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Beszemolo a Kriminológiai Társaság 
szegedi tanácskozásáról

MTA^Knniinc’Jógiai Társasága 1984. június 14-én Szegeden, a Csongrád 
megyei Bíróság disztermeben konferenciát tartott, melynek témája: A büntetés- 
vegrehajtasi neveles fejlesztésének koncepciója volt.

A tanácskozáson az Igazságügyi Minisztérium, a Büntetésvégrehajtás Orszá
gos Parancsnoksága, a Belügyminisztérium, a Legfőbb Ügyészség, az Országos 
Knminologiai es Kriminalisztikai Intézet, az ELTE, JATE, az A liim  és Jogtudo
mányi Intezet es a BM Rendőrtiszti Főiskola képviseltette magát.
r%oníráHnaC OZâ t--a Társaság Tgazgató Tanács nevében dr. Kereszty Béla, a Csongrad megyei Főügyészség vezetője nyitotta meg.

bevezető előadást Nagy Tibor bv. vezérőrnagy, a büntetésvégrehaitás or- 
S+ Paranc8noka tartotta. Az ülés résztvevői a büntetésvégrehajtási nevelés 

ejlesztesi koncepcióját előzőleg írásban megkapták, ezért a vezérőrnagy elvtárs 
bevezető referátumában -  a koncepció ismertetése helyett -  néhánfindokkT 
cióhoz ’ rnegjegyzest fűzött a hallgatóság előtt már ismert koncep-

i j  .A .Xltat dr' József, az ELTE egyetemi tanára nyitotta meg. Örömmel 
üdvözölte a nevelesfejlesztesi koncepció elkészülését. Elmondta, hogy az elmúlt
hfnem S v ü lS  w  & bfüf tetésvlg rehajtás belső szemlélete változott meg, 
hanemkivulrol torteno megitelese is. Ennek kézzelfogható jele az, hogv a krimi-
nalpolitika a tudományok eredményeire támaszkodva megteremtette a nevelés- 
kozpontu buntetésvégrehajtás jogi garanciáit.

aZ előremutató — a kriminálpolitika által
Srtani I  v a h í s á f T I  Taí 'at tukf z ő jogszabályokkal nem tudott lépést tartani a valosag. A buntetesvegrehajtás feltételei rosszabbodtak az elítéltek

l8' ®z +rf szben a bűnözés megnövekedésével, másrészt
L r t a S t a í  2 0 ? •  X ígh JÓZSef Szerint a bv - intézetekben 
S L a b áslm  n , volna szükség szabadságvesztés-büntetésKiszabasara. Nem tartja megfelelőnek —  saját kutatásai alapján — a büntetés-
kon^^g^^m im lií hangsü11y °zta- hogy a büntetés végrehajtás haté-
vénye g bunteto igazsagszolgaltatás egésze hatékonyságának a függ-

a? a véle“ ényének- hogy a büntetésvégrehajtás jó  úton 
olvan’ t ín  /  "  taíf SZtalt feÍlődés hatására a bv. személyi állománya
teszT V° nalon van’ ame]y magasabb feladatok megoldására is alkalmassá

m\n£u-'JtZ*t°h AndráS'- főosztá]y vezetője realistának és megalapozottnak 
alá van rendeÍvrCl?PC10 Felve^ tte io n b a n , hogy tán túl „realista” , túlságosan 
szerint a t ó í J l L v "  V - * -  & J°gszabály °knak és a szervezetnek. Nézete
rarchia az ? ,1̂  Szf vezet, túlságosan „katonás” . A katonai hie-

utasítások katonai jellege túlságosán megköti a szakemberek kezét,
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kevés az önálló ötlet, kevés a kísérletezés. A jövő büntetésvégrehajtási szervezeté
ben csak az őrszemélyzetet tudja egyenruhásnak elképzelni, a többi szolgálati ág 
lehetne civil is. A bv. intézet parancsnoka ebben az elképzelt szervezeti felépí
tésben börtönigazgatóként funkcionálna.

A másik általa emlegetett probléma a kísérletezőkedv hiánya a büntetés
végrehajtásban. Ezzel kapcsolatban egy kísérleti börtön felállítását javasolta, 
ahol hatékony nevelési eljárásokat lehetne kipróbálni. Ez idő tájt nem hisz a 
kriminálpedagógia —  mint külön tudományág —  létezésében. A pszichológia 
viszont sok hatékony módszert kísérletezett ki, melyeket még nem alkalmaznak 
megfelelő arányban a büntetés végrehajtási intézetekben. Végezetül felhívta a 
figyelmet a bv. személyzet stílusának fontosságára a nevelésben.

Dr. Gönczöl Katalin, az ELTE docense, a Társaság titkára felvetette, hogy 
az igazságszolgáltatás egyes részeinek jobban együtt kellene működniük. A bün
tetőpolitika sajnos „szeletelve” végzi tevékenységét, ahelyett, hogy a büntetés 
célját komplex egységként felfogva az igazságszolgáltatás egyes részei fokozottan 
együttműködnének a közös cél érdekében. Például az egyéni nevelési program 
megtervezésénél figyelembe kellene venni az elítélt múltját, ezért jó volna, ha a 
rendőri szervek, az ügyészség a nyomozás során szerzett információikat átadnák 
a büntetésvégrehajtás számára. A nevelőknek jobban oda kellene figyelniük az 
elkövetett bűncselekményre, nemcsak mindenáron az elítélt személyiségére kon
centrálni.

Végezetül két fontos dologra hívta fel a figyelmet. Egyfelől, hogy a büntetés
végrehajtásnak jobban kellene segítenie az utógondozást, másfelől, hogy a kísérle
tezés a büntetésvégrehajtásban is csak jogi garanciák mellett, jogszabályi keretek 
között lehetséges.

Dr. Sárkány István rendőr őrnagy, a Rendőrtiszti Főiskola Büntetőjogi 
szakcsoportjának vezetője a szigorított őrizetesek problémájáról beszélt. Először 
ismertette saját felmérésének eredményét, majd megállapította, hogy a szigorí
tott őrizet alkalmazásának gyakorisága jelenleg nem biztosítja a legveszélyesebb 
bűnelkövetői kategóriával szemben a társadalom védelmét, és nem szolgálja 
megfelelően az egyéni és általános megelőzést sem.

Dr. Bodnár Ödön megyei bírósági tanácsvezető véleménye szerint az őrsze
mélyzetet kellene a pedagógiai végzettségnek arra a szintjére felhozni, mint ahol 
most a nevelők vannak. A bírák védelmében elmondta, hogy azért szabnak ki 
inkább szabadságvesztés-büntetéseket, mint javító-nevelő munkát, mert tudják, 
hogy ez utóbbit nem lehet megfelelően végrehajtani. A szigorított őrizet elrende
lésének kapcsán megemlítette, hogy a vádlottak előző büntetésének időtartama 

* több esetben nem tette lehetővé a szigorított őrizet elrendelését.
A hozzászólások után Nagy Tibor reagált a vitában felmerült néhány problé

mára. Megállapította, hogy a szabadságvesztés-büntetés vonatkozásában elkép
zelésben, koncepcióban a világszínvonalnál tartunk, de a megvalósítás terén, 
miután anyagi lehetőségeink —  különösen a legutóbbi években —  erősen korlá
tozottak, még szocialista viszonylatban is jóval az átlag alatt állunk. A fogva
tartottak száma hosszú idő óta ilyen magas még nem volt. Emiatt az egy bün
tetésvégrehajtási beosztottra jutó fogvatartott-arány igen kedvezőtlen; sokkal 
rosszabb más országokénál.

Továbbiakban —  bár aláhúzta, hogy van jó néhány olyan elítélt, akinél a 
szabadságvesztés helyett más büntetés lenne célszerű —  túlzásnak tartotta azt a 
megállapítást, hogy az elítéltek 30%-ának a szabadságvesztésnél enyhébb bün
tetést kellett volna kapniuk. A felszólalásban elhangzott arány nem valós. A kér
dés megítélésénél figyelembe kell venni, hogy növekszik a bűncselekmények száma, 
ezen belül a visszaesők és az erőszakos bűnelkövetők aránya: ezeket a törvény 
eleve szabadságvesztés-büntetéssel fenyegeti. Kifejezte azt a meggyőződését,
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hogy a büntetésvégrehajtás csak fegyveres testületként tudja feladatait maradék
talanul ellátni Ezen belül azonban nem kell feltétlenül mindenkinek egyenruhás- 

(P?JdaUu f  lr°,daÍ, állománynak). Vannak azonban olyan intézetek 
(például Szeged), ahol az eliteltallomany összetétele miatt minden velük közvet- 
Jenu érintkező allomanybelmek egyenruhásnak kellene lenni. Véleménye szerint 
van knminalpedagogia es lesz is. Kezd kialakulni speciális módszertana is, amely

az-™Ií f 1J>n®7eleB^^ékonyságának növelését. A szegedi Juhász 
Gyula Tanárképző Főiskolán mar régóta folyik a nevelőtisztek ilyen irányú kép
zésé. Egyetértett azzal a javaslattal, hogy nagy segítséget nyújtana a büntetés- 
ju fhatnink”  az’ ha a nyomozati szakaszban szerzett információkhoz hozzá-

A szigorított őrizet problémája kapcsán elmondta, hogy az 1979-es jogszabá-
^ ^ b a n  megfogalmazott szigorított őrizet tartalma minőségileg különbözik az
1974. évi 9 szamu törvény erejű rendeletben leírtaktól. A „régi”  szigorított őrizet
célja az elkülönítés, a társadalomtól való távoltartás, a kordában tartás volt
míg az 1979-es jogszabályok előtérbe helyezték a nevelést, a társadalomba való 
visszavezetest.

Dr. Kereszty Béla zárszavában elmondta, hogy rendkívül hasznos és szín
vonalas volt a tanácskozás. Láthatóan kezd kialakulni egy differenciált büntetés- 
vegrehajtasi rendszer, amelyben a minőségi munka dominál. Felhívta a figyelmet 
a most epülo átmeneti intézetre, mint a büntetésvégrehajtás eredményeinek 
kezzelfoghato bizonyitekara. Elérkezett az idő arra -  mondta - ,  hogy a bv 
testület több jogkort kapjon az elítéltek feltételes szabadságra bocsátásában

Jazzel a délelőtti program véget ért. Délután a konferencia résztvevőit dr.
László bv. alezredes, a Szegedi Fegyház és Börtön parancsnoka látta 

endegul Ismertette a Szegedi Fegyház történetét, majd bemutatta a vendégek
nek az intezetet. 6

Dr. Boros János
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