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VI. IDŐSKORÚ FOGVATARTOTTAK JELLEMZŐ ADATAI 
 

 

60 évnél idősebb fogvatartottak létszámának alakulása 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Fogvatartotti létszám fő 16 459 17 413 17 585 18 042 18 457 18 062 

Átlag életkor év 35,25 35,66  35,75 36,08 36,66 36,75 

60 év feletti fogvatartottak aránya % 1,74 1,83 2,14 2,13 2,66 2,8 
31. táblázat 

Ahogy a fenti táblázat is mutatja, a fogvatartotti átlagéletkor évről évre növekszik, az elmúlt 5 

évben másfél évet emelkedett. Ennek oka, hogy a fogvatartotti összpopulációban egyre 

növekvő számban vannak jelen az időskorú fogvatartottak. A 2015. januári adatok alapján 

505 fő 60 év feletti fogvatartott volt a magyar bv. intézetekben, ez 2,8%-át jelenti az összes 

fogvatartottnak.
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Iskolai végzettség  

 

60 évnél idősebb fogvatartottak Fogvatartottak összesen 

Fő % Fő % 

Analfabéta 11 2,22 151 0,84 

Kevesebb, mint 8 

oszt. 
35 7,06 2 271 12,62 

Általános iskola 178 35,89 8 736 48,54 

Befejezetlen 

középiskola 
10 2,02 1287 7,15 

Szakiskola 98 19,76 3 254 18,08 

Érettségi 91 18,35 1 828 10,16 

Egyetem-főiskola 73 14,72 469 2,61 

Összesen: 496 100,00 17 996 100,00 

N.a. 9 
 

66  

32. táblázat 

 

Az időskorú fogvatartottak iskolai végzettségét mutatja a fenti táblázat. Látható, hogy az 

összfogvatartotti adatokhoz mérten több kategóriában is érdekes eltérés figyelhető meg, így 

például az egyetemi, főiskolai végzettségű fogvatartottak között, ami a 60 év felettiek esetén 

több mint 5-szörös arányban jellemző, mint az átlag fogvatartottak körében. Ugyanakkor nem 

állapíthatjuk meg azt sem, hogy általánosságban véve magasabban képzettek lennének az 

időskorú fogvatartottak, mert a skála másik vége, az analfabetizmus is majdnem háromszor 

olyan gyakran jelenik meg körükben, mint az átlag fogvatartotti populációban.  
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 Az „átlagéletkor”, illetve a „60 év feletti fogvatartottak aránya” az adott év december 31-i számokat tükrözik, 

kivéve 2015. évet, ahol január 6-i adatok szerepelnek. 



 
27 

Ezen felül összevetettük a legmagasabb iskolai végzettséget az elkövetett 

bűncselekményekkel. Az adatlekérés pillanatában egyetemi, főiskolai végzettségű időskorú 

fogvatartottak jelentős többsége (63%-a) nem erőszakos bűncselekményért tölti jogerős 

büntetését/előzetes letartóztatását (jellemzően pl. csalás, sikkasztás, közokirat hamisítás). 

Amennyiben csak a jogerős ítéletekkel rendelkező fogvatartottakat nézzük, akkor ez az arány 

még magasabb (75%). Az egyre alacsonyabb iskolai végzettségi szinttel egyre nő azon 

fogvatartottak aránya, akik erőszakos bűncselekményért töltik jogerős vagy előzetes 

büntetésüket. 

 

Fontosnak tartottuk megvizsgálni ezen speciális csoporton belül a munkavégzés és 

munkaképesség kérdését is. Az időskorú fogvatartottak közül az adatlekérés pillanatában 114 

fő dolgozott, amely a mintának mindössze 22,6%-át adja. A nem dolgozók közül 139 fő 

nyugdíjas vagy rokkantnyugdíjas, amely 27,5%-ot jelent. Az időskorú fogvatartottak 

fennmaradó része (50,1%) pedig egyéb okból nem dolgozik, nem tud munkát vállalni.  

 

 

Visszaesési mutatók 

 Összesen 
60 éves kor feletti 

fogvatartottak 

Visszaesési fok fő % fő % 

Első bűntényes 8 232 45,58 264 52,28 

Visszaesőnek nem minősülő bűnismétlő 619 3,43 21 4,16 

Különös visszaeső 1 569 8,69 29 5,74 

Visszaeső 2 980 16,50 64 12,67 

Többszörös visszaeső 2 656 14,70 64 12,67 

Erőszakos többszörös visszaeső 251 1,39 9 1,78 

N.a. 1 755 9,72 54 10,69 

Összesen: 18 062 100,00 505 100,00 

 33. táblázat 

 

A visszaesési mutatók tekintetében látható, hogy összességében alacsonyabb a visszaesők és 

magasabb az első bűntényesek aránya a 60 éves kor feletti fogvatartottak esetén (kivételt 

képez az erőszakos többszörös visszaesők csoportja, ahol némileg magasabb az időskorúak 

aránya). 
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Végrehajtási fok 

  Összesen (%) 
60 éves kor feletti 

fogvatartottak 
(%) 

Fegyház 3 869 21,42% 90 17,82% 

Börtön 7 825 43,32% 210 41,58% 

Fogház 1 120 6,20% 48 9,50% 

Büntetőjogi elzárás 32 0,18% 1 0,20% 

Előzetes, elsőfokú ítéletig 3 446 19,08% 82 16,24% 

Előzetes, nem jogerősen 

elítélt 
851 4,71% 23 4,55% 

Elzárás 271 1,50% 18 3,56% 

Fiatalkorú  előzetes 

elsőfokú ítéletig 
98 0,54% - - 

Fiatalkorú előzetes, nem 

jogerősen elítélt 
23 0,13% - - 

Ideiglenes 

kényszergyógykezelt 
26 0,14% 4 0,79% 

Kényszergyógykezelt 151 0,84% 24 4,75% 

Közérdekű munka 

átváltoztatása (fogház) 
96 0,53% 0 0,00% 

Pénzbüntetés 

átváltoztatása (fogház) 
233 1,29% 5 0,99% 

Átadás átvételi 

letartóztatott 
17 0,09% 0 0,00% 

Bv. átvételi letartóztatott 4 0,02% 0 0,00% 

Összesen 18 062 100,00% 505 100,00% 

34. táblázat 

 

A végrehajtási fokozat szerinti bontást bemutató táblázatban megfigyelhető, hogy nincs kirívó 

eltérés az időskorú fogvatartottak csoportja és az átlag fogvatartotti minta között, egyetlen 

kivétellel; ugyanis a kényszergyógykezeltek és az ideiglenesen kényszergyógykezeltek aránya 

meglehetősen magas az átlag fogvatartotti populációhoz mérten.  

  


