
A büntetésvégrehajtási nevelés 
fejlesztési koncepciója

BEVEZETÉS

A Büntető Törvénykönyv célja kettős: védő és nevelő jellegű. E kettős cél nem kü
lönül el egymástól, hanem a büntetőjogalkotás és jogalkalmazás két oldalát jelöli 
meg. Kifejezésre juttatja, hogy a büntetés nem öncélú, a társadalom védelmét 
szolgálja.

A Btk a társadalom védelme érdekében fontosnak tartja az egyéni megelőzést. 
Ezt elsősorban az elkövetők megjavításával kívánja elérni, de reálisan számol 
azzal is, hogy egy részüknél ez a célkitűzés nem, vagy csak részben valósítható 
meg, ezért nem tagadja a büntetés visszatartó hatásának fontosságát sem.

A büntetések és intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. sz. törvény- 
erejű rendelet részletesen szabályozza a szabadságvesztés végrehajtását. A meg
előzés érdekében előírja az ítéletben és a jogszabályokban meghatározott joghát
rányok érvényesítését, de a szabadságvesztés legfontosabb céljának a nevelést 
tartja, hogy az elítélt szabadulása után a társadalomba beilleszkedhessen és tar
tózkodjon újabb bűncselekmény elkövetésétől.

A törvényekből, valamint a jogalkalmazás jogpolitikai irányelveiből követ
kezően a büntetésvégrehajtási testületnek a szabadságvesztés végrehajtására 
olyan rendszert kell kialakítania és fejlesztenie, amely alkalmas a jogszabályi célok 
elérésére.

A törvényekben, jogszabályokban a társadalom elvárásai tükröződnek. Azt kö
vetelik a büntetésvégrehajtástól, hogy mind hatékonyabban teljesítse feladatát 
a társadalom védelmében, a bűnözés elleni küzdelemben.

Ebből a kötelezettségből adódóan vált szükségessé a büntetésvégrehajtási nevelés 
helyzetének értékelése, a feltételek felmérése, az adottságokhoz igazodó célok ki
jelölése és rendszerezése, mindezek alapján a nevelés fejlesztési irányainak meg
határozása. Ezáltal olyan hosszabb távú (15 — 20 évre szóló) fejlesztési koncepció 
kimunkálása vált lehetővé, amely alapot ad a büntetésvégrehajtás elméletének és 
gyakorlatának korszerűsítéséhez, segítheti a személyi állomány szemléletének 
helyes irányú formálását, cselekvési egységének erősítését, módszertani kulturált
ságának fejlesztését.

I.
A BÜNTETÉSVÉGREHAJTÁSI NEVELÉS 

FELTÉTELRENDSZERE

Az elítéltek nevelése sajátos, zárt környezetben, ellentmondásos és változó felté
telek között valósul meg. Ezek számbavétele a reális nevelési koncepció kiinduló
pontja.

A nevelés követelményeinek és lehetőségeinek elemzése, továbbá a koncepció 
megalapozása érdekében szükséges annak
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A) vizsgálata, hogy jelenleg milyen feltételek állnak rendelkezésre a nevelési 
célkitűzések megvalósításához;

B) áttekintése, hogy a büntetésvégrehajtási tevékenység milyen ellentmondá
sok között folyik;

C) összegezése, hogy melyek a büntetésvégrehajtási nevelés elméleti és mód
szertani alapjai.

A) A nevelési célkitűzések megvalósításához 
rendelkezésre álló feltételek

1. Jogszabályi feltételek

Mind a Büntető Törvénykönyv, mind az 1979. évi 11. számú törvényerejű rendelet 
azt a felfogást tükrözi, hogy a joghátrány alkalmazása mellett a szabadságvesztés 
végrehajtásának lényeges tartalmi eleme az elítéltek nevelése. Az előremutató, 
a társadalmi fejlődést tükröző törvények nemcsak a követelményeket hangsú
lyozzák, hanem kialakították azoknak a jogintézményeknek az összefüggő rend
szerét is, amelyek a korszerű, nevelési célzatú büntetésvégrehajtás alapjául szol
gálnak. Lehetőséget teremtenek és ösztönöznek arra, hogy a büntetésvégrehajtási 
testület a kriminálpedagógia és a társtudományainak felhasználásával, az eszközök 
és módszerek széles körű alkalmazásával törekedjen gyakorlatának elméleti megalapo
zására, a változó körülményekhez igazodó és hatékony továbbfejlesztésére. Ezáltal 
megteremtődtek a büntetésvégrehajtási nevelés továbbfejlesztésének jogi felté
telei.

2. Elhelyezési feltételek

Az elítéltek elhelyezésének és életkörülményeinek állapota a büntetésvégrehajtás 
tevékenységét jelenleg és a jövőben is kedvezőtlenül befolyásolja.

Az épületek túlnyomó többsége a századforduló táján épült, ezekben van elhe
lyezve a fogva tartottak 4/5 része. Az elavult épületek műszaki, esztétikai állapota 
és célszerűtlen belső elrendezése nehezíti a nevelőmunkát.

Ezek főbb kriminálpedagógiai vonatkozásai a következők:
— A régi börtönépítészet a bizalmatlanságot, a ridegséget tükrözte; külsőségei

ben a társadalomtól való minél teljesebb elszigetelést, belső elrendezésében pedig 
a fogva tartottak egymástól való elkülönítését szolgálta. Az intézetek túlnyomó 
többségének ilyen adottságai a korszerű, differenciált nevelési törekvéseket gá
tolják (például: nem biztosítanak kellő mozgásteret a kisméretű zárkák; nem en
gedik a közösségi foglalkozásokhoz szükséges helyiségek kialakítását; nehezítik 
az elítéltek pedagógiai szempontú csoportosítását).

Bár a jogszabályokban megszabott fokozatok közötti különbségek a büntetés
végrehajtás során alapvetően érvényesülnek, mégis az elhelyezési körülmények 
miatt jellegzetes különbség csak a fegyház és a fogház fokozat között van. A differen
ciálás egyéb szempontjai csak mérsékelten érvényesíthetők.

— Az intézetek egyfokozatúvá alakítása, a visszaesők és az első bűntényesek 
különválasztása, az intézeten belüli nevelési célú csoportosítás szükséges követel
mény, ez azonban a jelenlegi elhelyezési körülmények miatt csak részben oldható 
meg.

- Az elhelyezési és életkörülmények a szabadságvesztés végrehajtásához elég
ségesek ugyan, de a nevelési törekvéseket nem megfelelően szolgálják, egyes vonat
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kozásokban gátolják. Az elhelyezés gondjait növeli a fogva tartottak létszámának 
folyamatos emelkedése. A zsúfoltság a nevelés feltételeiben jelentkező hátrányokat 
felerősíti.

3. Személyi feltételek

A nevelés eredményessége igényli a személyi feltételek mind teljesebb körű bizto
sítását.

A nevelői létszám az elmúlt években fokozatosan emelkedett, a feladatok specia
lizálódásához igazodva bővült a pszichológusok, szociológusok, gyógypedagógusok 
alkalmazásának köre. Emelkedett a nevelők szakmai, politikai műveltségének szín
vonala, gazdagodott eszköztáruk, fejlődtek módszereik. Egyre jelentősebb szere
pet töltenek be az intézetek életében.

A fejlődés ellenére a személyi feltételek ma még nincsenek összhangban a nevelő
munka követelményeivel. Ez elsősorban az egy nevelőre jutó elítélt-létszám rend
kívül magas voltában, a nevelők emiatti túlterhelésében, a speciálisan képzett 
szakemberek hiányában, a szakmai hozzáértés gyengeségeiben, a nevelés integráló 
szerepének kiérleletlenségében jelentkezik.

A nevelőmunka személyi feltételeinek további javítása — a nevelői létszám 
minimális növelése mellett — elsősorban az intézetek belső életének olyan formá
lásával érhető el, amely összhatásában jobban szolgálja a nevelést. A neveléssel 
közvetlenül foglalkozó állománynál a szakmai képzésben és továbbképzésben 
vannak ma még kihasználatlan lehetőségek.

4. Biztonsági feltételek

A nevelés eredményességének feltétele az is, hogy az intézetekben az elítéltek ne tudják 
kivonni magukat a büntetés végrehajtása alól, a munkavégzéshez, a nevelőmunkához 
szükséges biztonság, törvényes rend és fegyelem uralkodjon. Bár ez a feladat a bün
tetésvégrehajtás valamennyi szakterületét érinti, az őrszolgálat szerepe mégis 
a legjelentősebb.

Az őrzési feladatok ellátása, a szolgálat szervezése igazodik az intézetek 
körülményeihez, az elítéltállomány összetételéhez. Ez a differenciált őrzési rend
szer elősegítette, hogy elkülönüljön a belső őrség szervezete, kialakuljon sajátos 
munkastílusa. A belső őrség tevékenyen részt vesz az elítéltek körleten belüli életé
nek irányításában, ellenőrzésében, ezáltal közvetlenül is ellát nevelési feladatokat. 
A külső őrség biztosítja a fogva tartottak elkülönítését a külvilágtól, megakadá
lyozza illetéktelen személyek, biztonságra veszélyes tárgyak, eszközök ki- és be
jutását az intézetbe.

Az intézetek biztonsági helyzete kielégítő, de a nevelési körülmények e rendszeren 
belül is további finomítást tesznek szükségessé. A differenciált őrzési rendszer 
elsősorban a műszaki-technikai eszközök szélesebb körű alkalmazásával és szer
vezési módszerekkel fejleszthető tovább. Ezáltal a biztonsági követelmények 
megtartása mellett csökkenhet a külső őrök száma, többen tudnak közvetlenül 
foglalkozni az elítéltekkel.

5. Munkáltatási feltételek

A jogszabály alapján az elítéltek kötelessége és joga a társadalmilag hasznos munka 
végzése.

A büntetésvégrehajtás keretében szervezett munka sajátossága, hogy peda
gógiai célzatú és egyben népgazdasági hasznú tevékenység. A munka egyrészt a
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nevelés célja (rendszeres munkához szoktatás, munkára nevelés), másrészt a 
nevelés egyik hatékony eszköze.

A büntetésvégrehajtási testületnek ezért a teljes körű foglalkoztatás stabil 
rendszerének kiépítése és működtetése, ehhez a feltételek biztosítása is feladata.

A kiépült rendszerben az elítéltek a büntetésvégrehajtás saját vállalatainál, 
az intézetek ellátásában és fenntartásában, kisebb részben külső munkahelyeken 
dolgoznak. A munkahelyek szervezettsége, műszaki-technikai színvonala, a 
gazdálkodás hatékonysága megközelíti a társadalmi átlagot.

A munkáltatás jelenlegi rendszere az elítéltek nevelése szempontjából sajátos és 
ellentmondásos :

— Az elítéltek túlnyomó többsége szakképzetlen, nem szokott hozzá a rendszeres 
és folyamatos munkavégzéshez. A vállalati foglalkoztatás ugyanakkor igényli a 
nagyüzemi munka követelményeihez való alkahnazkodást és legalább a részműveletek
ben a szakmai jártasságot.

— A büntetésvégrehajtási vállalatok munkáltatási szerkezete viszonylag szűk, 
ezért behatárolt a lehetőség — még szakképzettek esetében is — az egyéni adottságok
hoz, képességekhez igazodó munkakörök biztosítására.

— A munkáltatás termelési szerkezete, profilja olyan, hogy az elítéltek egy része 
az itt szerzett szakmai ismereteit és gyakorlottságát a szabad életben nem tudja köz
vetlenül hasznosítani.

— A munkakövetelmények közelítenek a társadalomban szokásoshoz, a munka
végzéssel összefüggő anyagi és erkölcsi ösztönzés lehetősége viszont korlátozott, haté
konysága alacsony. Mérsékelt a munka díjazására fordítható összeg, alacsony a tel
jesítményhez szorosan kapcsolódó juttatások aránya.

A jelzett ellentmondásokkal együtt is a büntetésvégrehajtás munkáltatási 
rendszere általában rendeltetésének megfelelően funkcionál, nem oldja meg azon
ban teljes értékűen a nevelési, a társadalmi beilleszkedést elősegítő feladatait.

A  munkáltatási rendszer alapjainak megőrzése mellett ezért olyan irányú 
fejlesztés szükséges, hogy a népgazdasági hasznosságot, a gazdaságosságot meg
őrizve és a teljes körű foglalkoztatást fenntartva egyúttal a nevelési célok telje
sebben érvényesüljenek.

6. Szervezeti feltételek

A büntetésvégrehajtás szervezetével és irányításával szemben alapvető követel
mény az, hogy az egész rendszer, ezen belül az egyes szervezeti egységek össze
hangolt tevékenysége is a nevelést szolgálja.

A büntetésvégrehajtás szervezetére jellemző funkcionális tagolódás e követel
ményeknek nem mindenben felel meg.

— A nevelés mint komplex feladat és a szakszolgálatokra tagolódó szervezet között 
ellentmondások keletkeznek. A személyi állomány felügyeletet ellátó tagjai még nem 
alkotnak nevelőközösséget, az elítélteket életük különböző színterein emiatt sem 
érik egységes hatások. Az ilyen jellegű ellentmondások feloldását célozzák azok 
az intézkedések, amelyek az elítéltek körleten belüli életének irányítását össze
hangolják.

— A nevelési feladatok differenciáltsága szükségessé tenné sajátos feladatokra 
szakosodott intézetek létrehozását. Ezt gátolja, hogy az ilyen célra alkalmassá 
tehető (elsősorban megyei) intézeteket — a közigazgatási szervezethez történő 
merev igazodás miatt — nem lehet átalakítani.

— Ellentmondás az is, hogy a büntetésvégrehajtás szervezete — sajátos irányítási, 
magatartásszabályozási formák miatt — csak mérsékelten segíti elő a szabadulás 
utáni beilleszkedést, kevéssé ad módot a társadalomban általában szokásos ma
gatartásformák és viselkedésmódok megtanulására, gyakorlására.
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— A spontán szerveződő, nehezen ellenőrizhető elítéltcsoportok működése 
szaporítja a szervezet ellentmondásait. Jórészt ismeretlenek azok a csoporthatások, 
amelyek ez elítélteket érik. Feltáratlanok azok a mechanizmusok, melyeken keresz
tül a csoportok sok esetben hibás értékrendet, helytelen magatartásformákat 
közvetítenek tagjaik számára.

Az ellentmondás csökkentésére az egyéni öntevékenységen és az öntevékeny 
szervezetek működésén alapuló módszerek alkalmazhatók. Ezek segíthetik a 
társadalomban általában szokásos magatartásformák és viselkedésmódok elsajá
títását, teret adva az elítéltek önállóságának, felelősségérzetének fokozására. 
Alkalmasak az elítéltcsoportok tudatosabb befolyásolására.

A büntetésvégrehajtás szervezete és irányítása nem követte azokat a változá
sokat, amelyek a munka tartalmában végbementek. A feladatok és az azokat 
megvalósító szervezetek összhangjának növelése érdekében a szervezeti rendszert 
és az irányítási módszereket korszerűsíteni kell. A  fegyveres testületi jellegből 
adódó operatív irányítás mellett a nevelés területén erősíteni kell a szakfelügyeleti 
formákat.

7. Az állami és társadalmi szervek közreműködése

Mivel a bűnözés társadalmi jelenség, a bűnmegelőzés pedig a társadalom vé
delmét szolgálja, ezért a büntetésvégrehajtási tevékenység hatékonyságát mind 
az állami szervek, mind a társadalmi szervezetek és tagjaik elősegítik. Ennek 
formái azonban még kiforratlanok.

a) Az elítéltek nevelése szempontjából kiemelkedő jelentősége van a büntetés
végrehajtással közvetlen kapcsolatban lévő igazságügyi szervek közül a büntetés
végrehajtási bíróknak. ítélkezési gyakorlatuk, a különböző ügyekhez szükséges 
véleményekkel szemben támasztott követelményeik befolyásolják az intézeti 
szakemberek szemléletét, célkitűzéseiket.

Az utógondozásban a pártfogókkal való együttműködés a büntetésvégrehajtási 
intézetben megkezdett nevelési folyamat folytatását jelenti a szabad élet viszo
nyai között. Ennek az együttműködésnek a kiépítése, az alapok lerakása meg
történt.

Az együttműködésben azonban még jelentős kiaknázatlan tartalékok vannak. 
A büntetésvégrehajtás és az utógondozás egységének, a nevelési, személyiség
formálási folyamat töretlen ívének megtartása céljából a nevelők és a pártfogók 
kapcsolatát az eddiginél szorosabbá és koordináltabbá kell tenni.

b) A  büntetésvégrehajtásnak és az utógondozásnak is szüksége van azoknak a 
körülményeknek az ismeretére, amelyek a nyomozás és az ítélkezés során fel
tárhatók. Jelenleg a bűnüldöző és az igazságszolgáltató hatóságok főleg olyan 
adatok beszerzésére törekszenek, amelyek saját tevékenységükhöz szükségesek.

A büntetésvégrehajtás által hasznosítható információk vagy nem állnak 
rendelkezésre, vagy nem jutnak el az intézetekhez.

c ) A  büntetésvégrehajtási feladatok megoldásának segítésében fontos szerepük van 
más állami szerveknek, társadalmi szervezeteknek és a társadalom tagjainak is. 
A tanácsok művelődési szakigazgatási szervei, a közművelődés intézményei, a 
szakszervezetek, a KISZ, a Népfront aktivistái a büntetésvégrehajtás során, majd 
pedig az utógondozásban nyújtanak jelentős segítséget.

A szabadult elítéltek munkába állítását, beilleszkedésük megkönnyítését a 
vállalatok, szövetkezetek, intézmények társadalmi szerződések útján biztosítják. 
E tevékenység fejlesztése azonban új erőforrásokat tárhat fel.

d) A  büntetésvégrehajtás nevelési tevékenysége az elítéltek szabadulásakor 
befejeződik. További sorsukról, beilleszkedésük eredményességéről nevelőiknek 
nincs információjuk, így az általuk végzett munka hatékonyságát sem tudják
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megítélni. A visszajelzés hiánya miatt nincs módjuk arra, hogy e szempontból 
saját munkájukat értékeljék, az eredményességnek vagy eredménytelenségnek 
megfelelően megerősödjenek bennük bizonyos törekvések, .vagy változtassanak 
nevelői magatartásukon, módszereiken.

A büntetésvégrehajtási tevékenységnek a bűnmegelőzésben, a bűnözés elleni 
harcban betöltött szerepe miatt a társadalomnak érdeke, hogy protektív környe
zetet biztosítson a büntetés végrehajtási intézetek, a személyi állomány tevékeny
sége és a szabaduló elítéltek számára.

A társadalom segítő tevékenysége, hatékonyságának és összehangoltságának 
fejlesztése az előrehaladás feltétele.

B) A büntetésvégrehajtási tevékenységet 
jellemző ellentmondások

A büntetésvégrehajtás tevékenységét a társadalmi-gazdasági fejlődés szintje, 
a tudati viszonyok állapota határozza meg. Emellett a szabadságvesztés-büntetés 
végrehajtásának sajátosságaiból és lényegéből fakadó ellentmondások is befo
lyásolják.

A büntetésvégrehajtási nevelés fejlesztési koncepciójának kialakításához szük
séges ezeknek az ellentmondásoknak a feltárása. Ez erősíti a nevelés elméleti 
megalapozottságát, segítheti az ellentmondások mérséklését, a káros hatások 
csökkentésére alkalmas intézkedések és módszerek kidolgozását, ugyanakkor jelzi 
azokat a korlátokat, amelyek a büntetésvégrehajtási nevelés eredményességi ha
tárait megszabják.

A koncepció kidolgozása szempontjából figyelembe veendő ellentmondások a 
következők :

1. A büntetőjog — bár figyelembe vesz személyes körülményeket is — a tett, 
az elkövetett bűncselekmény alapján határozza meg a büntetést és a végrehajtási 
fokozatot.

A büntetésvégrehajtás — természetesen figyelembe véve az intézetben meg
határozott büntetőjogi elvárásokat — mégis inkább a tettes, a személyiség alap
ján fogalmazza meg nevelési feladatát, programját, módszereit.

2. A szabadságvesztés-büntetés, amelynek tartalmi eleme a joghátrány, a meg
fosztás, korlátozás. Ebből adódóan a büntetésvégrehajtási nevelés sajátossága, 
hogy úgy feladata a személyiség fejlesztése, hogy közben kényszerül azt korlátok 
közé szorítani.

3. A szabadságvesztés kényszer alkalmazásával jár együtt, amely az elítéltben 
általában szembenállást vált ki. A nevelés eredményessége ugyanakkor igényli a 
nevelt aktív közreműködését és együttműködési készségét.

A kényszer és az együttműködés egyidejű jelenléte mind a nevelőben, mind a 
neveltben konfliktusokat okoz.

4. A szabadságvesztés végrehajtása zárt intézetekben történik. Ezek totális 
intézmények: a társadalomban szokásostól alapvetően eltérő, az életrendet részleteiben 
is szabályozó, az elítélteket kívülről és felülről irányító szervezetek. Ugyanakkor az a 
feladatuk, hogy a társadalomba történő beilleszkedésre neveljék és készítsék elő 
az elítélteket.

Az életmód részletes szabályozása más szervezetre is jellemző. A börtöntől 
alapvetően eltérő azonban, hogy a negatív hatást ott az önkéntesség bizonyos 
foka, valamint az intézmény társadalmi megítélése, elfogadása jelentősen csök
kenti.

6



5. A nevelés egyik fő eszköze a munkáltatás. Az elítéltek alaptevékenységét jelentő 
munkáltatás is hordoz ellentmondásokat. A  munkáltatásban rejlő és korábban 
már jelzett ellentmondások gyengítik a nevelés hatékonyságát.

Ezek az ellentmondások a szabadságvesztés-büntetés jellegéből adódnak. 
Ugyanakkor ellentmondásokat szülnek az adott környezet és körülmények is, 
amelyek között a büntetésvégrehajtás kifejti tevékenységét. Ezek állandóan jelen 
vannak, de nem egyforma mértékben érvényesülnek.

Az ellentmondások csökkenthetők, a következmények ellensúlyozhatok, de a 
nevelés valóságos korlátait jelentik, eredményességét rontják. Még hosszabb időn 
keresztül reálisan kell számolni azokkal az ellentmondásokkal, amelyek az állan
dóan növekvő társadalmi elvárások, a korszerű jogszabályok és a büntetésvég
rehajtási nevelés feltételei és tényleges eredményei között mutatkoznak.

C) A büntetésvégrehajtási nevelés elméleti 
és módszertani alapjai

A büntetésvégrehajtási nevelés fejlesztésének feltételrendszeréhez tartoznak és a 
koncepcióhoz nélkülözhetetlenek azok az elméleti következtetések és módszertani 
tapasztalatok, amelyek a helyzet reális megítélése mellett egyben körvonalazzák 
a tudományos kutatások további irányát is.

Az összegzés tükrözi a büntetés végrehajtási nevelés elméletének jelenlegi 
állapotát.

1. A  nevelés fogalma és tartalma

A büntetésvégrehajtási nevelés a pedagógia kriminálpedagógián keresztül közve
tített ismeretanyagán alapuló emberformáló tevékenység.

A  büntetésvégrehajtás pedagógiája a kriminálpedagógia önálló része, az az 
ismeretrendszer, amely az elítéltek nevelésével, képzésével, oktatásával foglalko
zik, társadalmi beilleszkedésük elősegítését tűzi ki célul.

A büntetésvégrehajtási nevelés az elítéltre irányuló céltudatos, tervszerű, fej
lesztő és korrigáló hatások olyan összehangolt rendszere, amely jogszabályi keretek 
és zárt intézeti viszonyok között az elítélt személyiségéhez igazodó differenciált
sággal segíti a személyiség változását, a társadalmi beilleszkedés és alkalmazko
dás képességének és készségének kialakulását.

A definícióból következően a büntetésvégrehajtási nevelésnek 3 fő tartalmi eleme 
van :

a) A nevelés hatásrendszer, amely magába foglalja egyfelől azokat a környe
zeti tényezőket, amelyek irányított befolyást gyakorolnak az elítéltek személyisé
gére, másfelől azoknak a változásoknak az összességét jelenti, amelyek a nevelés 
eredményeként létrejönnek.

b) A  nevelés folyamat, amely az elítéltet érő hatások és bekövetkező változások 
egymásra épülő és elválaszthatatlan egységében valósul meg. A nevelés folya
matossága szélesebb értelemben azt jelenti, hogy folytatja, illetve kiegészíti a sza
badságvesztést megelőző időszak hatásait, továbbá előkészít a szabadulás utáni 
életre.

A szabadságvesztés-büntetés megkezdése előtti idő kiemelkedően fontos szaka
sza a nevelés szempontjából a büntetőeljárás — a nyomozati, ügyészi, bírói szak — 
folyamata. Szűkebb értelemben a szabadságvesztés idején érvényesülő nevelést 
fejezi ki.

Az intézeti nevelés szakaszai egységes folyamatot alkotnak (az elítélt megisme
rése, a nevelés konkrét programjának kialakítása, a nevelési tevékenység meg
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szervezése, a nevelési eredmény értékelése, a szabadulásra felkészítés, az utógon
dozás és a pártfogó felügyelet előkészítése). Ez a folyamat nem mindig felfelé ívelő 
és egyenes vonalú, szakaszainak egymásutánisága is változik.

A nevelési folyamatban az elítéltnél jelentkeznek kritikus helyzetek, konflik
tusos szituációk, válságszakaszok is. Nem ritkák az emocionális feszültségek, szo
rongások, depressziós megnyilvánulások, visszaesés a korábbi neveltségi szintre. 
Ez azt igényli, hogy a nevelési folyamatot az elítélt személyiségalakulásának dina
mikája szempontjából a nevelők állandóan vizsgálják, elemezzék és értékeljék, ennek 
megfelelően válasszák meg az alkalmazott eszközöket és módszereket is.

c) A nevelés konkrét tevékenység, amely magában foglalja mindazokat a peda
gógiai beavatkozásokat, amelyek az elítélt viselkedésének, magatartásának ala
kulását, személyiségének változását befolyásolják. Eelöleli különösen az egyéni 
és csoportos foglalkozásokat, a személyi állomány részéről alkalmazott bánásmó
dot, az elítélt jogainak biztosítását, kötelességeinek számonkérését; a követel
ménytámasztást és értékelést ; az oktatást és képzést ; mindazt a tevékenységet, 
amelyet nevelési célból fejtenek ki.

2. A nevelés alapelvei

A  büntetésvégrehajtási nevelés legfontosabb sajátosságait és a gyakorlatból levont 
törvényszerűségeit a büntetésvégrehajtási nevelés alapelvei rögzítik. Ezek az alap
elvek az elítéltek nevelésében általánosan érvényesülnek, mert a szabadságvesztés 
alatt végzett nevelés egészére vonatkoznak, meghatározóan hatnak a nevelés 
tartalmára és módszereire, vezérfonalul szolgálnak a nevelési gyakorlat számára.

Az elítéltek nevelésének alapelvei:
a) az egyéniesítés elve,
b) a nevelési ráhatások egységességének elve,
c) a szabadulás utáni beilleszkedésre irányultság elve,
d) a nevelés céljaihoz való aktív viszony kialakításának elve,
e) az elítéltek közösségi nevelésének elve,
f) az erkölcsi, politikai és kulturális befolyásolás komplex alkalmazásának elve,
g) a munkára és munkával történő nevelés elve,
h) a neveléshez szükséges szigor és a szocialista humanizmus együttes alkalmazásá

nak elve,
i) az állami és társadalmi szervek nevelésben való közreműködésének elve.

3. A nevelés sajátosságai, programja

A  büntetésvégrehajtási nevelés programja abból az alapállásból indul ki, hogy min
den ember formálható, nevelhetetlen elítélt nincs. A nevelés eredményessége azon
ban számos okból eltérő, sőt ez a tevékenység egyedi esetekben eredménytelen is 
lehet. Ez nem az elvi alapállást teszi bizonytalanná, hanem a gyakorlat nehézsé
geit fejezi ki és szoros összefüggésben van az elítéltek nevelésének sajátosságaival.

A büntetésvégrehajtási nevelés sajátosságát a társadalom más területein folyó 
neveléshez képest a nevelés alanyai, a nevelési helyzetek és körülmények, vala
mint a rendelkezésre álló időtartam terjedelme adják.

A szabadságvesztésre ítéltek általában felnőtt korúak, büntetésük megkezdése
kor többnyire már kialakult életszemlélettel, megszilárdult szokásokkal és maga
tartásmóddal rendelkeznek. Összetételük heterogén életkoruk, műveltségük, 
szakképzettségük, erkölcsi színvonaluk, érzelmi és gondolatviláguk, családi hely
zetük, egészségügyi állapotuk és az elkövetett bűncselekmény szempontjából.

A sajátosságok miatt az elítéltek nevelésének programja a szocialista pedagógiá
hoz viszonyítva olyan minimális program, amely alkalmassá tehet a társadalomba

8



történő beilleszkedésre, de nem garantálhatja az életvitel tartós befolyásolását. 
A büntetésvégrehajtás nem vállalhatja magára a családi és iskolai nevelés, a 
szakképzés, a szocializációs folyamat minden funkcióját.

4. A nevelés módszerei

A büntetésvégrehajtási nevelés módszertanának kiindulópontja az általános 
pedagógia módszertana, amelyet elsősorban a kriminálpedagógia közvetít, de for
rásként használhatók más tudományoknak azok az eredményei is, amelyek a sze
mélyiségformálás módszereire, eszközeire vonatkoznak. Az egyes módszerek a bün
tetésvégrehajtás céljainak és körülményeinek figyelembevételével kialakított 
nevelési eljárásokban ötvöződnek.

A nevelési eljárások három területre irányulnak:
a) Az elítéltek életviszonyainak alakítására úgy, hogy a nevelési céloknak meg

felelő irányú hatások keletkezzenek.
b) Az elítéltek cselekvéseinek szabályozására úgy, hogy egyes tevékenységformák 

gyakoroltatása, erősítése, mások tiltása, csökkentése váltsa ki a kedvező hatást.
c) Az elítéltek felfogásának alakítására úgy, hogy változzon értékrendszerük, bővül

jenek ismereteik, erősödjenek a beilleszkedésre irányuló törekvéseik.
Mindhárom területre irányuló nevelési eljárások lehetnek közvetlenek és közve

tettek. A közvetlen eljárások az elítéltek nevelésével megbízott személyeknek 
az elítéltekre gyakorolt személyes, valamint a felügyelet általános magatartásának 
hatásán alapulnak. A közvetett eljárások az elítéltek egymásra gyakorolt hatásá
nak irányítására, közösségi tevékenységük megszervezésére irányulnak, a közös
ség személyiségformáló hatásainak érvényesülésére adnak lehetőséget.

Általánosan alkalmazható módszerek a büntetésvégrehajtási nevelésben sincse
nek. Megfelelő eredmény a különböző módszerek váltogatásával, az egyénre sza
bott módszerkombinációk alkalmazásával érhető el.

A büntetésvégrehajtásban a pedagógiai módszerek mellett funkcionális szerepük 
van a terápiás eljárásoknak (például: személyiségzavarban szenvedőknél, továbbá 
az időlegesen pszichésen zavart állapotban lévőknél). Ilyen esetekben a pedagógiai 
és kriminálpedagógiai módszerek általában hatástalanok, a pszichológia és a pszi
chiátria módszereire van szükség.

5. A nevelés hatékonysága

A nevelés hatékonyságát nem lehet elválasztani a büntetésvégrehajtás és az egész 
büntető igazságszolgáltatás hatékonyságától. A nyomozásnak és az ítélkezésnek is 
van személyiségformáló szerepe, de fontos az utógondozás, a szabadulás utáni kör
nyezet hatása is. Ezért különösen nehéz olyan hatékonysági mutatókat kimun
kálni, amelyek kizárólag a szabadságvesztés végrehajtásának eredményességét 
dokumentálnák. A hatékonyság fenntartására szokásos felhasználni a visszaesések 
alakulásának mérőszámait. A bűnismétlés bizonyos fokig jelzi ugyan, hogy az előző 
büntetés nem érte el célját, ténye azonban nem vezethető vissza pusztán az előző 
büntetés sikertelenségére. A megítélésben a büntetés által kiváltott hatáson kívül 
számolni kell a szabadulás utáni társadalmi környezet hatásával is, amely meg
határozott irányba befolyásolta az elítéltet. így  csak a visszaesések mértéke nem 
lehet a büntetésvégrehajtás hatékonyságának mérőszáma és nem ad támpontot a nevelés 
eredményességére.

A nevelés eredménye úgy is meghatározható, mint törekvés kialakulása az el
ítéltben arra, hogy szabadulás után bűncselekmény elkövetése nélkül fog élni. 
A szabadulás időszakában kialakuló beilleszkedési szándék így a hatékony nevelés 
jele lehetne. A szándék megléte, őszintesége azonban nem mérhető. Ugyanakkor
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büntetésvégrehajtási intézet körülményei között csak mérsékelt lehetőség van 
annak vizsgálatára, hogy a deklarált szándékkal összhangban vannak-e a tettek. 
Az elítéltek beilleszkedési szándékának vizsgálata ezért a gyakorlatban nem lehet 
a nevelés hatékonyságának mérőszáma.

A nevelés feltételei oksági kapcsolatban vannak a hatékonysággal. Az intézetek 
körülményei, a személyi állomány szaktudása, szemlélete, az alkalmazott mód
szerek, eszközök célszerűsége meghatározója és alakítója lehet az eredményesség
nek. így  a feltételek vizsgálata, elemzése segíthet a hatékonyság egyik összetevő
jének értékelésében.

Az elítéltek viselkedésének megfigyelése és vizsgálata is lehetőséget ad bizo
nyos következtetésekre. Vannak olyan megnyilvánulások, képességek, melyek 
az intézeti élet körülményei között is utalnak a szabadulás utáni viselkedésre. 
Ugyanakkor megállapítható, hogy a büntetésvégrehajtási nevelés hatékonyságá
nak mérésére ma még nem állnak rendelkezésre megfelelő módszerek.

A fentiekben ismertetett és hasonló eljárások csak közvetve és kis valószínűség
gel mutatják az eredményességet. A nevelés fejlesztésének ugyanakkor fontos 
feltétele, hogy mód legyen az elvi megfontolásokon túlmenően a végrehajtás gya
korlatában is kipróbálni minél több eljárást, összemérni hatékonyságukat, keresni 
a legnagyobb eredményre vezető módszereket. Az illetékes szerveknek hosszú 
távon törekedni kell ennek megvalósítására.

Összefoglalva a büntetésvégrehajtás feltételrendszerének értékelését, megálla
pítható, hogy e feltételek általában alkalmasak a szabadságvesztésre ítéltek bün
tetésének végrehajtására, a törvény által meghatározott cél, a nevelés megvaló
sítására. Ugyanakkor több területen a növekvő követelmények és a lényegesen 
lassabban javuló feltételek között a jelentős erőfeszítések ellenére sincs megfelelő 
összhang. A jogszabályok teljes értékű hatály osulása is csak folyamatos fejlődés eredmé
nye lehet. Ezért indokolt a feltételek reális számbavételével, a célok pontosai)!) 
meghatározásával, tudatosabb és célravezetőbb módszerek kijelölésével, tehát a 
nevelési koncepció kimunkálásával a büntetésvégrehajtás követelményrendszeré
nek és gyakorlatának továbbfejlesztése.

II.
A BÜNTETÉSVÉGREHAJTÁSI NEVELÉS 

FEJLESZTÉSÉNEK KONCEPCIÓJA

A büntetésvégrehajtási nevelés fejlesztési koncepciójának az a szándéka, hogy
— a nevelési tevékenységet fejlessze és hatékonyabbá tegye,
— a követelményeket pontosan meghatározza,
— a nevelési célok és feltételek közötti ellentmondásokat tompítsa.
Ezt úgy igyekszik megvalósítani, hogy egyben érvényesíti a büntetőjogi bünte

tés tartalmát, a törvényből, illetőleg a jogerős bírósági ítéletből származó, a társa
dalmi értékítéletet is megfogalmazó joghátrányt.

A nevelési koncepció arra törekszik, hogy a stabilitás és a megújulás összhangját 
érvényesítse, megőrizze a bevált elemeket, kiegészítse és a változó körülmények
hez igazítsa a módszereket, továbbfejlessze a büntetésvégrehajtási nevelés elmé
letét és gyakorlatát.

A) A bűnözés várható alakulása

A bűnözés társadalmi jelenség, alakulása számos körülménytől függ. A bűnelkö
vetők számának és összetételének változása meghatározóan hat a büntetésvégre
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hajtási tevékenységre, ezért a következő időszak bűnözési helyzetének prognoszti
zálása kiindulópontja a nevelési koncepciónak.

1. A  bűnözés terjedelme

A bűnözés terjedelmében, az ismertté vált bűncselekmények számában lényeges 
változás hosszú távon nem várható. Számolni kell azonban azzal, hogy lesznek évek, 
amikor átmenetileg növekszik, más években csökken az elkövetők száma.

2. A bűnözés összetétele, struktúrája

A bűnözés szerkezete és összetétele előreláthatólag a jelenlegihez képest lényegesen 
nem változik. Ezen belül várhatóan növekszik azonban az erőszakos bűncselekmé
nyek száma, számolni lehet újabb bűncselekmény formákkal (például: a kábító
szerrel visszaélés) és újabb elkövetési módokkal (például: szervezett, nemzetközi 
kapcsolatokkal rendelkező elkövetők).

Valószínűleg szaporodni fog a közlekedési bűncselekmények száma. A megnöveke
dett idegenforgalom, valamint a nemzetközi bűnözésben tapasztalható irányzatok 
hatására emelkedés várható a vám- és deviza-bűncselekményekben.

Vannak a társadalmi-gazdasági fejlődésnek olyan elemei, amelyek kriminogén 
hatása érvényesül a vagyon elleni bűncselekmények számának növekedésében.

A bűnözésben megnő a fiatalkorú és fiatal felnőtt elkövetők száma.

3. Az elítéltek összetétele

A bűnözés jellegének alakulása, valamint a demográfiai változások következtében 
várhatóan megnövekszik a férfiak, különösen a fiatalkorúak, valamint a fiatal felnőtt 
korosztályba tartozó elítéltek száma. Nem lehet számítani a cigány származású elítél
tek magas arányának csökkenésére sem.

Hosszabb távon számolni kell a szabadságvesztésre ítéltek kultúrszínvonalának, 
iskolázottságának alacsony szintjével. Várhatóan emelkedik a kóros személyiségű, 
az alkoholizmus és más személyiségzavar miatt gyógyító-nevelésre szoruló elítéltek 
aránya.

A visszaeső elítéltek száma feltételezhetően nem csökken, esetleg bizonyos mérték
ben emelkedik.

a) A bűnözés esetleges emelkedését a szabadságvesztéssel nem járó büntetések 
alkalmazása várhatóan nem fogja olyan mértékben ellensúlyozni, ami a végre
hajtandó szabadságvesztésre ítéltek számát mérsékelné. Ezért a büntetésvégre
hajtásnak tartósan be kell rendezkednie a jelenlegihez hasonló, illetőleg annál 
nagyobb elítéltlétszám megfelelő elhelyezésére és ellátására. Ez a helyzet meg
követeli az egész büntetésvégrehajtási rendszer, tevékenység további differenciá
lását is.

b) Az elítéltek várható összetétele miatt az anyagi és szellemi erőket célirányosab
ban kell koncentrálni a fiatalkorú és az elsőbűntényes felnőtt férfi elítéltek neve
lésére.

c) A  személyiségzavarban szenvedő elítéltek gyógyító-nevelése érdekében fej
leszteni kell e területen a nevelés személyi, tárgyi és szakmai feltételeit.

d) Az oktatás továbbra is alapvető feladat. Megkülönböztetett figyelmet kell for
dítani az elítéltek összetételét figyelembe vevő szervezett általános iskolai oktatás 
feltételeinek biztosítására. Bővíteni kell a középfokú, valamint a szakirányú kép
zést, továbbá a művelődési lehetőségeket.

e) A hosszú tartamú szabadságvesztésre ítélteknél nagyobb hangsúlyt kell helyez
ni a szabadságvesztés káros hatásainak kivédésére, illetőleg csökkentésére. Ennek érde
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kében erősíteni kell a reszocializálást elősegítő kapcsolatok fenntartását, javítani 
az átmeneti csoportokban végzett nevelőmunkát.

f )  Az eliteltek jelentős hányadánál továbbra is számolni kell a rövid büntetési 
idővel és ebből adódóan a nevelési célkitűzések megvalósításának mérsékeltebb 
lehetőségeivel.

B) A nevelési célok továbbfejlesztése 
és differenciálása

A szabadságvesztés során zömében olyan elítéltekkel kell foglalkozni, akik a bűn- 
cselekmény elkövetésével a társadalomba való beilleszkedésük kisebb vagy na
gyobb zavarait bizonyították.

A büntetésvégrehajtási nevelésnek ezért elsősorban a személyiség negatív 
irányultságának megváltoztatására kell törekednie. Ebből következően : más ne
velési feladatokat kell megvalósítani a gondatlan elkövetőknél, mint a bűncselek
mények szándékos elkövetőinél, különbséget kell tenni a vagyon elleni bűncselek
mények tetteseinek és a garázda, erőszakos bűncselekmények elkövetőinek neve
lése között; más feladatok kerülnek előtérbe a többszörösen visszaesőknél, mint 
az első bűntényeseknél. Sajátos feladatot jelent a változatlanul nagy számú cigány 
szarmazasu elítéltek nevelése. Megfelelő bánásmódot, körültekintően megválasztott 
módszereket igényelnek a vallásos világnézetű elítéltek. Mindez szükségessé teszi 
a nevelési tevékenység differenciálását.

Büntetésvégrehajtási nevelési szempontból a differenciálás : az egységes szabad- 
ságvesztés-büntetés végrehajtásának speciális megszervezése. Olyan eszköz, 
amely a nevelésben az elítéltek személyiségéhez és összetételéhez igazodva különb
séget tesz a nevelési cél és feladatrendszeren belül.

1. A differenciálás jogi szempontból elsődlegesen a büntetésvégrehajtási foko
zatokban valósul meg. Az intézetekben emellett egyéb szempontok is érvényesül
nek. A nevelés eredményessége érdekében szükséges,, hogy mind a fokozatokon 
belül, mind az intézetek között bővüljön a speciális csoportosítás lehetősége. Töre
kedni kell arra, hogy eltérő bánásmód érvényesüljön az átlagos személyiségű, más 
a kriminális személyiségű elítéltek esetében, ismét más csoportba tartozzanak a 
kóros személyiségűek.

2. A büntetésvégrehajtási nevelés általános célja: elősegíteni, hogy az elítélt sza- 
badulasa után beilleszkedjen a társadalomba, és újabb bűncselekményt ne köves
sen el. Ez a cél a büntetésvégrehajtás során végzendő tevékenységek fő irányát 
határozza meg.

Az elkövetők azonban konkrét körülményekkel és személyiséggel rendelkeznek, 
nem általában, hanem meghatározott cselekmény elkövetésével sértették meg a 
törvényeket. A nevelés éppen ezért mindig egyéni, speciális nevelési eljárások al
kalmazásai egyéni nevelési célok elérését követeli meg. Az elítéltek bizonyos cso
portjai rendelkeznek olyan közös jellemzőkkel, amelyek az általános és az egyes 
között tipikus nevelési célrendszer kialakítását teszik lehetővé. A csoportképzés 
ismérveként elsősorban a végrehajtási fokozat, a szabadságvesztés időtartama, 
az elkövetett bűncselekmény és az elítéltek bizonyos személyes jellemzői kaphat
nak szerepet.

Az általános célok a tevékenység fő irányainak meghatározói, a tipikus célok 
bizonyos csoporttulajdonságokkal rendelkező elítélek nevelésének szervezetét 
meghatározó elvek, az egyéniesített , adott személyiségre épülő célok pedig a neve
lő-tevékenység alapjait képezik. Mindez együtt alkotja a nevelési célrendszert.

A nevelési célok a nevelési folyamat közbeeső vagy végső állomásait jelentik. 
Megvalósításuk különböző nevelési eszközök és módszerek megválasztását és al
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kalmazását igényli. Ez jelenti — az osztályozással és csoportosítással együtt — a 
nevelés differenciáltságát. Mindezek alapján indokolt, hogy a nevelési folyamat 
mellett a célok is differenciálódjanak, hogy az általános célkitűzések mellett na
gyobb szerepet kapjanak a tipikus és egyéni nevelési célok.

A fő törekvést irányok a következők:
a) Az előzetesen letartóztatottaknál nem kifejezett nevelési cél, hanem nevelési 

célzatú tevékenység érvényesül. Ennek az a feladata, hogy segítsen át a büntető- 
eljárás okozta kríziseken, és segítse a büntetésvégrehajtási intézeti viszonyok közé 
történő beilleszkedést.

Intézni kell szociális ügyeiket, segíteni őket kapcsolataik fenntartásában. Gon
doskodni kell kulturális ellátásukról. A valószínűsíthető szabadságvesztés alatti 
nevelés sikere érdekében a lehetőségekhez képest meg kell ismerni őket.

b) A rövid tartamú (1 évet meg nem haladó) szabadságvesztésre ítéltek nagy ré
sze első bűntényes, akiket viszonylag kisebb súlyú bűncselekmény elkövetéséért 
vontak felelősségre. Általában intenzív személyiségformálásra a szabadságvesz
tés rövid időtartama nem ad lehetőséget. Náluk a nevelési cél a személyiségben 
meglévő pozitív vonások erősítése, bizonyos magatartásformák és viselkedésmódok 
fejlesztése. Ezért elsősorban a fegyelmezett munkára és viselkedésre nevelés hozhat 
eredményt.

A rövid időtartamú ítélettel rendelkezők között nagy számban vannak olyan 
elítéltek, akiknek az előzetes letartóztatás beszámítása miatt a jogerős ítéletük 
kiszabása után csak néhány hét vagy egy-két hónap a hátralévő büntetési idejük. 
A jogerős szabadságvesztés töltése végső soron itt a szabadulásra való felkészítés 
időszakával esik egybe. Ezeknél az elítélteknél a rendelkezésre álló időt elsősorban 
arra kell felhasználni, hogy reális, megvalósítható élettervet alakítsanak ki és erő
södjön bennük az akarat ennek megvalósítására.

c) Az egy-három év közötti időtartamra elítélteknél — bár összetételükben rend
kívül heterogén csoportot alkotnak — az időtartam függvényében megnő a nevelői 
beavatkozások gyakorisága, intenzitása és ez határozottabb nevelési célok kitűzésére 
ad módot. (Például: ilyen a szociokulturális színvonal emelése, általános és szak
mai képzettségük növelése.)

Náluk a személyiség határozottabb befolyásolása is célul tűzhető, ezért szüksé
ges és lehetséges az intenzívebb személyiségfejlesztő módszerek alkalmazása is.

d) A hosszabb tartamú (3 évet meghaladó) szabadságvesztés esetében az említett 
feladatok mellett fokozottan van szükség a börtönártalmak kivédésére, a rehabili
tációra. Nehezebb feladat az ilyen elítélteknél a családi, társadalmi kapcsolatok 
fenntartása, szabadulásuk és utógondozásuk előkészítése. A viszonylag hosszabb 
büntetés a nevelési folyamat pontosabb, körültekintőbb megszervezését, rész
célok kitűzését, a nevelési folyamat gyakoribb értékelését igényli és teszi lehetővé. 
A szabadulás előtti időszakban intenzívebben kell velük foglalkozni.

e) A fiatalkorúaknái és a fiatal felnőttek egy részénél — mert még nincs kialakult, 
megszilárdult személyiségszerkezetük — nagyobb a lehetőség személyiségük formá
lására. Ezért indokolt számukra az átlagosnál jobb nevelési feltételek biztosítása. 
Más csoportokhoz képest nagyobb gondot kell fordítani az eredményes életvitel 
és pályakezdés feltételét képező általános és szakmai műveltség megszereztetésére. 
Fontos a családi, a munkahelyi és egyéb társadalmi kapcsolataik erősítése, közös
ségi magatartásuk fejlesztése. Az érzelmi, akarati vonásaik gazdagítása érdekében 
intenzív terápiás személyiségformáló módszerek alkalmazása is indokolt lehet.

f) Az először szabadságvesztést töltő elítélteknél fokozottan jelentkezik az a stá
tusz és presztízs veszteség, amely nehezíti a börtönélet elviselését és a szabadulás 
utáni beilleszkedésüket. Speciális tanácsadással, felkészítéssel szükséges ennek 
ellensúlyozása. Ezekben az esetekben a büntetésvégrehajtási intézetben fontos
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féludât a kriminális fertőzés, a ,,börtöniskola” hutasanak ellensúlyozasa, a bűnözői 
értékrend átvételének megakadályozása.

g) A többszörös visszaesőknél bebizonyosodott, hogy a társadalmi nevelés siker
telensége után abüntetésvégrehajtási nevelés sem érte el acélját. Megváltoztatasuk 
megkísérlése mégis kötelesség. Ennél a csoportnál a büntetésvégrehajtás vissza
tartó hatásának kell hangsúlyosabbá válnia, emellett — mint például a szigorított 
őrizeteseknél — keresni kell az intenzívebb személyiségformálás lehetőségét is.

h) Az alkoholisták és az egyéb kóros személyiségzavarban szenvedők gyógyító-nevelése 
speciális feladatot jelent. A feladat kettős : egyrészt a betegség különböző terápiás 
módszerekkel történő gyógyítása, ezzel a nevelés, a pedagógiai módszerek alkal
mazhatóságának az előkészítése, másrészt a gyógyultaknál a betegségbe történő 
visszaesés megelőzése, az elítélt figyelemmel kísérése a gyógyulás utáni időszakban, 
valamint szükség esetén speciális utógondozásuk megszervezése.

i) A gondatlan elkövetők életvitele, gondolkodásmódja és a bűncselekmény elkö
vetése között általában nincs szerves kapcsolat. A bűncselekmény hátterében a 
legtöbb esetben kisebb súlyú negatív személyiségvonások húzódnak meg. A gon
datlan elkövetőknél a nevelési cél: a felelősségérzet fejlesztése és a felelősségteljes 
magatartás gyakoroltatása. Ennek egyik alapvető módszere az öntevékenység 
kibontakoztatása.

A felsorolt differenciált nevelési célok és módszerek további elméleti és módszer
tani elemzést, fejlesztést igényelnek. A fejlesztés az egyéniesítéshez vezető újabb 
lehetőségek meghatározására, komplexebb csoportképző elvek és ismérvek kidol
gozására irányul.

C) A nevelés fejlesztésének feladatai

1. Az elítéltek nevelési fejlesztésének irányai

A  büntetésvégrehajtási nevelés hatékonyságának növelése érdekében alapvető 
feladat a nevelési célokhoz jobban illeszkedő formák, módszerek alkalmazása.

a)  Fontos feladat az elítéltek műveltségének, iskolázottsági szintjének növelése.
— Az általános iskolai oktatásban emelni kell a tanulmányi munka színvonalat, 

javítani a tanulmányi eredményeket, csökkenteni a lemorzsolódást.
— A középiskolai oktatásban részt vevők számát növelni kell elsősorban a fiata

labb korosztályok körében. Felülvizsgálva a jelenlegi gyakorlatot, a lehetőségek
hez mérten néhány intézetbe célszerű koncentrálni a középfokú oktatást.

A beindult kísérletekre alapozva meg kell teremteni az elítéltek gyógypedagógiai 
oktatásának személyi, szervezeti kereteit. Különös figyelmet kell fordítani a szellemi
leg fogyatékos, értelmileg és szociálisan visszamaradt elítéltek — különösen a fiatal 
és a fiatal felnőtt korúak — gyógypedagógiai nevelésére.

b) A  szellemi elszigeteltség csökkentése, a kulturális értékek elsajátítása érdeké
ben hatékonyabb, komplex közművelődési tevékenységre van szükség.

— Szakszerűvé kell tenni a könyvtári munkát, jobban felhasználni az olvasást 
a nevelésben.

— Célzottabbá, tudatosabbá kell tenni az ismeretterjesztést, törekedve a neve
lési rendszerbe történő fokozottabb beillesztésére, korszerűbb formák alkalmazá- 
sára.

— A tömegkommunikációs eszközök felhasználását minőségében kell fejleszte
ni, tudatosabban állítva a kulturális, erkölcsi nevelés szolgálatába a sajtót, a filmeket 
a T V  és a rádió műsorait.

— Az elítéltek szabadidejének felhasználását szervezettebbé, színesebbé kell 
tenni. A cél az legyen, hogy a szabadulás utáni időszakban is folytatható művelő
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dési szokásokat sajátítsanak el és gyakoroljanak az intézeti körülmények között, 
különös figyelemmel az egészséges életmód, kulturált szórakozás és művelődés 
iránti igény felkeltésére.

c)  Kiemelt feladatként kell kezelni az elítéltek egyéni nevelését.
— Olyan légkört kell teremteni valamennyi intézetben, amelyben helyet kap 

az elítéltek egyéni problémáival való rendszeres foglalkozás és azok megoldásának 
segítése.

— Javítani kell, teljesebbé kell tenni az elítéltek megismerését, személyiségük 
kritikus jegyeinek feltárását.

Célszerű bővíteni a megismerés érdekében használt módszereket, tudatosabbá 
tenni az egyéni nevelési módszerek alkalmazását. Nagyobb hangsúlyt kell adni 
a helyes, eredményre vezető nevelői magatartás megválasztásának.

d)  Fejleszteni kell a csoportmunkát a nevelésben, hatékonyabbá kell tenni és bő
víteni a csoportos foglalkozási formákat.

e) Az arra rászoruló elítélteknél a pszichoterápia és szocioterápia egyéni és cso
portos formáinak és módszereinek felhasználásával elő kell segíteni a pszichés torzu
lások, a társadalmi beilleszkedési zavarok felszámolását. Közöttük kapjon nagyobb 
szerepet a társadalmi beilleszkedés szubjektív és objektív feltételeinek megterem
tésére irányuló törekvés.

f )  A szabadulás utáni beilleszkedés megkönnyítésére, a börtönártalmak mérsék
lésére fejleszteni és szélesíteni kell az elítéltek öntevékenységére épülő nevelési formá
kat. Az önkormányzati elemek ésszerű alkalmazásával, nagyobb önállósággal, 
a demokratikus vonások erősítésével elő kell segíteni a közösségi élet normáinak el
sajátítását, az egyéni öntevékenység, kezdeményezőkészség, felelősségérzet kibon
takozását és megerősítését.

g)  Szélesíteni kell az elítéltek testi nevelését az egészség és a fizikai kondíció meg
őrzése, valamint a szabadulás utáni egészséges életmódra nevelés érdekében.

2. A nevelés tárgyi feltételeinek fejlesztésével kapcsolatos feladatok

A tárgyi feltételek közül a jelenlegi és a következő tervidőszakban elsősorban 
az elhelyezési körülmények szorulnak javításra, bővítésre, mind a lakóhelyiségek, 
mind pedig a közösségi helyiségek vonatkozásában.

a) A zsúfoltság csökkentése, a differenciálási irányelvek érvényesítése és általá
ban a nevelési feladatok megvalósítása érdekében szükséges mintegy 3500 — 4000 
új férőhely létrehozása. Törekedni kell arra, hogy a munkáltatásban részt vevő koo
perációs partnerek fokozottabban segítsenek az elítéltek férőhelyeinek bővítésében.

b)  Új létesítmények építéséig, illetve a férőhelyek más úton történő bővítéséig 
is keresni kell az elhelyezési feltételek javításának lehetőségeit. Ennek érdekében 
intézetenként ki kell dolgozni egy olyan programot, amely a rendelkezésre álló 
eszközök ésszerűbb felhasználásával növeli a közösségi helyiségek, tantermek számát, 
csökkenti az intézetek zsúfoltságát.

c) A  tárgyi feltételek javítása érdekében felül kell vizsgálni az erre felhasznál
ható pénzeszközök költségvetési tervezési és gazdálkodási rendszerét, a vállalati 
pénzeszközök nagyobb arányú mobilizálásának lehetőségét.

3. A személyi feltételek javításával kapcsolatos feladatok

Az elítéltek nevelésével közvetlenül foglalkozók számának szerény növelése mellett 
szükség van szakmai tudásuk, módszertani kultúrájuk, hivatástudatuk fejleszté
sére, a szakszolgálatok együttműködésének javítására, az egész személyi állomány 
pedagógiai ismereteinek bővítésére.

a) A  nevelői létszám differenciált megnövelésével hosszabb távon el kell érni
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hogy egy nevelőre a felnőttkor útiknál 50 — 70, a fiatalkorúaknál és a gyógyító-nevelésre 
szorulóknál legfeljebb 20 — 30 elítélt jusson.

f)j Az eddigieknél nagyobb létszámot kell biztosítani a fiátal felnőttek, a szigo- 
rított őrizetesek, az átmeneti csoportba helyezettek nevelésére. Ezeknél a speciális 
feladatoknál lehetőleg 30—40 fős csoportokkal foglalkozzon egy nevelő.

c) Gondoskodni kell arról, hogy a speciális szakismeretet igénylő munkakörök
ben felkészült szakemberek dolgozzanak.

A nagyobb létszámot befogadó országos végrehajtó intézetekben 3 — 4 fővel 
dolgozó pszichológiai laboratóriumokat kell szervezni.

A közművelődési feladatok nagyságától, összetettségétől függően a nagyobb 
intézetekben indokolt függetlenített népművelő foglalkoztatása.

A gyógypedagógiai oktatás és nevelés fejlesztésének érdekében egyes intézetek
ben nagyobb számban kell megfelelő szakképesítéssel rendelkező gyógypedagó
gust alkalmazni. .

d) A felsőfokú végzettséggel rendelkező fiatal nevelőknél erősíteni kell a hivatas- 
tudatot, az alkotókedvet, a kezdeményezőkészséget. Ennek feltétele az intézetek
ben a jó  munkahelyi légkör, a megfelelő munkafeltételek. Szakmai ismereteik fel- 
frissítése és fejlesztése érdekében meg kell teremteni a differenciált továbbképzést
és posztgraduális képzést.

e) A  nevelési szolgálat beosztottai részére a munka jellegétől függően egyedi 
esetekben, egy-egy foglalkozásra vonatkozóan szolgalatban is lehetőve kell tenni 
a civilruha viselését. Ennek érdekében vegyesruhás normába kell átsorolni őket.

4. A munkáltatás fejlesztésével kapcsolatos feladatok

A  teljes körű foglalkoztatás és a hatékonyság biztosítása mellett el kell érni, hogy 
az elítéltek foglalkoztatásában a nevelési célok is teljesebben érvényesüljenek.

a) A  munkavégzés, mint nevelési eszköz, segítse elő a szabadulas utáni beillesz
kedést. Ezért az elítéltek foglalkoztatási rendszere a lehetséges mértékben közelítsen 
azokhoz a körülményekhez, melyek a társadalomban altalában szokásosuk.

b) A  munka megszervezése minimális követelményként szolgaija a rendszeres,
folyamatos, fegyelmezett munkavégzés elsajátítását és gyakorlását, a munka- 
követelményekhez, teljesítménykövetelményekhez szükséges képességek fejlesz
tését. , ,

Ezen túl törekedni kell arra, hogy a foglalkoztatás szerkezetének bővitesevel 
legyen lehetőség egyrészt az egyéni adottságoknak megfelelőbb foglalkoztata,sra, más
részt olyan szakismeret és gyakorlat elsajátítasara, amelyet az elíteltek szabadulasuk 
után is hasznosíthatnak.

c) Erősíteni kell az elítéltek érdekeltségét a fegyelmezett munkavégzésben. 
Bővíteni kell a munkavégzéssel összefüggő, ösztönzésre rendelkezésre álló pénzügyi 
eszközöket, növelni a teljesítményhez szorosan kapcsolódó juttatások arányát. 
Elő kell készíteni olyan jogszabályi rendezést, hogy társadalombiztosítási szem
pontból a fogvatartás alatt végzett munka beszámítható legyen a folyamatos munka- 
viszonyba.

d) A  foglalkoztatott elítéltek irányításával, felügyeletével megbízott büntetés
végrehajtási dolgozóknak termelésirányítási feladataik megoldása mellett foko
zottabban kell résztvenniük az elítéltek nevelésében. Ehhez szervezetten elő kell 
segíteni a szükséges pedagógiai ismeretek megszerzését.

e) Az elítéltek összetételének, büntetési idejüknek megfelelően differenciáltan 
kell fejleszteni a szakirányú képzést.

— A fiatalkorxlaknál, a fiatal felnőtteknél, a hosszabb tartamú szabadsagvesztés- 
re ítélteknél bővíteni kell a szakmunkásképzést.
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Ahol erre a feltételek biztosíthatók, a vállalati profiltól eltérő, a népgazdasági 
igényekhez igazodó irányokban is kell képzést szervezni.

— Az elítéltek nagyobb részénél csak a betanított, emelt szintű betanított munkás
képzésére van lehetőség. Szükséges azonban ennek fejlesztése is, elsősorban a szaba
dulás utáni beilleszkedést megkönnyítő irányokban.

5. A szervezet és irányítás fejlesztésével kapcsolatos feladatok

A nevelési feladatok végrehajtása e tevékenység szervezeti kereteinek korszerű
sítését igényli. A korszerűsítés iránya az intézményhálózat differenciáltabbá tétele, 
valamint a büntetésvégrehajtási intézetek belső szervezetének olyan átalakítása, 
amely kedvezőbb feltételeket teremt az egységes nevelőmunkához.

a ) Részletesen ki kell munkálni és a gyakorlatban megvalósítani, hogy a bün
tetésvégrehajtás egész testületének, valamennyi szervezeti egységének a nevelés 
érdekében kell munkálkodnia.

Ezért az intézetekben szervezeti intézkedésekkel is elő kell segíteni az elítéltek 
életének, munkájának irányítását végző szakszolgálatok együttműködését. A szerve
zet szükséges mértékű funkcionális tagolódása mellett erősíteni kell az adott el
ítéltcsoporttal foglalkozó szakemberekből álló szervezeti alapegységeket.

b)  A szabadulás utáni beilleszkedés megkönnyítése érdekében az elítéltek életé
nek szervezeti formáinál, szervezési elveinél, magatartásszabályozási módszerei
nél jobban figyelembe kell venni a társadalomban általában érvényesülő elveket 
és gyakorlatot.

c) A  büntetés végrehajtási nevelés hatékonyságának növelése megköveteli egy 
új, speciális célkitűzésű intézet létrehozását, amelynek feladata lesz a hosszabb 
tartamú szabadságvesztésre ítéltek diagnosztizálása, az őket befogadó intézetek 
kijelölése az ítéletben meghatározott végrehajtási fokozaton belül, nevelési prog
ramjuk kidolgozása.

Az intézet személyi-tárgyi feltételeit úgy kell kialakítani, hogy alaptevékenysé
ge mellett betölthesse a büntetésvégrehajtás módszertani, koordináló és tovább
képző intézetének szerepét is.

d) Javítani kell az irányítást. A felügyeleti munkát aktív, ösztönző, nevelő
hatású tevékenységgé kell formálni. K i kell dolgozni a nevelési szakterület hatéko
nyabb szakfelügyeleti rendszerét, új szervezeti formáit. Olyan adatszolgáltatási, in
formációs rendszert kell kifejleszteni, amely gyors, pontos információkat biztosít 
a döntésekhez és alkalmas a büntetés végrehajtás helyzetének, munkájának rendsze
res elemzésére.

6. A  társadalmi kapcsolatok fejlesztése

Az állami szervek, a társadalmi erők és társadalmi szervezetek mind a szabadság
vesztés-büntetés végrehajtása alatt, mind a szabadulás után képesek eredménye
sen közreműködni a büntetésvégrehajtási célok megvalósításában. Ennek a lehe
tőségnek a hatékonyabb felhasználására kell törekedni.

a) A  büntetésvégrehajtási nevelés hatékonyságának növelése érdekében foko
zottabban kell támaszkodni a társadalom politikai, erkölcsi és gazdasági erőforrá
saira, törekedve arra, hogy a társadalom a jelenleginél pontosabb és teljesebb képet 
kapjon a büntetésvégrehajtási testület törekvéseiről, problémáiról, eredményeiről.

b) Hatékonyan segítené a differenciált nevelési program kialakítását és megvaló
sítását a büntetőeljárásban részt vevő szervek összehangoltabb tevékenysége azzal, 
hogy a bűncselekményre és az elkövetőre jellemző, a nevelés és az utógondozás 
számára nélkülözhetetlen adatokról intézményesen tájékoztatnák a büntetésvégre
hajtást.
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c) Tartalmasabb együttműködést kell kialakítani a büntető bíróságokkal és a 
büntetésvégrehajtási bírókkal. Csökkenteni kell a formális elemeket az ítélet elő
készítésében és az ítélkezési gyakorlatban.

A büntetésvégrehajtási bírók és a nevelők munkakapcsolatának alapja az ügy
ben érintett elítélt alapos megismerése és a beilleszkedési szándéknak mint a neve
lés céljának és mint a bírói döntés alapjának alapos mérlegelése legyen. A beillesz
kedés objektív feltételének megteremtésében a nevelők és a hivatásos pártfogók 
a jelenleginél szélesebb körben, körültekintőbben működjenek közre.

d)  Fejleszteni kell az együttműködést azokkal a társadalmi szervezetekkel, akik 
a szabadult személyekkel eredményesen képesek foglalkozni.

Szorosabb kapcsolatot kell kialakítani a társadalmi pártfogókkal, meg kell ismer
tetni velük azt a nevelési folyamatot, amelyben az elítéltek a végrehajtás során 
részt vesznek.

e)  Bővíteni kell azoknak a munkahelyeknek a körét, ahol a szabaduló elítélte
ket foglalkoztatni tudják, számukra megfelelő munkakörülményeket biztosítanak.

Fejleszteni kell a speciális utógondozási feladatok ellátásában részt vevő szer
vekkel, egészségügyi intézményekkel, iskolákkal való együttműködési szervezet 
kereteit. Kezdeményezni kell a társadalmi szervezeteknél (szakszervezetek, 
Vöröskereszt stb.) a szabaduló elítéltekkel kapcsolatos munka kereteinek létre
hozását, intézményesítését. Törekedni kell arra, hogy pártfogóik, gondozóik minél 
több visszajelzést adjanak a szabadultak sorsáról, további életútjáról, így segítve 
a nevelés eredményességének értékelését.

7. A nevelés elméletének fejlesztése

A büntetésvégrehajtásnak nagyrészt önállóan kell tevékenysége elméleti, m ód
szertani alapjait megteremteni, fejlesztenie. Ennek érdekében tudományos kuta
tásokat is kell végezni.

a) Az elmélet fejlesztésének fő iránya a differenciált végrehajtás és nevelés elvei
nek, módszereinek továbbfejlesztése.

b) A  büntetés végrehajtás fejlődésének, a jogszabályok változásának megfelelően 
felül kell vizsgálni a nevelési alapelveket, a szükséges mértékben folyamatosan 
hozzá kell igazítani az elvárások és a feltételek változásaihoz.

c) A tudományos eredmények, a gyakorlati tapasztalatok, kísérletek eredmé
nyeinek felhasználásával fejleszteni kell a büntetésvégrehajtási nevelés módsze
reit.

Bővíteni kell az alkalmazott módszerek körét, meg kell találni az adott elítélt
csoportok neveléséhez leghatékonyabban használható módszereket, eljárásokat, 
eszközöket. Különös figyelmet kell fordítani az egyéni nevelés módszereinek fej
lesztésére.

d)  Az elméleti és módszertani kérdések megoldására folytatni kell a kutató
munkát. Bővíteni kell ennek a tevékenységnek személyi-tárgyi feltételeit. 
A saját kutatások szervezése mellett fejleszteni kell az együttműködést azokkal a 
kutató-bázisokkal, ahonnan a büntetésvégrehajtási feladatok megoldásához segít
ség várható.
A legfontosabb kutatási témák:
— Az intézetek hatásmechanizmusának, az elítéltek személyiségére gyakorolt 
hatásának vizsgálata;

— Az elítéltek informális szervezeteinek vizsgálata;
— A nevelés hatékonyságának mérése;
— A visszaesések okainak kutatása;
— A büntetésvégrehajtási jog fejlesztéséből adódó kutatások;
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e) Az elméleti ismeretek, kutatási eredmények, módszertani tapasztalatok köz
readására támogatni kell a publikációs tevékenységet. Jól használható tananyago
kat kell kidolgozni a személyi állomány egyes csoportjai számára a munkájukhoz 
szükséges ismeretekből. Ezeket a nevelési koncepcióra kell alapozni.

D) A koncepció fejlesztése

A büntetésvégrehajtási nevelés fejlesztési koncepciója a jelenleg hatályos jogsza
bályokból indul ki. Ez egyben azt is jelenti, hogy a jogszabályok végrehajtásának 
eddigi tapasztalatait tudta csak feldolgozni.

Az elkövetkező időszakban változhat társadalmunk gazdasági és morális 
helyzete. A változások érinthetik a büntetésvégrehajtás feltételrendszerét is.

A feladatok meghatározásánál az is bizonytalanságot jelent, hogy a megalapozó 
prognózisok mennyire fognak megvalósulni.

Mindez indokolja, hogy a koncepciót ne lezárt anyagnak tekintsük, időről időre 
felül kell vizsgálni és módosítani kell a változásoknak megfelelően.
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