-

han ma/.olt meg ;\ kriminológia, hogy Il1l11dl'l1 kiterJncli a m~\ga emheri

sekJ ,\zérl vise\' és nem hiríthatják át senkire kezelésének eer1lc'ir. Igen tanul-

ehhiíl :1 s/.empontból is akiizelmúlt KörmeIlden. a teltl'S

i,\!llclctlen vole, a és a politikusok, nyomukhan pedig [(~rmészetesen a LS,

v:d:lIni rémisztií, dc Il1IlldeneldCleet . rém ct feltéeeleztek. Amikor kiderül r,

:1 [l'tles a droska a a döbbenet nagl"ohh lete,

mim a keriilé,sclzor. Af, teh:ít azt a biín a

ha illkarn:ícir'l)'l az c"ciekvéséhen tönénik IS

mq~. Tiibh mint t:lI1uls:'lgos, a nézve, a v:'lros vezel/íi nem earlJ:ík s/iik·
swcI:ílis I1lllnldsok és m:ís szakemberek ,1 v:íwslakók kLiliinbiizií "",,,,,,,,,,,,,·,1

I1ll'glll',\zéljék az esetet. Pedig most kedvezií hogy

,-n,w'"',,,," l'S ICj hogya - :ildozar elkövetií oldai:íról

-- oknLísul cl hal:íla Cl1nYI énelmct
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é,') !l~I{)V()n
Ui

gyermcki jogok,

gu,l~ir,adalom vi,zolllmennyil remél a büntelií szankciók alkalmazásától. Tlgadhatatlan,
~l/ "k"s~lIl ~Jikalmazotl biil1telésnek van s'lerepe a nevelésben, ám az külön

e~'(él)kl:nl is téri továblxí rendkívüli módon rend-
"kosan miikiidtellll ~lZ eréíszakszervezeter. A sokszor értelmetlennek tünií

ifjúI egyik oldt valószínüleg itt kellene keresni: a tél11TSliDlirr
a hatalmaskodó felnóttek körül. Arról van szó, hogy meg kell követelni a

nHl'1'll11'kek üvv,'hen eljáró hivatalok és hatóságok munkatársaitól az aggályosan törvényes i:s
Ilsj',te,l;sél~es elj~írást. A fdniíttekkel ily módon szembe keriiJéí gyermek érezze azt, hOb; jogait
k"molyan veSZik és biztosítják, Csak így remélhetünk törvénytisztclií, és mások létét, jogait
elfclgadó embereket ncvelni.

1\1ú I)(ir rlZ is/w!dtril ri /aiminolrigw'?

;\ krllJlllw\t'lgu nb.iípOlllribill ~1J. isko!.ínak az volna a hivat~ísa, hOb; a gyermekek t
'- mlndenekeli'll a'l, Isko!.íb~lIl és az ahhoz kapcsolódó színtereken ~ úgy formálja tudatosan,
h()gy 1111'11('1",'k'

• ~l devi~íCll')k természetél é,s kC'Iclésük (gyógYÍl:í.suk-büntetésük) kOILitail,
~l berlleszkednl nem wdó drsaik szorrrlnak, mert egyéni és IcÍi'ok

kclelkcwck, amelynek rerllCit n iíkctlétrehozó ("kitcrmcléí") közösség nem háríthalja sell
kll'e,

e'l. ~l nem lehel cinkos megFigyeli) álláspont, hogya közösség szalxílyaival és
l1orm~ilval s'I.cml.JC.';zegü!ií társuk is inkább lenne együttmüködií, ha körülményei ezt Icbe
ltivé len nék,

hogy olyan tmLís ,<\

gY'c'rrnekközös,;ég fórm,i! :Ls~i r~1

a kordrsi beEJgadó, integráló viselkedése lehct a meg"ldis, merr
CI., ~ul1i ésszerű é.\ praktikus, ugyanakkor emberhez méltó,

;\lillllclrlll'j pedig el.siísorban II kell
ke!Je.lSCI;ek bll'loldh~11l a lanícö,
a 1'lllÍI~'lsi 1()ll'am~11 sOrJn azon kívül IS.

B. Nérneth Z,oli

f'I"w'kllliJC vesz],

lelmlTl'\ Il1I'ldsz.e]'[;jni Dr Cursche IvLírra - összehasolllíli"
IOI;lallkclzó kUlatÓ ~ klTdiííve akt kér évvel korábban a potsdami Isko-
\'1I".~.ll"'TJ'\',lL ~rlJ~d a célhl, tal1ulm~ínytervkeretein belül megkLsérelje

~II. Iskohl .wocl~iIIS, ViselkedéSI komlKtencla iCjlcs:r.lt'séIJek és kibiívíróénck lchecií-

kércl(:'.\cso:ponl~U· al, iskolai hétköznapok awn feltételeire és ra kOl1cent-
'''''''I,I1<'? JIHhamak a di,íkok altitiíd- és klah-

vi,v(zo!1vok plllhléma- és eriíszakmclllcs konfliktLlsmegoldásai lelé
lerl()()lcsl szalusz a7. ún. >liil1kipl'ól~,ál:is
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