
A z elítéltek nevelésének helyzete, 
a továbblépés lehetőségei

Az olvasó számára közismert, hogy az 1979 óta hatályos büntető és büntetésvégrehajtási 
jogszabályok hosszú időszakra szóló, átfogó, a munka tartalmát érdemben meghatározó 
irányt szabnak tevékenységünknek. Időszerűvé vált tehát, hogy erre a stabil, időtálló jog
szabályi alapra támaszkodva fogalmazzuk meg a büntetésvégrehajtási nevelés fejlődésének, 
fejlesztésének fő irányát, a továbblépés lehetőségeit. E feladat megoldására a múlt év óta 
programszerű, a szakemberek széles körének tapasztalatait hasznosító munka folyik.

Ennek eredményeként várhatóan az év elején a minisztérium vezetése elé terjeszthetjük 
a büntetésvégrehajtási nevelés fejlesztési koncepciójára vonatkozó dokumentumot. Erről 
lapunk, a „Módszertani füzetek” következő számaiban nyilvánvalóan részletesen is szólnunk 
kell.

A koncepció kialakításának előfeltétele, hogy részletesen elemezzük a nevelőmunka hely
zetét, feltételrendszerét, tekintsük át a fejlődés eddigi útját, összegezzük mindazt a tapasz
talatot, amely a fejlesztési elképzelések kiinduló alapjaként szolgálhat.

Most az elvégzett elemzésekre támaszkodva ezekről a kiinduló alapokról foglaljuk össze a 
véleményünket s jelzésszerűen utalunk a fejlesztés lehetőségeire, fő irányaira.

★ ★ ★

Hazai büntetésvégrehajtásunk történetének vázlatos áttekintése arra utal, hogy a büntetés
végrehajtás, s azon belül a nevelési funkció felfogása és gyakorlata általában tükrözte az 
ország társadalmi-gazdasági fejlődésének adott színvonalát, ideológiáját.

A magyar büntetésvégrehajtás kialakulása és fejlődése későn indult meg. A XIX. század 
végére épült ki a szervezet- és intézményrendszer alapja. A megkésett fejlődés azzal az 
előnnyel járt, hogy a korabeli legmodernebb elképzeléseket figyelembe vehették. A szá
zadfordulón a magyar büntetésvégrehajtás korszerűnek számított. A két világháború között 
a burzsoá büntetésvégrehajtási koncepció megmerevedett, a javítás gondolata egyre inkább 
háttérbe szorult.

Az elítéltek nevelésére minimális törekvés volt. Rabkönyvtár csak egy-két intézetben 
működött. Az erkölcsi nevelést az istentiszteletek és a fogházi lelkészek „biztosították”. 
A szigorúbb fokozatokban ismeretlen volt a sport- vagy a kulturális rendezvény. Szigorúan 
bántak a levélírás, a látogató-fogadás jogával, valamint a kérelmi és a panaszjoggal. A fe
gyelmet bilinccsel, kurtavassal, kényszerzubbonnyal, leláncolással is fenn lehetett tartani.

A felszabadulás után az öröklött feltételekkel kezdte meg tevékenységét a büntetésvégre- 
hatás, amelyre fontos szerep hárult a népi hatalom ellenségeinek elszigetelése, a közrend és 
közbiztonság megteremtése során. Bár átfogó újraszabályozásra egyelőre nem kerülhetett 
sor, a népi demokrácia jogelveivel összhangban több intézkedés történt a korszerűsítésre.

1955-ben jelent meg a Büntetésvégrehajtási Szabályzat. Ez az őrzés és a munkáltatás mel
lett a letartóztatottak nevelését is feladatként szabályozta. Jelentős vonása, hogy előírásai 
szerint a bánásmódban érvényesülnie kellett a szocialista humanizmusnak.

Ezt a pozitív irányú — bár ellentmondásos folyamatot — szakította meg az 1956-os ellen- 
forradalom. 1958-ban — a szocialista építés újabb fellendülésével — kezdődött meg a bünte
tésvégrehajtásnál az intenzívebb fejlesztőmunka.
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A 8/1959. sz. BM utasítás egyértelműbbé tette a bv. feladatát, amikor kimondta, hogy az 
elítélteket őrizni és nevelni kell. Minden egyéb funkciót e két fő feladatnak kell alárendelni.

1959-ben jöttek létre a nevelőmunka szervezeti, személyi feltételei. A megelőző évekhez 
képest mindezzel jelentősen javult a büntetésvégrehajtás tartalmi munkája. Mégis a büntetés
végrehajtás az 1960-as évek közepén jelentősen elmaradt társadalmunk gyorsan fejlődő 
gazdasági-politikai viszonyai, konszolidált helyzete mögött. A párt központi szervei felis
merték ezt. A Politikai Bizottság 1965. november 9-én széleskörűen elemezte a büntetés
végrehajtási tevékenységet és határozatokat hozott a továbblépésre.

A büntetésvégrehajtás alapfunkcióját a bűnmegelőzésben, az elítéltek átnevelésében je
lölte meg, és megállapította, hogy ennek hatékonysága alacsony szintű. Kidolgozatlanok 
voltak az átnevelés elvei és módszerei, nem volt kielégítő a nevelői állomány létszáma és fel- 
készültsége, kulturálatlanok voltak a börtön viszony ok. Nem volt megfelelő differenciálás, 
nem volt szilárd a végrehajtás elvi alapja.

A Politikai Bizottság határozata nyomán fellendült az elméleti tevékenység, tanulmányok 
jelentek meg a fejlesztés irányairól, megkezdődött a büntetésvégrehajtás rendszerének felül
vizsgálata. Ennek nyomán megszületett az 1966. évi 21. sz. tvr., az új büntetésvégrehajtási 
kódex, amely hosszú időre irányt szabott a munkának.

Minden nehézség ellenére komoly fejlődés vette kezdetét a tvr. életbelépését követően. 
Fokozatosan kibővült a nevelői apparátus, a 70-es évek elején a Szegedi Tanárképző Főis
kolán és a Rendőrtiszti Főiskolán megindult a büntetésvégrehajtási tisztképzés.

Kidolgoztuk az elítéltek nevelésének alapelveit, módszertani útmutatókat bocsátottunk 
ki. 1971-től pszichológusok segítik az elítéltek megismerését, nevelését.

Az 1966. évi 21. sz. tvr., az ennek végrehajtására kiadott rendelkezések, az 1970-es évek
ben tapasztalt — ellentmondásokkal is nehezített — tartalmi, elméleti és módszertani fejlő
dés egy újabb, a magasabb társadalmi igényeket kielégítő büntetési és büntetésvégrehajtási 
rendszer kidolgozásához teremtette meg az alapokat.

★ ★ ★

Az 1979-ben hatályba lépett Btk. és az ehhez kapcsolódó büntetésvégrehajtási jogszabá
lyok adják jelenlegi tevékenységünk alapját, törvényes keretét, s megteremtették a büntetés
végrehajtási nevelés továbbfejlesztésének újabb lehetőségét.

Az új büntetésvégrehajtási keretszabály, az 1979. évi 11. sz. tvr., egységesen tartalmazza 
a büntetések és intézkedések végrehajtásának rendjét. Szem előtt tartva, hogy a szabadság- 
vesztés lényege a büntetés, amely mellett — annak időtartama során — mód nyílik a nevelésre, 
sort kellett keríteni számos kérdés tisztázására. Egyértelmű volt, hogy a nevelést a továbbiak
ban már nem lehet úgy felfogni, mint egyetlen — korlátozott létszámú — szakszolgálat tevé
kenységét, hanem az egész intézet hatásrendszerét kell ellenőrizni, nevelő jellegűvé tenni. 
Változtatni kell a hagyományos módszereken, nagyobb teret kell adni az öntevékenységnek, 
a szabad időnek, a viselkedési szabályokat a társadalomban szokásos normákhoz kell közelí
teni. Mindezt differenciáltan kell végezni, a biztonság megtartása mellett.

A nevelés számára adott alapkategorizálást jelentő jogi kritériumok mellett (amelyek lé
nyegében a bv. fokozat és az ítéleti idő meghatározásában összegeződnek) előre kell lépni a 
személyiségalapú csoportosításban. ,

A büntetésvégrehajtás feltételei a nevelési feladatok tükrében

A büntetésvégrehajtás alapvető feladata a szabadságvesztés büntetés és a szabadságelvonással 
járó intézkedések végrehajtása, ezen belül az elítéltek hatékony felkészítése a sikeres társa
dalmi visszailleszkedésre.

Az alapfeladat teljesítéséhez több fontos feltételre van szükség:
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-  Megfelelő elhelyezést és életkörülményeket kell kialakítani az elítéltek részére.
-  Biztosítani kell az intézetek rendjét, a fogva tartottak őrzését.
-  A személyi állományt megfelelő létszámban és elosztásban, feladataikra kiképezve kell 

biztosítani.
-  Olyan nevelési rendszert kell kidolgozni, amellyel elméletileg sikerülhet a pozitív sze

mélyiségformálás és ehhez korszerű módszereket kell találni; gondoskodni kell a hatékony 
utógondozásról.

A fogva tartottak elhelyezése

A fogva tartottakat, beutaltakat 29 bv. intézetben tudjuk elhelyezni, melyek közül 26 a 
századfordulóban épült, az akkori kor uralkodó elméletének megfelelően az elszigetelést, 
a külvilágtól és az egymástól való elkülönítést tartva szem előtt.

A régi épületek nem nyújtanak megfelelő feltételeket a korszerű neveléshez. Az építési 
adottságok alig teszik lehetővé a gazdaságos átalakítást, sok helyen nincs tér a bővítésre. 
Gondot okoz a zárkák szűk mérete, a megfelelő mozgástér hiánya, a közösségi foglalkozások
hoz szükséges helyiségek kevés száma.

Főleg a mezőgazdasági jellegű intézetekben volt szükség és lehetőség nagyarányú rekon
strukcióra, így több -  enyhébb bv. fokozatnak helyet adó -  intézetben új épületek, korsze
rű szállások és kiegészítő létesítmények épültek vagy épülőben vannak. Ezekben a modell a 
10 személyes zárka, tág térrel, hideg-meleg folyóvízzel, áttekinthető zárkaelrendezéssel, meg
felelő számú és méretű közösségi helyiségekkel, sportpályákkal.

Ha csak a jogerősen elítélteket vesszük figyelembe -  akikre lényegében a nevelés irányul - ,  
ilyen körülmények között helyezzük el mintegy 20-25%-ukat. Ez jelenti a haladás irányát.

Sajnos, az utóbbi években a megemelkedő elítélt-létszám zsúfoltságot okozott sok intézet
ben, így az eleve gyenge feltételek még szembetűnőbbekké váltak.

A fogva tartottak őrzése, felügyelete

A büntetésvégrehajtási nevelés alapvető feltétele, hogy a nevelés alanya, -  az elítélt -  ren
delkezésre álljon, ne vonja ki magát a büntetésvégrehajtás alól, az intézetek biztonságos hely
színét jelentsék a személyiségformálásnak, a végrehajtáshoz szükséges rend és fegyelem le
gyen az intézetekben. Ezt a feltételt az intézetek és az elítéltek őrzése, felügyelete érdekében 
kifejtett tevékenység biztosítja. A hagyományos őrzési funkció jelentősen átalakult.

A differenciált őrzés jelentős vívmánya büntetésvégrehajtásunknak. Bevezetésére 
1972-ben került sor, jórészt a gyenge színvonalú, technikai eszközöket alig alkalmazó külső 
őrzés biztonságosabbá tétele, ugyanakkor az őrállománynak a nevelési feladatok ellátására 
való fokozottabb bevonása érdekében.

A differenciált őrzés azt veszi figyelembe, hogy milyen elítéltnépességet kell megőriznie, 
és ennek alapján határozza meg az őrzés jellegét, szigorát, módszereit. Helyes irányvonalat 
jelent az, hogy a rendkívüli eseményeket nem letörni, megszüntetni kell csak, hanem elsősor
ban meg kell előzni, kifejlődésük gyökereit kell megszüntetni. Ez intézeteink többségében a 
humánus bánásmód, az elítéltek megismerése, a jogosultságuk biztosítása stb. következtében 
megvalósul. Ezt célozza a differenciált őrzés is, amelynek során a belső őrzés válik arányai
ban az őrszolgálati tevékenység fő színterévé, beilleszkedve az intézet nevelési hatásrendsze
rébe.
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A konkrét nevelési feladatok ellátásának feltételei

A büntetésvégrehajtási nevelést eredményező összhatáson belül sajátos szerepe van a külön
böző nevelési eljárásoknak, a csoportos és az egyéni foglalkozásoknak, a közművelődési tevé
kenységnek és a sportnak a speciális kezeléseknek, a társadalmilag hasznos tevékenységre és 
munkavégzésre nevelésnek, a szabadulás utáni időszakra való felkészítésnek, a nevelés szemé
lyi feltételeinek.

A nevelés személyi feltételei

Ha a büntetésvégrehajtási személyzet és a fogva tartottak arányát összességében nézzük, 
hazánkban minden büntetésvégrehajtási testületi tagra 6 fogva tartott jut. A sokfajta feladat 
miatt azonban velük személyiségközeibe lényegében csak a nevelők, a felügyelők és a 
munkáltató őrök (munkavezetők) kerülnek, és így az arány már sokkal rosszabb. Az a 
mintegy 200 nevelő, aki közvetlenül az elítéltekkel foglalkozik, csak a legszükségesebb 
igényt képes kielégíteni. Egyes kiemelten fontos nevelési területek kivételével (pl. fiatal
korúak, gyógyító-nevelő csoportok) a nevelőkhöz átlagban még ma is legalább 80—100 
elítélt tartozik. Ennek fontos következményei vannak az alkalmazott módszerekre.

örvendetes, hogy a nevelői apparátus tagjai ma már szinte teljeskörűen főiskolai végzett
séggel rendelkeznek. Ez ugyanakkor további szakmai ismeretekre, módszerekre kiképzésü
ket is feladattá teszi.

A pszichológusok az intézetek között szétszórva, gyakran egyedül dolgoznak, zömmel 
szmélyiségvizsgálatokra és kisebb mértékben spontán krízisintervenciókra korlátozódik 
feladatuk. Ritkán vonják be őket szervezetfejlesztési, ergonómiai, pedagógiai kérdések meg
oldásába, az intézetek szociálpszichológiai vonásainak feltárásába.

Mindebből az a következtetés adódik, hogy a nevelési apparátus személyi feltételeinél 
nem elégséges a még jelenleg is kedvezőtlen létszámviszonyokat mechanikusan megemelni. 
Az egész intézet belső életét kell olyanná formálni, ahol a magasan képzett szakemberek 
(nevelők, pszichológusok, orvosok, mérnökök stb.) és a középkáderek (felügyelők, munkál
tatók stb.) kiegészítik egymás munkáját egy átgondolt és egységesen szervezett rendszerben.

Az előzőekben bemutatott létszámviszonyok kényszerűen az elítéltek nagyobb csoport
jainak foglalkozását teszik szükségessé intézeteinkben.

A nevelés legjobb feltételeit, egyúttal legszebb eredményeit a közművelődés terén 
találjuk. Tizenhat büntetésvégrehajtási intézetben folyik szervezett iskolai oktatás (általános 
iskola, középiskola), több intézetben megfelelő körülmények között.

Kedvező az a fejlődési folyamat, amely a tömegkommunikációs eszközök felhasználásá
ban bekövetkezett. A tv, rádió, filmvetítés, sajtótermékek mind olyan eszközök, amelyek 
ma már kiterjedt mértékben az elítéltek rendelkezésére állnak. Ezzel a társadalomtól való 
túlzott elszigetelés oldódott, az elítéltek értesülnek a társadalom aktuális eseményeiről, azok
ra a szabaduláskor kellően felkészülhetnek.

Nem elég hatékony az egyéni nevelés. A jogszabályok lehetőséget adnak a szakszerű 
nevelési folyamatra (megismerési időszak, nevelési terv készítése, időszakos értékelések, a 
kinti szociális körülmények előkészítése), azonban ez gyakran sablonos.

A sajátos, új nevelési feladatok megoldásának feltételeiről

A gyógyító-nevelő csoportoknál nehézségeket okoz a szükséges szakemberek (pszichiáterek, 
pszichológusok, gyógypedagógusok) megtalálása, az elkülönített elhelyezés biztosítása, a 
terápiás és más foglalkoztató helyiségek kialakítása, a külön napirend és bánásmód beillesz
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kedése a megszokott intézeti miliőbe, mégis ezek már az előrelépés gondjai. A 9 intézetben 
móködő gyógyító-nevelő csoportok — jól vagy kevésbé sikeresen — megvalósítják a nevelő
munka új szervezeti modelljét, a „csoport-munkát” (team-munkát).

Ismertek azok a személyiségromlásra utaló tünetek, melyek a hosszú szabadságvesztésre 
ítélteknél jelentkeznek és veszélyeztetik a sikeres társadalmi visszailleszkedést.

Ennek korrekciója és a szabadulásra való intenzív felkészítés érdekében jöttek létre az 
átmeneti csoportok. A jelenlegi elhelyezési, foglalkoztatási feltételek — a körülményekhez 
(pl. a szegedi intézet zsúfoltságához) képest — kielégítőek. Az elítéltek jelentős részét külső, 
polgári vállalathoz viszik ki dolgozni, ahol együtt tevékenykednek a szabad munkavállalók
kal.^

Új módon rendezték a jogszabályok a szigorított őrizet végrehajtását, melyhez módszer
tani útmutató is készült. Gondot okoz, hogy a szigorított őrizetes előzőleg — mint a társa
dalomra fokozott veszélyt jelentő, visszaeső bűnöző — szigorú (általában fegyház) fokozat
ban töltötte le a szabadságvesztését, majd egyik napról a másikra átkerül egy — a fogház 
fokozatnak megfelelő rezsimbe — és minderre ugyanabban az intézetben kerül sor. Ez a 
személyi állományt különösen nehéz feladat elé állítja.

A gyógyító-nevelő csoport, az átmeneti csoport, valamint a szigorított őrizet módosult 
tartalma új elemeket hozott a büntetésvégrehajtásba, hozzájárult a differenciáltabb szem
lélet kibontakozásához.

Az elítéltek foglalkoztatásának, 
munkára nevelésének feltételeiről

Az elítélteket a büntetésvégrehajtás társadalmilag hasznos munkával foglalkoztatja. 
A munkaképes elítélteket tekintve teljes körű a foglalkoztatás, ami jelentős eredmény. 
A foglalkoztatás jellege alkalmas a gyorsan cserélődő, alacsony szakképzettségű munkaerő 
kihasználására. A foglalkoztatottak zöme segédmunkás vagy betanított munkás.

A szervezett munka jelentős nevelőerő akkor, ha az elítélt személyes képességeit is figye
lembe véve kerül sor a konkrét munkakörbe helyezésre, ha az elítélt választhat több lehető
ség között, ha a követelménytámasztás fokozatos, ha a normák elérése mellett a szakmai 
képzés is megvalósul.

Az elítéltek utógondozása, mint a szabadságvesztés alatt megkezdett 
nevelési folyamat kibontakozásának feltétele

Fő feladata a bűnismétlés megakadályozása, amit a szabadult ellenőrzése, irányítása és segí
tése révén kell elérni.

A büntetésvégrehajtás során végzett nevelőmunka eredményességéről csak akkor beszél
hetünk, ha a szabadult elítélt képes visszailleszkedni a társadalomba, ott hasznos tevékeny
séget tud kifejteni. Az ehhez szükséges változásokat a büntetésvégrehajtási nevelés legfeljebb 
megindíthatja, de a kibontakozásra a szabad élet feltételei adnak igazi lehetőséget. Ezért a 
bv. intézeti nevelési folyamat pedagógiai értelemben vett töretlen folytatását kellene hogy 
jelentse, a szakszerű utógondozás.

★ ★ ★

A büntetésvégrehajtási nevelés fejlesztésének feltételrendszeréhez tartoznak azok az elmé
leti és módszertani tapasztalatok, amelyek az eddig végzett tevékenység elemzése alapján 
megfogalmazhatók. A következőkben a büntetésvégrehajtási nevelés alapvető elméleti és 
módszertani kérdéseiben kimunkált álláspontot tekintjük át.
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A büntetésvégrehajtási nevelést a pedagógia alkalmazott ágának, pontosabban a kriminál- 
pedagógia sajátos, relatíve önálló részének tartjuk.

Azt a kriminálpedagógiai tevékenységet, amely a szabadságvesztést töltő elítéltek nevelé
sére, társadalmi beilleszkedésének elősegítésére összpontosul, büntetésvégrehajtási pedagó
giának nevezzük.

A büntetésvégrehajtási pedagógia az elítéltre irányuló céltudatos, tervszerű, fejlesztő és 
korrigáló hatások olyan összehangolt rendszere, amellyel jogszabályi keretek és zárt intézeti 
viszonyok között, az elítéltek személyiségének megfelelően, differenciáltan, a különböző 
tevékenységi formákon keresztül segíti a társadalmi beilleszkedés és alkalmazkodás képessé
gének és készségének kialakulását.

A szabadságvesztés végrehajtása során alkalmazott nevelés a szocialista pedagógia elvei
nek megfelelően személyiségformáló hatású, s mint ilyen, része — alkalmazott területe — a 
szocialista nevelés tudományának; egy sor vonatkozásban természetesen eltér az általános 
neveléstől. Arra irányul, hogy átrendezze az elítélt perspektívarendszerét, ellensúlyozza a 
korábbi környezet károsító hatásait, megszüntesse a neveltetés hiányosságait és helytelen 
irányba befolyásoló hatásait, röviden: kialakítsa a társadalmi beilleszkedés szándékát. Arra 
törekszik, hogy a szabadságvesztésüket töltő elítélteknek perspektívát mutasson, segítsen 
abban, hogy életük értelmet, tartalmat kapjon.

A nevelés folyamata a nevelt életének, tevékenységének, pedagógiailag céltudatos 
megszervezése, irányítása az adott intézet keretei között. Az intézetekben folyó nevelésen 
belül is megkülönböztethetünk egymástól elkülönülő szakaszokat. Ezek a következők:

-  A z elítélt megismerése;
-  a nevelés konkrét programjának kialakítása;
-  a nevelési tevékenység megszervezése;
-  a nevelési folyamat értékelése;
-  a szabadulásra felkészítés, a pártfogó felügyelet, illetve az utógondozás előkészítése.
A szocialista büntetésvégrehajtás alapvető feladata a nevelés. Mivel azonban a szabadság-

vesztés büntetést jelent, végrehajtásának fontos specifikuma, tartalmi eleme a joghátrány al
kalmazása.

A büntetésvégrehajtási intézeti nevelés programja a társadalmi neveléshez viszonyítva 
olyan minimális program, amely alkalmassá tehet ugyan a társadalmi beilleszkedésre, a 
szocialista együttélésre, de nem garantálhatja a későbbi magatartás és életvitel tartós befolyá
solását, az erkölcsi stabilitást. A nevelés időbeni korlátozottsága, a zárt intézeti körülmények 
nem teszik lehetővé a szocialista nevelés valamennyi feladatának megvalósítását, az elítélt 
erkölcsiségének teljes mértékű átalakítását.

A sajátosságokra figyelemmel megfogalmazhatók az elítéltek nevelésének alapelvei. Ezek 
a következők:

Az egyéniesítés elve.
A nevelés céljaihoz való aktív viszony kialakításának elve.
Az elítéltcsoportok közösséggé szervezésének elve.
A z erkölcsi, politikai és kulturális befolyásolás elve.
A munkával történő nevelés elve.
A neveléshez szükséges szigor és szocialista humanizmus együttes alkalmazásának elve.
A nevelési ráhatások egységességének elve.
Az állami és társadalmi szervek nevelésében való közreműködésének elve.
A szocialista neveléselméletben a nevelési feladatok többféle rendszere, változata alakult 

ki. A büntetésvégrehajtási nevelés sajátos feltételrendszerének az a felosztás felel meg legjob
ban, amely az elítéltek nevelésének fő feladatait az ember pszichikus funkciói köré rendezi. 
Ennek megfelelően az elítéltek nevelésének fő területei :

-  az értelmi és a kulturális nevelés,
-  az erkölcsi-akarati nevelés,
-  a társadalmilag hasznos tevékenységre nevelés.
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Az elítéltek értelmi és kulturális nevelése a büntetésvégrehajtási intézetekben szervezett 
iskolarendszerű oktatás formájában és a közművelődési tevékenység keretében (a tömeg
kommunikációs eszközök felhasználásával, ismeretterjesztő előadások tartásával, szervezett 
olvasás stb. formájában), valamint az önképzés útján valósul meg.

Az erkölcsi-akarati nevelés feladata az elítéltben a megváltozás szándékának felébresztése, 
társadalomellenes beállítottságának felszámolása. Az erkölcsi-akarati nevelés eszközei külö
nösen:

-  az egyéni és a közösségi foglalkozás,
-  a jutalmazás és a fegyelmezés.
A társadalmilag hasznos tevékenységre nevelés feladata az elítéltek intézeti nevelése során 

elsajátított ismereteinek továbbfejlesztése és megszilárdítása a mindennapi életben alkalma
zott viselkedési formák csiszolására, a munkaképesség fenntartására és fejlesztésére, az ön- 
tevékenység kibontakoztatására szolgáló eszközök segítségével.

A társadalmilag hasznos tevékenységre nevelést szolgálja:
-  a munkavégzés, szakképzés,
-  a viselkedési és együttélési szabályok oktatása, és gyakoroltatása,
-  a közösségi, különösen a családi kapcsolatok erősítése,
-  az elítéltek öntevékeny szervezetei,
-  a szabadidő hasznos és kulturált eltöltésének megszervezése.
A szocialista pedagógiának — így a büntetésvégrehajtási intézeti nevelésnek is — alapvető 

feladata a munkára nevelés. A társadalmi beilleszkedés feltétele a rendszeres munkavégzés.
Mivel a büntetésvégrehajtási intézetben nem a „börtön-életmódra” és nem engedelmes 

„jó rabokat” akarunk nevelni, hanem a társadalmi beilleszkedésre képes embereket, a visel
kedés szabályozásának közelednie kell a szabad élet viselkedési, együttélési követelményei
hez.

A szabadságvesztés végrehajtásának mind a nemzetközi, mind a hazai gyakorlatban alap
elve a differenciálás. A differenciálás megvalósulása azonban meglehetősen sokszínű. Hatá
lyos büntető és büntetésvégrehajtási jogunk fejlett, az elítéltek nevelését hatékonyabban 
szolgáló differenciálást ír elő, illetőleg tesz lehetővé. Ez a differenciálási rendszer sem mentes 
azonban olyan bizonytalansági tényezőktől, melyek a szabadságvesztés differenciálását, az 
erre vonatkozó elméleti és gyakorlati törekvéseket világszerte kísérik.

Felfogásunk szerint a differenciálás az egységes szabadságvesztés büntetésvégrehajtásának 
megszervezése olyan eszköz, amelynek révén a pozitív nevelő hatások befogadására alkalma
sabb, az egyén befolyásolását, a személyiség kívánt korrekcióját legjobban elősegítő elítélt 
csoportokat hozunk létre.

A differenciálás több szinten és több kritérium szerint valósulhat meg.
Elsődlegesen — általában magasszintű jogszabályban előírtan — főként kriminológiai szem

pontból az elítélteket nagy csoportokba sorolják. Ezek jelentik a végrehajtás fokozatait. 
A fokozatok általában az életrend szabályozottsága, a mozgás korlátozottsága, az elítéltek 
kapcsolatai tekintetében különböznek. Ehhez a csoportosítási szemponthoz kapcsolódik az 
életkor, a nemek és az egészségi állapot szerinti további csoportosítás. Az eddig említett 
szempontok szerint tagozódik általában a végrehajtás intézntényrendszere.

A kriminálpedagógia egyik fontos kérdése, hogy a nevelési cél és a feladatok mikép
pen oldhatók meg. Erre a választ a büntetésvégrehajtási nevelőmunka gyakorlati tapasztalatai 
alapján kialakított módszer adja meg.

A büntetésvégrehajtás az elítéltek neveléséhez a legközvetlenebb segítséget a pedagógiá
tól kaphatja. Elsősorban a jól bevált pedagógiai módszereket adaptáljuk.

A börtön sajátos, ún. „totális szervezet” . A totális szervezet fontos tulajdonsága, hogy azt 
hivatalos személyek kívülről és felülről irányítják. Az irányítás közvetlen, a teljességre tö
rekszik. Tagjainak más szervezetekkel való érintkezését korlátozza. Belső élete szigorúan 
meghatározott, körülhatárolt és kikényszerített.
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A jogszabályi előírások megvalósítása érdekében olyan szervezetet kell kialakítani és mű
ködtetni, amely elősegíti a konkrét gyakorlati feladatok megoldását. Csak a feladatok együt
tes megoldásával realizálható a szabadságvesztésnek az elítéltek nevelésére irányuló feladata. 
A büntetésvégrehajtás mai szervezete sok szempontból nem tükrözi a társadalomtudomá
nyoknak a szervezetekre, különösen a nevelési szervezetekre vonatkozó tapasztalatait.

A nevelés sikere, hatékonysága függ a külső feltételektől, a nevelés körülményeitől, az 
intézet környezeti hatásától is, mindez elválaszthatatlan a külső társadalmi környezettől.

A jogszabályokban megfogalmazott nevelési cél tartalma, terjedelme és az elérése érdeké
ben kifejtett tevékenység a szakemberek számára egyértelmű.

A büntetésvégrehajtási intézetekben folyó neveléssel szemben azonban az állampolgárok 
is támasztanak követelményeket: eredményként az elítéltek megjavítását kérik számon.

A büntetések hatékonyságának értékelése, mérlegelése és mérése a korszerű kriminológiai 
és a büntetésvégrehajtási kutatások egyik legtöbbet vitatott, ugyanakkor legidőszerűbb prob
lémája.

A bűnismétlés jelzi bizonyos fokig, ha az előző büntetés nem érte el a célját. A visszaesés 
ténye azonban nem vezethető vissza pusztán az előző büntetés sikertelenségeire. A szabad
ságvesztés hatékonysága mérhető az elítélt beilleszkedési szándékának kialakulásával is. A tu
domány jelenlegi fejlettségi szintjén pusztán a szándék, a megvalósítására irányuló cseleke
detek nélkül azonban nem mérhető.

Az elítéltek nevelésére irányuló tevékenység eredményeként megváltozhatnak az elítélt 
személyiségének egyes vonásai. Ezeket a változásokat jelzik a következők:

-  műveltsége, képzettsége gyarapítására irányuló törekvés,
-  munkához való viszonya, a munkavégzés színvonala, teljesítménye,
-  fegyelmi helyzete, hangulata, a végrehajtás rendjét sértő cselekmények száma, jellege.
Az egyes mutatók nem azonos mértékűek, súlyozásuk, további bontásuk indokolt. Rész

letes kidolgozásuk további feladat.
A nevelés hatékonyságát segíti és egyben a nevelési folyamat meghosszabbítását jelenti az 

utógondozás. Az elítélt beilleszkedési szándéka, ami a szabaduláskor elsődleges szándékként 
élt benne, rendkívül gyorsan gyengülhet a környezeti hatásokra. Ezért a nevelés hatásának 
mérésére ebben a szakaszban is adekvát módszerek kidolgozása szükséges.

A büntetésvégrehajtási nevelés fejlesztése az előzőekben vázolt előzményekre, tapaszta
latokra, mint kiinduló alapokra épülhet.

A büntetésvégrehajtási nevelés távlati fejlesztési irányának és fő feladatainak megfogal
mazásához vizsgálni kell azokat a tényezőket, amelyek ismeretében prognosztizálható a 
büntetésvégrehajtás feltételrendszerének, az iránta támasztott társadalmi igényeknek az 
alakulása.

Át kell tekinteni, hogy a társadalom fejlődésének fő iránya milyen várható hatással lesz 
az igazságszolgáltatásra. A bűnözés jövőbeni alakulásának vizsgálata kapcsán prognoszti
zálni kell a bűnelkövetők összetételében várható mennyiségi és minőségi változásokat, ezen 
belül a szabadságvesztést töltők várható sajátosságait. A fejlesztés tárgyi és személyi feltételei 
tervezéséhez számba kell venni a várhatóan rendelkezésre álló anyagi eszközöket.

Mindehhez felhasználjuk a társadalmi, gazdasági fejlődésre, a népesség alakulására, a bű
nözés változására vonatkozó vizsgálatok tapasztalatait, prognózisokat.

Előre jelezhető néhány olyan változás, amely a büntetésvégrehajtásra hatással lehet. Ezek 
a következők: a demográfiai változások következtében mintegy 10 éves időszak alatt 
várhatóan megnövekedik a fiatalkorúak, valamint a fiatal felnőtt korosztályba tartozó elítél
tek száma. A növekedés nagyobb arányú lesz a férfiaknál. Ebben az elkövetői körben emel
kedik az erőszakos cselekmények száma.

Várhatóan növekedik a közlekedési bűncselekmények száma. A megnövekedő idegen- 
forgalom, valamint a nemzetközi bűnözésben tapasztalható irányzatok hatására várhatóan 
megnövekedik a vám- és deviza bűntett miatt elítéltek száma, és számolni kell vagy lehet
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újabb bűncselekmény formákkal (kábítószerrel visszaélés) és újabb elkövetési módokkal 
(szervezetten, nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező elkövetők).

Emelkedik a cigány származású elkövetők és elítéltek aránya. Az elítéltek összlétszáma 
legalább a jelenlegi szinten marad, ezen belül továbbra sem csökken a visszaesők aránya.

A büntetéskiszabási gyakorlat az új Btk nyomán sem mutat lényeges elfordulást a szabad
ságvesztés alkalmazásától. Ezért azzal számolunk, hogy a növekedés irányában ható fenti 
tényezők hatását a jogalkalmazás esetleges módosulása, a szabadság elvonással nem járó 
ítéletek irányába is legfeljebb kiegyenlítő hatással lesz az elítéltek létszámára.

Elemezve a fentiek hatását a szabadságvesztésüket töltő elítéltek várható összetételére, 
le kell vonni ezeknek a büntetésvégrehajtási konzekvenciáit.

Ezek közül az alábbiak jelezhetők:
Nagyobb anyagi és szellemi erőt kell koncentrálni a fiatalkorú és a fiatal felnőtt elítéltek 

nevelésére.
Továbbra is megkülönböztetett figyelmet kell fordítani az elítéltek szervezett általános 

iskolai oktatására, bővíteni kell a középfokú, valamint a szakirányú képzést, továbbá a mű
velődési lehetőségeket.

Várhatóan emelkedik a kóros személyiségű, a személyiség zavara miatt gyógyító-nevelés
re szoruló elítéltek aránya.

Ennek megfelelően fejleszteni kell a gyógyító-nevelés személyi-, tárgyi-, szakmai felté
teleit.

Különösen a visszaesőknél, illetőleg a hosszú tartamú szabadságvesztésre ítélteknél 
nagyobb hangsúlyt kell helyezni a szabadságvesztés káros hatásainak kivédésére, illetve 
csökkentését célzó intézkedésekre. Ilyenek lehetnek a pozitív, a társadalomba visszahelyezést 
elősegítő kapcsolatok fenntartása és erősítése, az átmeneti csoportokkal végzett munka 
fejlesztése.

A büntetésvégrehajtásnak tartósan be kell rendezkednie és fel kell készülnie legalább a 
jelenlegi fogva tartott létszám elhelyezésére és ellátására.

A fejlesztés fő irányát és keretét a hatályos jogszabályi előírások érvényesítése érdekében 
megvalósítandó fejlesztési feladatok jelentik. Ennek fő területei:

A differenciálást a megelőző szempontok mind erőteljesebb érvényesítésével, a fokoza
tokon belül tovább kell finomítani.

A differenciálás a nevelés érdekében történik. Ezért abból kell kiindulni, hogy a nevelés 
perspektívája, a társadalomba visszahelyezés prognózisa szempontjából milyen csoportosí
tás vezethet jobb eredményekhez. A nevelést a személyiség alakításának fogjuk fel, ebből 
következik, hogy a csoportosításnál is a személyiséget kell figyelembe vennünk.
Ebben a megkülönböztetésben 3 nagy csoport írható le.

Az átlagos -  normál vagy ahhoz közel álló -  személyiségű elítéltek csoportjába tartoznak 
az első bűntényesek, továbbá a visszaesők és különösen visszaesők egy része, akiknél nem 
találjuk meg a társadalmi együttélési normákkal, a törvényekkel való tudatos és tartós 
szembeszegülést, akiknél nem életmódjuk, életvezetésük szerves eleme a bűncselekmények 
elkövetése, akiknél ugyanakkor a szocializációs folyamat sérült vagy akadályozott.

A kriminális személyiségű elítéltek alkotják a másik nagy csoportot, akikre a társadalmi 
normákkal való tudatos szembenállás, a bűnöző életmód jellemző, akiknél a szocializációs 
folyamat súlyos törést szenvedett.

A patológiás személyiségzavarban szenvedő elítélteknél a szocializációs folyamat gátolt, 
ebben azonban kimutathatóan a személyiségfejlődés kóros zavara -  értelmi fogyatékosság, 
elmeártalom, pszichopátia, neurózis, narkománia, alkoholizmus -  játszik közre. Ezeket a 
nagy csoportokat a nevelhetőségük szempontjából tovább differenciálhatjuk reálisan és a 
gyakorlat által igazoltan két további szempont szerint. Ezek: az életkor és a neveléshez 
rendelkezésre álló időtartam.

A differenciálási folyamat előrehaladása során a differenciálás kritériumainak bővülése, 
gazdagodása révén erősödnek fel a személyiségre irányuló nevelő hatások. Azt, hogy e
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folyamat meddig terjedhet, milyen közel kerül az egyes emberekhez, ez az adott végrehajtási 
rendszer szakmai, tárgyi feltételei, tudományos megalapozottsága, a büntetésvégrehajtásról 
vallott jogpolitikai felfogás függvénye, s egyben a fejlettség mutatója is.

Vizsgálni kell, melyek azok a célkitűzések, módszerek, amelyek az elítéltek egészére, 
illetőleg egyes csoportjaira érvényesek, s ezek tekintetében milyen további differenciálás 
alkalmazható. Ki kell alakítani a nevelési célkitűzések kategóriánkénti differenciálásának a 
lehetőségét és a nevelhetőség szempontjából legcélszerűbb szempontjait.

A tartalmi fejlesztésnek elsősorban a következőkre kell irányulnia:
a) a büntetésvégrehajtási nevelés módszertana,
b) a nevelés hatása, mérésének lehetőségei, módszerei.
A módszertan fejlesztése körében külön is foglalkoznunk kell a büntetésvégrehajtásban 

a pszichológia, a pszichológusok szerepével, tevékenységével.
A tudományos eredmények, a felügyeleti vizsgálatok, a gyakorlati tapasztalatok elemzé

sének felhasználásával különös figyelmet kell fordítani a megismerés, az egyéni nevelés, a 
közösségi nevelés, az elítéltek öntevékenysége, az értelmi fejlesztés, művelődés, a fegyelemre 
nevelés, a munkára nevelés területére, a fokozott beilleszkedési nehézségekkel küzdő 
pszichopata elítéltekkel alkalmazott bánásmódra.

Módszertan kidolgozásával, illetve fejlesztésével kell segíteni az új jogintézmények — 
szigorított őrizet, átmeneti csoport, gyógyító-nevelő csoport — hatékonyabb munkáját.

Ki kell dolgozni a büntetésvégrehajtási nevelés hatásának mérésére alkalmas módszereket, 
a hatékonyság megítélésének kritériumait.

Az előző fejezetben megfogalmazott feladatok megoldása, a módszertan fejlesztése során 
lehetőség adódik arra is, hogy a kriminálpedagógia és a kriminálpszichológia fogalomrend
szerét segítsük teliesebbé tenni, járuljunk hozzá a büntetésvégrehajtási nevelés elméletének 
fokozatos kiépítéséhez. Ennek révén adalékokkal szolgálhatunk a büntetés és a büntetés
végrehajtás egész komplexumának elméleti gazdagításához.

A feltételek fejlesztésének fő irányai a következők:
A nevelés eredményességének, hatékonyságának szempontjából elemezni kell a munka

végzés szervezeti kereteit, fejlesztésének igényeit.
A fejlesztés egyik feltétele az intézményhálózat korszerűsítése. A szervezet-fejlesztési 

koncepció fő irányának a további differenciálódást, ugyanakkor egy szervezeti egység kere
tében a homogenitásra törekvést kell tekinteni. A jelenleginél több fajta kezelésre, differen
ciáltabb bánásmódra alkalmas intézeti típusokat kell kialakítani. Jelentősebb, nagyobb teret 
kell adni az elítéltek öntevékeny szervezeteinek működéséhez. Fontos követelmény a szerve
zettel szemben, hogy hatékonyabban, gazdaságosabban működjön. Olyan szervezeti egysé
geket kell létrehozni, melyek képesek az erőforrásokat a nevelőhatásokra koncentrálni. 
Meg kell találni a megoldásokat a rugalmasság fokozására, a fogva tartottak összetételének 
változásaihoz történő alkalmazkodásra, olymódon, hogy garantált legyen az intézetek biz
tosága, a társadalom védelme.

Meg kell fogalmazni a „börtönártalmak” ellensúlyozásának alapelveit és módszereit. 
A közvetlen folyamatos felügyelet és irányítás, a fegyveres őrzés, illetve az egyéni és közös
ségi öntevékenységre alapozó magatartásszabályozás között kell megtalálni az elítélt kategó
riákra és személyekre szóló differenciált módszereket és eszközöket. Jelentős szerepe van eb
ben a külső és belső őrség feladat megosztásának, szervezetének technikai ellátottságának. 
Hasznosítani kell az ebben a témában folytatott kísérletek tapasztalatait.

Az elítéltek munkával való foglalkoztatása terén meg kell találni az összhangot a meg
felelő termelési eredmények, a gazdaságosság garantálása és a kívánatos nevelési hatás között. 
Pozitív nevelési hatása és megfelelő gazdasági eredménye elsősorban a jól szervezett, nagy
üzemi keretek között folyó munkának van. Ki kell dolgozni a végzett munkajellege, szemé
lyiségfejlesztő hatása, esetleges rehabilitációs lehetőségei, általában a konkrét munkatevé
kenységnek a személyiségre gyakorolt hatása fejlesztésének lehetőségeit.
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A fejlesztés érdekében kritikusan felül kell vizsgálni a jelenlegi állaptot, biztosítani kell, 
hogy hosszú távon csak olyan foglalkoztatás legyen, mely a gazdaságossági megfontolások 
mellett a személyiségformálás igényeit is kielégíti. Meg kell találni azokat az ösztönzési for
mákat, betanítási, szakképzési módszereket, melyek a foglalkoztatáshoz kapcsolódva közvet
len nevelési eredményt is hoznak. Ki kell munkálni a csökkent munkaképességű, súlyosabb 
személyiségzavarban szenvedő elítéltek terápiás foglalkoztatásának formáit, követelményeit.

Meg kell vizsgálni annak lehetőségét is, hogyan lehet a társadalmi erőforrásokat nagyobb 
mértékben bevonni a büntetésvégrehajtás nevelési feladatainak megoldásába.

Mind a megelőzés, mind az utógondozás irányában keresni kell a hatékonyabb, tartalma
sabb kapcsolatokat és módszereket.

A személyi feltételek fejlesztésében az egész apparátust figyelembe kell venni, amely a 
nevelési hatásrendszerben szerepet játszik. Vizsgálni kell ennek struktúráját, mennyiségi és 
minőségi összetételét.

Az így kidolgozott koncepciónak alkalmasnak kell lenni arra, hogy a büntetésvégrehajtási 
nevelés vezérvonalául szolgáljon, alapanyagot adjon a tervezéshez.

Vincze Tamás
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