
| A koncepció kiinduló alapjai

1963-ban az Elnöki Tanács 24. sz. törvény
erejű rendelete alapján a büntetésvégre
hajtás a Belügyminisztériumtól az Igazság
ügyi Minisztérium felügyelete alá került. 
Ez az intézkedés a büntetésvégrehajtást 
szervesen beillesztette az igazságszolgál
tatás rendszerébe. Alapfunkcióját a bűn
megelőzésben határozták meg, a felada
tok megjelölésénél megfogalmazódott az 
elítéltek átnevelésének igénye is.

A szabadságvesztés-büntetés története 
során a bűnismétlés megelőzése érdekében 
jobb, célravezetőbb módszert, mint az el
ítéltek nevelését, nem ismerünk. A nevelés
nek a büntetésvégrehajtásban való alkal
mazása, annak eredményessége tapaszta
lati tényen alapul.

Ismeretes, hogy sokféle hatás éri a fogva 
tartottat a szabadságvesztés alatt. A ne
velés érvényesülése csak úgy következhet 
be, ha a büntetés végrehajtási rendszer 
valamennyi lényeges elemét, az elítéltek 
tevékenységének széles körét ellenőrzé
sünk alá vonjuk és tudatosan befolyásol
juk.

A hatvanas évek közepéig nem beszél
hetünk számottevő javulásról. Megállapí
tást nyert, hogy a büntetésvégrehajtás 
hatékonysága alacsony szintű. Kidolgozat
lanok voltak az átnevelés elvei, módszerei, 
kulturálatlanok voltak a börtön viszony ok. 
Nem volt megfelelő a differenciálás, és 
nem volt szilárd a végrehajtás elvi alapja.

 ̂Ezért jelentős esemény volt az Elnöki 
Tanács 1966. évi 21. száméi törvényerejű 
rendelete a, szabadságvesztés-büntetés vég
rehajtásáról és az előzetes letartóztatás 
foganatosításáról. E jogszabály első ízben 
fogalmazta meg törvényi szinten a büntetés
végrehajtás célját, fő tartalmát és rend
szerét.

Az elmúlt évtized társadalmi-politikai 
fejlődése szükségessé tette a büntetés
végrehajtás munkájának további fejlesz

tését. Az 1970-es évek elején az MSZMP 
KB Közigazgatási és Adminisztratív Osz
tálya átfogóan megvizsgálta a büntetés
végrehajtást. Ennek alapján a Központi 
Bizottság Titkársága 1972. február 28-án 
határozatot hozott, amelyben felhívta a fi
gyelmet a feltárt hiányosságokra, út
mutatást adott azok felszámolásához és 
a, büntetésvégrehajtás munkájának javí
tása érdekében megszabta a fejlesztés 
irányát, a korszerűsítés érdekében teendő 
intézkedéseket.

Ennek megfelelően erőfeszítések történtek 
a nevelői létszám növelésére, megfogalma
zódott az igény nevelési csoportok létre
hozására. Szükségessé vált a nevelők szak
mai képzésének javítása, általános peda
gógiai ismereteik bővítése. Ugyanakkor in
tézkedések történtek a nevelési elvek és 
módszerek továbbfejlesztésére.

Sor került a büntetésvégrehajtási inté
zetek korszerűsítésére, a fogva tartottak 
kulturált elhelyezési körülményeinek ki
alakítására. Megváltozott a fogva tar
tottak munkáltatásának tartalma, a ter
melési és büntetésvégrehajtási célok össze
hangolásának lehetősége. A büntetésvégre
hajtási intézetek az elítéltek mind telje
sebb körű munkáltatására, önálló vállala
tok megteremtésére törekedtek.

Hangsúlyt kapott az elítéltek büntetés
végrehajtási fokozat szerinti differenciált 
elhelyezése. Az egyes büntetésvégrehajtási 
fokozatok közötti különbség biztosítása 
céljából különbséget kellett tenni az el
ítéltekre vonatkozó magatartási szabá
lyok, a követelmény- és kedvezmény- 
rendszer, az őrzés szigorúsága, a nevelési 
módszerek tekintetében. Kibontakoztak 
a differenciált őrzés megvalósításának fel
tételei.

A felsorolt változások a büntetésvégre
hajtási tevékenység tartalmi színvonalának 
javítását célozták, és mindezekkel együtt
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természetes igényként jelentkezett az 
egész személyi állomány szakmai és poli
tikai felkészültségének javítása.

A 70-es évek második felében a Büntető 
Törvénykönyv büntetési és intézkedési 
rendszerének korszerűbbé és hatékonyab
bá tételével szoros összefüggésben napi
rendre került a büntetésvégrehajtás to
vábbfejlesztése is.

Az 1979. július 1-én hatályosult jog
szabály és az ehhez kapcsolódó utasítások 
fő jellemzője, hogy a társadalom védelme, 
a bűnözés csökkentése érdekében egy
értelműen az elítéltek nevelését tette 
a büntetésvégrehajtás fő feladatává, leg
lényegesebb tartalmi elemévé.

Az új büntetőjogi rendszerben az a szán
dék jelent meg, hogy jobban megalapozza 
a differenciált felelősségre vonás feltéte
leit. Bár nem változott a tett központú 
ítélkezés, nagyobb hangsúlyt kapott a sze
mélyi körülmények mérlegelésének elve, 
kedvezőbb kereteket teremtve ezzel a nevelési 
célkitűzések me 7valósítására.

A törvényekben, jogszabályokban a 
társadalom igényei fogalmazódnak meg. 
A jogalkalmazás jogpolitikai irányelvei
ből következően a büntetésvégrehajtási 
testületnek a szabadságvesztés végre
hajtására olyan rendszert kell kialakíta
nia, amely alkalmas a jogpolitikai célok 
elérésére. Azt követelik a büntetésvégre
hajtástól, hogy mind hatékonyabban telje
sítse feladatát a társadalom védelmében, 
a bűnözés elleni küzdelemben.

Ebből a kötelezettségből eredően vált 
szükségessé a nevelés — mint a büntetés
végrehajtás fő tevékenysége — helyzeté
nek értékelése, a feltételek felmérése, 
az adottságokhoz igazodó célok megjelö
lése és rendszerezése, mindezek alapján 
a büntetésvégrehajtási nevelés fejlődési 
irányának meghatározása.

A büntetésvégrehajtási nevelés fejlesz
tési koncepcióját a társadalmi-politikai 
fejlődés következményeként a büntetés
végrehajtás tervszerű szakmai fejlesztésé
nek igénye hívta életre. Olyan időszakban 
keletkezett, amikor a gazdasági fejlődés 
üteme lelassult, a népgazdaság terhei meg
növekedtek, éleződött a nemzetközi gaz
dasági, a politikai, az ideológiai küzde
lem.

Amikor tehát a feltételrendszerről be
szélünk, óhatatlanul kedvezőtlen helyzet
tel állunk szemben. Nem szabad azonban 
elfeledkezni az elmúlt évek jelentős ered
ményeiről: a fogva tartottak széles körű 
szervezett iskolai oktatásáról, a teljes körű

foglalkoztatásról, a szakmai képzés bővítésé
ről. Ezeket az eredményeket a nehezebbé 
vált feltételek között is meg tudtuk őrizni, 
esetenként — mint a nem jogerős el
ítéltek munkáltatásának megszervezésé
vel — bővíteni. Ez pedig jó alap a nevelés 
fejlesztési koncepcióban megfogalmazott 
feladatok teljesítéséhez.

A büntetésvégrehajtással szemben a 
jogszabályokban is megfogalmazott 
igény, hogy az egész rendszer — a tárgyi 
és személyes környezet — az egyes szer
vezeti egységek összehangolt tevékenysége 
az elítéltek nevelését szolgálja.

A büntetésvégrehajtással kapcsolatos 
felfogás jól tükröződik a fizikai környezet
ben, az elítéltek elhelyezését szolgáló inté
zetekben. A régi büntető felfogást tükröző 
épületek ma már erősen akadályozzák 
az új elveknek megfelelő tevékenységi 
rendszer kialakítását.

A személyi feltételek kedvezőbben ala
kultak az elmúlt évtizedben. A büntetés
végrehajtási tevékenység magasabb szín
vonalú ellátása érdekében új követelmény 
jelentkezik az őrséggel, a munkáltatókkal, 
valamint a nevelői hatásokat összefogó 
szervező, irányító nevelőkkel szemben. 
Régóta tudjuk ugyanis, hogy a nevelés 
nemcsak a nevelők tevékenységének, ha
nem az egész büntetés végrehajtási rend
szer hatásmechanizmusának eredménye
ként jön létre.

Az intézetekben a nevelők létszáma 
nem éri el az optimumokat — nem tudtuk 
megvalósítani azt a miniszteri állásfogla
lásban is megjelölt célt, hogy egy nevelő 
50—70 elítélttel foglalkozzon — s a  hely
zetet még rontja a fogva tartottak szá
mának további emelkedése.

A szakterület létszámfejlesztésének ha
tására differenciálódott az egy nevelőre jutó 
elítéltek száma. Az átcsoportosítások kö
vetkeztében a kiemelt kategóriákban csök
kent (fiatal felnőttek, gyógyító-nevelő 
csoportok), általában azonban növekedett 
a nevelési csoportok létszáma. Az utóbbi 
években történt fejlesztés tehát nem ho
zott változást, az új státuszokat általában 
az újonnan kapott feladatok kötötték le.

Lényegesen kedvezőbb azonban a hely
zet, ha a nevelők képzettsége, iskolázott
sága oldaláról közelítjük meg a kérdést. 
A nevelők több mint 80%-a egyetemi, fő
iskolai végzettséggel rendelkezik. Jelentős 
hányaduk munka mellett, esti vagy leve
lező tagozaton végzett, így tevékenysé
gükben jól ötvöződik az elméleti tudás és 
a büntetésvégrehajtási szakmai tapasz
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talat. Megoldott a nem pedagógiai vég
zettségű nevelők szakmai képzése, vala
mint a pszichológusok továbbképzése is.

A nevelési szakterületen dolgozók életkor 
szerinti összetétele kedvező, a nevelők több
sége fiatal, aktív munkaerő. Az utóbbi év
tizedben gyarapodott a nők száma, nap
jainkban arányuk 18—20 százalék. Az új 
állományszervezési - táblák több intézet
ben lehetővé tették a hivatásos testületi 
tagok mellett kinevezett polgári alkal
mazottak foglalkoztatását is.

Igényként jelentkezett, és ma már 
egyre több helyen megvalósult a körletek 
belső életének egységes irányítása, a nevelés 
és az őrszolgálat együttműködése, amely
nek szervezeti-személyi feltételei most 
bontakoznak ki az intézetekben.

S bár az együttműködést a nevelés 
egységesítő funkciója szabályozza, a struk
túra tengelyében a nevelő áll, az új rend
szer a bv. őrtől, az ő tevékenységének tar
talmától vár lényeges változást, ami első
sorban újfajta szerep vállalását jelenti. 
Fontossága abból adódik, hogy a belső 
őrség tagjai vannak a legszorosabb, leg

gyakoribb kapcsolatban a fogva tartot
takkal. Az öröknek és a nevelőknek olyan 
nevelő testületté kell válniok, amely közösen 
és eredményesen munkálkodik a nevelési 
feladatok végrehajtásában.

Ezért szükséges, hogy az őrszolgálati 
beosztottak körében lényeges szemlélet- 
változás következzen be. Ennek egyik 
eleme, hogy a felügyelők, főfelügyelők 
pedagógiai alapismeretekkel rendelkez
zenek. Ezeknek az ismereteknek az okta
tása a tiszthelyetteseket képző oktatási 
intézményekben megkezdődött, de fontos 
az a továbbképzési rendszer is, aminek 
egy fázisa az intézetekben 1983 nyarán 
zárult le.

A büntetésvégrehajtási nevelés fejlesz
tési koncepcióját úgy kell tekintenünk, 
mint a büntetésvégrehajtási gyakorlati 
tapasztalatok rendezett általánosítását, 
a tevékenység széles körű feltételrend
szerének elemzését, így irányító, szabályo
zó funkciója nyilvánvaló lesz —- ebben 
rejlik a dokumentum jelentősége.

Módos Tamás
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