
A fiatalkorú fogvatartottak 
jutalmazása és büntetése

Az 1979-ben életbe lépett jogszabály és az ehhez kapcsolódó utasítások — a 
bűnözés visszaszorítása érdekében — az elítéltek nevelését tették a büntetésvég
rehajtás fő feladatává. A nevelési munkának pedig fontos része a jutalmazás és a 
büntetés, mert általa erőteljesen befolyásolható a fogvatartott személyisége.

A büntetés általában negatív érzelmi állapotot vált ki, szorongást, konflik
tust okoz, kudarcélménnyel jár. A jutalom ezzel szemben pozitív ambíciókat in
dukál és — az alaptalan jutalmazástól eltekintve — nincs károsító hatása. Ezért 
pozitív értékek, helyes reakciók kialakítására a jutalmazás alkalmasabb, mint a 
büntetés. (Természetesen vannak nevelési helyzetek, amikor a fenyítés kiszabása 
elkerülhetetlen.)

A büntetésvégrehajtási nevelés hatékonysága szempontjából nem közömbös, 
hogy mennyire vagyunk tisztában a jutalmazás és büntetés sajátosságaival, és is
mereteinket hogyan alkalmazzuk a gyakorlatban. Az alábbiakban a fiatalkorú 
fogvatartottakra érvényes sajátosságokból kiindulva vizsgálom e problémakört.

A fiatalkorú fogvatartottak személyiségéről

Az igazán hatékony nevelőmunka elképzelhetetlen a fogvatartottak szemé
lyiségének sokoldalú és alapos ismerete nélkül, hisz csak azt várhatjuk el az el
ítélttől, aminek teljesítésére képes. A fiatalkorú fogvatartottak életkori intervallu
mát a Btk. 107. §-ának 1. bekezdése szabályozza. E szakasz a fejlődéspszicológiai 
tagolás szerint a serdülő- és ifjúkort foglalja magába. A személyiségfejlődés 
szempontjából e két szakaszt leginkább azokkal a feladatokkal jellemezhetjük, 
amelyeket a fiataloknak meg kell oldaniuk ahhoz, hogy be tudjanak kapcsolódni 
a társadalom lényeges folyamataiba.

E feladatok megoldásához végeredményben a gyermek egész személyiség
struktúráját át kell építeni, új alapokra kell helyezni, ami kedvező körülmények 
között is nagy teljesítmény. A fenti folyamat első szakasza struktúraromlással 
járó, feszültségekkel terhes nyugtalan fázis, a második pedig struktúraépítés, sze
mélyiségerősítés révén a lehiggadás fázisa. Mindkét fázis időtartama különböző 
lehet, többnyire azonban már 16 éves korban megfigyelhetők a lehiggadás jelei.

A szülőkhöz való viszony átalakítása rejti magában a legtöbb pszichés konf
liktus lehetőségét. A serdülés központi feladata ez, amelynek megoldása döntően 
befolyásolja a személyiség további fejlődését. A családi és szociális tényezők eb
ben az életkorban fokozottan hatnak. A kortárscsoport többnyire bátorítja a szü
lővel való szembefordulást. Ha az érzelmi leválásban zavar támad, sérül a szocia
lizációs folyamat. A serdülő ez esetben elfordul a felnőttek világától, és a kortárs- 
csoportokban igyekszik megtalálni azokat az értékeket, amelyeket nem tud, vagy 
nem akar a családjától elfogadni.
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Ilyen csoport pl. a galeri is, ahol a tagok nagyjából azonos életkornak, és ér
tékeik általában eltérnek a társadalmi normáktól. A fiatalkorú fogvatartottak je
lentős része csoportosan követ el bűncselekményt. Az egyedüli elkövetés ritka 
ebben az életkorban. Ugyanakkor a csoportos, agresszív bűnözés mellett egyre 
nő az életkor előrehaladtával a haszonszerzési motiváció, azaz emelkedik a va
gyon elleni bűncselekmények száma.

A fiatalkorú fogvatartottak személyisége általában gyengén fejlett, neveltsé- 
gi szintjük alacsony, szocializációs folyamatuk sérült. Az átlagos népességhez ké
pest magas köztük a kóros személyiségzavarban szenvedők aránya. A büntetés le
töltésének megkezdése előtt többségük még nem rendelkezik kialakult, tudatos 
értékítélettel, életszemlélettel. Jelentős részük hátrányos vagy halmozottan hátrá
nyos környezetből kerül ki. Büntetésvégrehajtási intézetben kell eltölteniük an
nak a kritikus életszakasznak egy részét, amely még a stabil, integrált személyisé
get is próbára teszi.

Összetételük kevésbé heterogén, mint a felnőttkorú fogvatartottaké, morális 
színvonaluk pedig egyre csökkenő tendenciát mutat a korábbi évekhez képest. 
A büntetésvégrehajtás során minden fogvatartottat egyénként kell kezelnünk. 
Ezért a fentiekben taglalt általános vonások mellett nélkülözhetetlen az indivi- 
dum megismerése.

A jutalmazás és a büntetés mint a nevelés eszközrendszere

A jutalmazás — büntetés a nevelés eszközrendszere. Minthogy a nevelés ma
ga folyamat, a jutalmazás és a büntetés is az. Előzménye a követelmények felállí
tása, az ellentmondások keletkezése, következménye pedig újabb követelmények 
felállítása, illetve újabb ellentmondások keletkezése. Az eszközrendszer hatása 
kétféle módon érvényesül. Megnyilvánul az egyén értékelésének pedagógiai ak
tusában és testet ölt a konkrét jutalom, illetve büntetés információértékében.

A jutalom és a büntetés nagy szerepet játszik a fiatalkorúak nevelésében, 
helyes normarendszerük kialakításában. Jelentős lehet pl. az egyén igényszintje 
és tényleges teljesítőképessége közötti összhang megteremtésében, a pozitív at
titűdök, akarati tulajdonságok minősítésében, az erkölcsileg rosszalható szoká
sokkal szembeni gátlások kialakításában. A büntetésvégrehajtási intézetekben sa
játos körülmények között fejti ki hatását. A jutalmazás itt gyakoribb és az egyén 
szempontjából jelentősebb. A büntetés, akárcsak a szabad életben, a szabályok
tól eltérő magatartást, a feladatok végrehajtásának megtagadását szankcionálja.

Míg a pedagógiában a büntetés kisegítő módszer, a kriminálpedagógiában 
korántsem az. Mégsem lehet elfogadni azt a nézetet, amely idealizálja a bünte
tést. A jutalmazás és a büntetés helyes arányait úgy kell kialakítani, hogy az al
kalmazkodjon egyfelől a fitalkorúak életkori sajátosságaihoz, másfelől, hogy 
kompenzálja a büntetésvégrehajtási intézet nemkívánt negatív hatásait.

A jutalmazás alkalmazásának elvei

A fogvatartottak részére adható jutalmak változatos formát öltenek, nevelő 
hatásuk azonban csak meghatározott körülmények között érvényesül. Ezért az 
alábbi elveket célszerű szem előtt tartani a jutalmazás során. Kezdetben többször 
kell jutalmazni, mert így az egyén szinte megszereti a jutalmazott cselekvést, és 
akkor is elvégzi, ha később már nem kap érte külön jutalmat.

Fontos a jutalom mértéke. A túl kicsi jutalom általában nem ösztönöz, de a 
büntetésvégrehajtás keretei között a kis jutalmaknak is nagy értékük lehet. Élni
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kell a differenciálás lehetőségével. Amit magától értetődőnek veszünk az egyik 
fogvatartott esetében, a másikat ugyanazért jutalmazhatjuk. Természetesen csak 
kellően megalapozott jutalomnak van helye. Megalapozatlan jutalom esetén a 
csoport bizalma megrendül a nevelő iránt, a csoport tagjai szembefordulnak a 
nevelő kedvenceivel. Fontos, hogy a jutalomban részesült cselekedet a fogvatar
tott közösség részéről is elismerésre találjon. De nem szabad lemondani a jutal
mazásról, ha a nevelő értékelése nem esik egybe az antiszociális csoport érték
rendjével. Ebben az esetben csoportfoglalkozáson célszerű feloldani az ellent
mondásokat.

A személyiség életkori fejlődésének előrehaladtával egyre nagyobb szerepet 
kell kapnia az erkölcsi jellegű elismerésnek. Viszonyaink között erre kevés a le
hetőség és ritkán élünk vele. Fontos a fokozatosság elvének betartása. Kezdetben 
kisebb értékű jutalmakat érdemes adni. A későbbiek során adott értékesebb juta
lommal az elért pozitívumok összességét értékelhetjük. A fogvatartott iránti fi
gyelem, érdeklődés, gondoskodás, pozitív érzelmek is jutalomértékkel bírnak.

A testületi tag elismerő nyilatkozata a fogvatartott valamelyik cselekedetével 
kapcsolatban csak akkor tölti be a jutalom szerepét, ha a testületi tag és a fogva
tartott között a formális kereteken túl, egyéni elemeket is tartalmazó, pozitív szí
nezetű kapcsolat van. Fiatalkorú elítélt esetében nagy szerepe van ennek, hisz itt 
a büntetésvégrehajtás veszi át a család funkcióit.

A dicséret erkölcsi jellegű jutalom. Nincs semmilyen közvetlen gyakorlati 
haszna, de a megdicsért fogvatartott morális érzékét javítja, serkentőleg hat pozi
tív irányú személyiségfejlődésére. Hatása fokozódik az olyan fogvatartottak kö
rében, akiket a bírói ítélet nem zárt ki a feltételes szabadságból. A soron kívüli 
csomag engedélyezése lehetőséget ad a személyi szükségleteknek a szokásosnál 
magasabb színvonalú kielégítésre. Nevelési szempontból azért van ennek jelentő
sége, mert az a fogvatartott, aki élvezi a család támogatását, valószínűleg szaba
dulása után sem kerül légüres térbe.

A soron kívüli látogatás engedélyezése főleg a szüleihez, testvéreihez kötődő, 
nagycsaládos fiatalkorú esetében lehet hathatós eszköz. A fogvatartottat lelkesíti, 
várakozással tölti el. A továbbiakban is iparkodni fog, hogy kiérdemelje ezt a ju
talmat. Az intézet monotonitása megtörik a beszélőn, a fogvatartott információ- 
kat kap a külvilágról, a látogatás üdítően hat pszichikumára. A beszélő-hoszab- 
bítás jutalomértéke valamivel kisebb. Az engedélyezett látogatási idő (két óra) 
általában elég a problémák megbeszélésére. Intézetünkben ez a jutalomforma 
technikai okok miatt nem terjedt el.

A személyes szükségletekre fordítható összeg növelése azoknál a fiatalkorúak
nál bír különös jelentőséggel, akiknek nincs kapcsolattartójuk, vagy hozzátarto
zóik anyagi helyzete nem teszi lehetővé a csomagküldést. Ez egyébként a legálta
lánosabban alkalmazott jutalmazási forma. A tárgyjutalom nem terjedt el a fiatal
korú fogvatartottak jutalmazási rendszerében. Ennek leginkább az az oka, hogy 
szűkösek a fogvatartottak jutalmazására felhasználható anyagi lehetőségek. A 
pénzjutalomban részesítés is viszonylag ritka. A termelésben foglalkoztatottak 
ugyan részesülnek prémiumban, illetve nyereségjutalomban, de ez bér jellegű, 
így nem kerül be a személyi lap jutalmazási rovatába. A fiatalkorúakra ez a jutal
mazási forma kevésbé hat serkentően, hisz nem látják azonnal, kézzelfogható 
módon a hasznát. Kivételt képeznek azok, akik családjukat pénzzel támogatják.

A kiszabott fenyítés elengedése is lehet jutalom. A fenyítések közül néhány 
hosszabb időtartamú, ezért indokolt módot adni arra, hogy amennyiben a fogva
tartott — a fenyítés végrehajtásának tartama alatt — példás magatartást tanúsít, 
azt elengedjék. így csökkenthető a fenyítés negatív, személyiségkárosító hatása 
is. Nagyobb jelentősége van a végrehajtott fenyítés nyilvántartásból törlésének. Ez
zel ugyanis a fogvatartott visszaszerezheti esélyét a feltételes szabadságra. Ritkán
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adományozott jutalomfajta ez, mivel hosszabb tartamú kifogástalan magaviselet 
és szorgalmas, átlagon felüli munkavégzés az előfeltétele.

A rövid tartamú eltávozás speciális vonása az, hogy 18 éven aluli fiatalkorú 
csak akkor részesíthető ebben a jutalomformában, ha szülei vagy más hozzátarto
zói fogadják. Mivel előfeltétel a hosszabb idő alatt tanúsított kifogástalan visel
kedés, kiváló munkavégzés és aktív részvétel a körlet életének irányításában, rit
kán kerül sor adományozására. Általában közösségvezetők, napos szolgálatot 
rendszeresen teljesítők részesülnek ebben a jutalomban. Ha lehet, élni kell vele, 
hisz a nevelési csoportra gyakorolt közvetett pedagógiai hatása számottevő. Az 
elítélteknek adható jutalmak körét az 1979. évi 11. tvr. 41. §-a szabályozza. Ez le
hetőséget biztosít dicsérő oklevél adományozására is. E jutalomforma még nem 
terjedt el, noha közösségek részére is adható.

A jutalmazás statisztikai összefüggései

A fiatalkorú fogvatartottak jutalmazási statisztikájáról az alábbi tények ol
vashatók le. Emelkedett mind a jutalmak, mind a jutalmazott elítéltek száma. Ez 
részben a fogvatartottak létszámnövekedésére vezethető vissza. Nagyobb jelentő
ségű az a tényező, hogy új munkahelyek létesítésével, illetve a műszakszám növe
lésével emelni tudtuk a foglalkoztatottak számát. Ezzel több elítélt számára vált 
lehetővé, hogy kiemelkedő munkateljesítménnyel kiérdemelje a jutalmazási ja
vaslatot.

A soronkívttli látogatás a legjobban áhított jutalmak egyike
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1984-ben emelték a vásárlási összeget. így a személyes szükségletekre fordít
ható összeg növelése, mint jutalmazási forma, vesztett jelentőségéből. Helyette a 
soron kívüli csomag engedélyezése vált gyakoribbá. Intézetünkben az elítélt csak 
havonta egyszer tud friss élelmiszert és cigarettát vásárolni. Ezekhez sűrűbben 
csak soron kívüli csomag révén tud jutni.

Említésre méltó a soron kívüli látogatás engedélyezésének csökkenése. Ez 
elsősorban a fogvatartottak létszámának emelkedésével függ össze, melynek ará
nyában nem bővültek a látogatás lebonyolításához szükséges technikai feltételek. 
Ugyancsak csökkenés tapasztalható a rövid tartamú eltávozás mint jutalomfor
ma számarányában. Ez valószínűleg abból adódik, hogy a zsúfoltság növekedé
sével nehezebb egy-egy fogvatartottnak kiemelkedni és elérni ezt a kivételes jelle
gű jutalmat.

Jutalomértékkel bíró kedvezmények

Ha egy zárkaközösség huzamosabb időn keresztül megtartja a zárka rendjé
re és fegyelmére vonatkozóan a kiváló minősítést, akkor kedvezményképpen tele
víziókészüléket kaphat. Ez a jutalomforma segíti egyfelől a körlet rendjének meg
tartását, másfelől erősíti — mint minden kollektív jutalom — a csoportkohéziót.

Bár az 1979. évi 11. tvr. nem foglalta a jutalmak rendszerébe a feltételes sza
badságra bocsátást és az enyhébb végrehajtási fokozatba helyezést, mégis ehhez 
a témakörhöz tartozik taglalásuk, mivel mindkét lehetőség nagy jutalomértékkel 
bír a fogvatartott számára.

A feltételes szabadságra bocsátás a fogvatartottak — Btk-ban meghatározott 
köre — részére, mint lehetőség van kilátásba helyezve. Ez a lehetőség aktívan hat 
a nevelési folyamatra, a pozitív magatartásformák adaptálására, mert feltétele a 
büntetésvégrehajtási cél elérése, a fogvatartott fegyelmezett állampolgárrá válá
sa. Ezért az elítélt figyelmét már a szabadságvesztés megkezdésekor fel kell hívni 
azokra a körülményekre, amelyek lehetővé teszik a feltételes szabadságra bocsá
tást. Tudatosítani kell egyéni érdekeit, mert ebben hatalmas ösztönző erő rejlik.

Az enyhébb fokozatba helyezés intézménye azon fogvatartottak számára is 
biztosítja magatartásuk értékelését, akiket a bíróság kizárt a feltételes szabadság
ra bocsátás lehetőségéből. Természetesen ez a jutalomforma nagyobb jelentősé
gű azoknál a fogvatartottaknál, akiknél ez a lehetőség fennáll, mert enyhébb fo
kozatban még közelebb kerül a szabadulás napja. Meglehetősen ritkán teszünk 
javaslatot enyhébb fokozatba helyezésre, 1984-ben például csupán két fiatalkorút 
minősített át más fokozatba a bv. bíró.

A büntetés alkalmazásának elvei

Minden eszközzel törekednünk kell arra, hogy elkerüljük a fegyelemsértés
nek kedvező helyzeteket. De ha a fogvatartott a büntetésvégrehajtás rendjét vét
kesen megsérti, akkor meg kell fenyíteni. Természetesen ilyenkor sem válhat a fe
nyítés a megtorlás eszközévé. Lényege, hogy a jogszabály és az erkölcsi megítélés 
alá eső magatartást minősítse, a renitenskedő fogvatartottat visszatartsa negatív 
cselekedetének megismétlésétől. Célja bizonyos erkölcsi gátlások kifejlesztése.

A büntetés nevelő hatásának feltételeit akkor teremtjük meg, ha alkalmazá
sakor figyelembe vesszük az alábbiakat. Intézeti szinten csak akkor beszélhetünk 
eredményes fenyítésről, ha a személyi állomány tagjai egységes követelményeket 
támasztanak az elítélttel szemben. Ennek érvényesülnie kell úgy a fegyelmi eljá
rás kezdeményezésében, mint az egész eljárás során. Maga a fegyelmi eljárás is
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pedagógiai szerepet tölt be. A kellő időpontban kiállított fegyelmi lap, az elfogu
latlan, következetes kivizsgálás, a helyesen megválasztott fenyítésnem a megfele
lő irányba orientálhatja a fogvatartottat. . .

A túl szigorú fegyelmezés megerősíti az elítéltek informális csoportjait. Az 
egyénből agressziót válthat ki, vagy hatására ártatlannak kezdi magát érezni a 
fogvatartott. A büntetést egyénre kell szabni, egyénileg kell értékelni. Ugyanak
kor a fenyítés kiszabásánál tekintettel kell lenni a fiatalkorú erkölcsi fejlettségére 
is. Arra, hogy cselekedete szándékos volt-e, hogy először vagy ismételten követte 
el, arra, hogy van-e kapcsolat bűncselekménye és fegyelmi vétsége között, vége
zetül pedig, hogy miképp viszonyul vétkéhez.

Kerülni kell a büntetés során a durva hangot, a gorombáskodást, az emberi 
méltóság megsértését, minden olyasmit, aminek folyománya a fogvatartott és 
környezete közötti normális viszony helyreállítása ellen hat. Csak akkor_ szab
junk ki büntetést, ha a fogvatartott valóban megsértette a bv. célokhoz fűződő ér
dekeket, ha valóban vétkes. Sokkal ártalmasabb az igazságtalan büntetés, mint a 
büntetés elmaradása, különösen ebben az életkorban.

A kirótt büntetésben nem is annyira a büntetés tartalma, mint inkább a vét
kes magatartás elítélése a fontos. Ezért a büntetés kiszabásakor azt is figyelembe 
kell venni, hogyan ítéli meg a vétket a fogvatartottak csoportja. A csoportos fog
lalkozásokon nem árt, ha ismertetjük a fegyelmi vétségeket és az ezekéit kisza
bott fenyítéseket. Ezzel kedvező irányba fejleszthető a csoport közvéleménye.

Fegyelmi vétségek és kiszabható fenyítések

A jogalkotó nem határozza meg az elkövethető fegyelmi vétségek mibenlé
tét A fogvatartottak Az elítéltek viselkedésének szabályai című kiadványából is
merhetik meg a vétségek körét. Ezért az IM Büntetésvégrehajtás Országos Pa
rancsnokságának nevelési osztálya által 1981-ben megjelentetett kiadványt köte
les elolvasni minden újonnan befogadott fogvatartott.

Tudvalevő, hogy fegyelmi fenyítést csak fegyelmi eljárás alapján lehet ki
szabni. A büntetésvégrehajtási jogszabályok tiltják a testi fenyítés alkalmazasat, 
elvetik, mint olyan eszközt, amely sérti az elítélt emberi méltóságát. Az 1979. évi 
11. számú törvényerejű rendelet 42. paragrafusának 1. bekezdese sorolja tel azo
kat a fegyelmi fenyítéseket, amelyek alkalmazhatók a fogvatartottal szemben. 
A fokozatosság elvének figyelembevétele itt is, akár a jutalmazásnál, a nevelőha
tás nélkülözhetetlen előfeltétele.

A feddés a fogvatartottra nézve közvetlen korlátozást nem tartalmaz. Kiha
tással lehet azonban az elítéltet érintő későbbi intézkedésre (pl. újabb fenyítés 
esetén a fenyítésnem meghatározásánál). Erkölcsi hatása abban áll, hogy a fe
gyelmezetlenség tényét és annak hivatalos megítélését tudomására hozza a többi 
fogvatartottnak, s ezzel közvetlen és közvetett nevelőhatást fejt ki.

A soron következő csomagtól való eltiltás szűkíti a fogvatartott személyes 
szükségleteinek kielégítését abban a hónapban, amelyre a fenyítés időbeli hatá
lya kiterjed. E büntetés kiszabásakor figyelemmel kell lenni arra, hogy van-e 
egyáltalán hozzátartozója a fogvatartottnak, akitől csomagot kaphat. A soron kö
vetkező látogatástól való eltiltás az 1979. évi 11. számú törvényerejű rendelet 52. 
paragrafusának 1. bekezdése alapján fiatalkorú fogvatartott esetében nem alkal-

A személyes szükségletre fordítható összeg csökkentése az egyik leggyakrab
ban alkalmazott fenyítésnem. Ezzel szemben a munkadíjcsökkentés ritkán alkal
mazott büntetésforma. Rendszerint a munkahelyen elkövetett fegyelemsértések
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esetén javasolják. A fiatalkorút ugyanis ez kevésbé érinti, mint például a szemé
lyes szükségletre fordítható összeg csökkentése.

A magánelzárás az egyik leggyakrabban alkalmazott fenyítési forma. 
1984-ben közel minden harmadik kiszabott fenyítés magánelzárás volt. E bünte
tés lényege, hogy a fogvatartott társaitól elkülönítve, magányosan tölt meghatá
rozott időt. Ehhez járul még a dohányzás és az olvasás tilalma, a feszes napirend, 
a ridegebben berendezett zárka.

Enyhébb formája, amikor a magánelzárás ideje alatt a fogvatartott nincs el
tiltva a munkavégzéstől. Ha a magánelzárás a munka folyamatosságát is megsza
kítja, az évi pihenőidőre való jogosultság bekövetkezése is kitolódik, csak a fe
nyítés letöltésétől számított egy év elteltével válik esedékessé.

A magánelzárásban lévő fiatalkorút nevelőjének rendszeresen, de legalább 
másnaponként fel kell keresnie (lásd a Bv. Szakutasítás 253. §-át!). Az iskolai ta
nulmányok folytatását a magánelzárás-büntetés nem érinti. Az iskolai foglalko
zásokra a fiatalkorút akkor is elő kell állítani, ha a munkától eltiltották (Bv. 
Szakutasítás 254 §.).

A fegyelmező részlegbe utalás kivételes büntetési forma. A különösen súlyos, 
általában bűncselekményt is megvalósító fegyelemsértéseket, illetve a több eset
ben fenyített, a nevelő hatások elől szándékosan elzárkózó, szembehelyezkedő 
fogvatartottakat fenyítik e büntetésnemmel. A fegyelmező részlegben eltöltött 
idő elsősorban korlátozásra épül, pozitív nevelő hatások itt csak kis mértékben és 
szűk körben érvényesülnek. Ezért indokolt az a speciális rendelkezés (lásd a Bv. 
tvr. 52. §-ának 1. bekezdését!), amely csak a tizennyolcadik életév betöltése után 
teszi lehetővé a fegyelmező részlegbe utalást.

A magánelzárás az egyik legszigorúbb fegyelmezési forma
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A statisztikai adatokból kitűnik, hogy a fenyítettek és a fenyítések száma nö
vekedett az idővel. Ennek oka a fiatalkorú fogvatartottak, valamint a nem foglal
koztatottak számának emelkedése, a fiatalkorú elítéltek összetételének, illetve az 
elhelyezési körülményeknek a romlása. A fenyítések számát a széntüzelés vissza
állítása is szaporította. A fogvatartottak egy része a kályhában tüzeli el az egyéni 
felszereléséhez, illetve a zárka berendezéséhez tartozó tárgyakat.

Szembetűnő a magánelzárás-büntetés csökkenése is. Ez a technikai okokra 
vezethető vissza. A hely hiányában letölthetetlen magánelzárásos fenyítés helyett 
gyakran büntették a fogvatartottat a vásárlási összeg — hosszabb időtartamra 
szóló — csökkentésével. Jól reprezentálja a csomagtól való eltiltás arányának nö
vekedése azt a tényt, hogy emelkedett a nevelői hatáskörbe utalt fegyelmi eljárá
sok száma. Ugyanis ez a nevelő által kiszabható legsúlyosabb büntetésfajta. 
A feddés számarányának növekedését is ezzel magyarázhatjuk.

Komoly hátrány a fogvatartottak számára az eggyel súlyosabb végrehajtási 
fokozatba helyezés. Mutatja ezt az is, hogy a jogalkotó két feltételhez is köti az 
átminősítés alkalmazhatóságát. Jelesül, az a fogvatartott helyezhető súlyosabb 
büntetésvégrehajtási fokozatba, aki ismételten és súlyosan megsérti az intézet 
rendjét, ugyanakkor eredeti fokozatában már letöltött egy évet. Tökölön a két fo
kozat közti különbségből fakadó hátrányokon kívül a szigorúbb rezsimű körletre 
helyezés is sújtja az átminősített elítéltet. 1984-ben három fiatalkorút helyezett 
súlyosabb végrehajtási fokozatba — a parancsnok javaslatára — a bv. bíró.

A büntetés statisztikai összefüggései

A jutalmazás és a büntetés hatékonyságát befolyásoló tényezők

A büntetésvégrehajtás dolgozóinak egyénisége, az elítéltcsoport magatartá
sa, a nevelési tényezők összehangolt, együttes alkalmazása erősen befolyásolják a 
jutalmazás és a büntetés hatékonyságát. Ebből a szempontból igen lényeges a 
személyi állomány tagjainak képzettsége, pedagógiai érzéke. Hiszen ők felelnek 
azért, hogy az intézetben elhelyezett fogvatartottak a szabályokat betartsák, a 
munkahelyi feladatokat pedig teljesítsék. A munkáltatóknak, felügyelőknek és 
nevelőknek arra kell törekedniük, hogy a fogvatartottak minél kevesebb hibát, 
mulasztást kövessenek el szabadságvesztésük ideje alatt.

A nevelőmunka sikere nagymértékben azon múlik, hogy a kitűzött célt mi
lyen eszközökkel igyekszik elérni a büntetésvégrehajtási dolgozó. Nem szabad 
megfeledkezni arról, hogy a fogvatartottak nem tárgyak, hanem emberi lények, 
akikben a környezet hatására a legkülönbözőbb érzések keletkezhetnek. Nagyon 
nehéz alkalmazkodnia annak a fogvatartottnak, aki lépten-nyomon tilalomba üt
közik. Ez dacot válthat ki, különösen ha serdülő az illető fogvatartott. Ez az élet
kor ugyanis a második dackorszak. A büntetések gyakran csak makacsabbá te
szik a fiatalkorú fogvatartottat. Az újabb fenyítésre még konokabb ellenszegülés
sel válaszol. Természetesen kemény kényszerítő eszközökkel le lehet törni az 
elítélt nyakasságát, de ebben nemigen van pozitív nevelő hatás.

A dac önmagában is súlyos lelki teher a serdülő számára. Csökönyösségé
nek drasztikus eszközökkel való letörése olyannyira pusztítja önbizalmát, oly
annyira fellazítja önfenntartási ösztönét, hogy ún. nyelővé, falcolóvá válik. Ilyen 
esetben az a legjobb megoldás, ha kiemeljük a fogvatartottat addigi környezeté
ből, és cselekedete értelmetlenségét egy későbbi időpontban, amikor már lehig
gadt, tárgyaljuk meg vele.

A nevelőnek fel kell ismernie az elítélt negatív magatartásának a gyökerét. 
Tudnia kell, hogy a fogvatartott cinizmusa személyiségvonás-e, vagy csupán vé-
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dekező póz, hogy ne tartsák gyereknek. El kell döntenie, hogy az elítélt hangos
kodása, tiszteletlensége, pökhendisége mit akar: az individualizmus túltengését, 
vagy csak túláradó, kamaszos temperamentumot.

A nevelőmunka során természetesen kell büntetni, de nem szabad szem elől 
téveszteni a büntetés célját. A nevelési szituációkat, így a jutalmazás és a büntetés 
alkalmazását is a helyzetnek, az események logikájának megfelelően, alkotó mó
don, egyénre szabottan kell megoldani. A minimumra kell csökkenteni azokat a 
konfliktusokat, amelyek elősegítik a fegyelmi vétségek elkövetését.

A jelenleg kialakult helyzetet értékelve az alábbiak javíthatnák a fegyelmet 
intézetünkben:

— A jutalmazási rendszer következetesebb alkalmazásával, ösztönző erejé
nek jobb kihasználásával csökkenne a fenyítendő cselekmények száma. Például 
gyakran automatikusan, a fogvatartott fejlődésének és képességeinek figyelmen 
kívül hagyásával születnek meg a jutalmazási javaslatok.

— A zsúfoltság csökkenésével, kisebb nevelési csoportok kialakításával 
megteremtődne a fogvatartottak alaposabb megismerésének a feltétele, s ezáltal 
egyénre szabottan lehetne büntetni, illetve jutalmazni.

— Ha a zsúfoltság kisebb lenne, az nagyobb lehetőséget teremtene a nevelé
si szempontból kívánatos csoportosításra. Ezáltal pedig növekedne a közvetett 
nevelőhatások intenzitása.

— A foglalkoztatás további bővítése lekötné, megfelelő irányba terelné a — 
munkahely híján — jelenleg nem foglalkoztatott elítéltek aktivitását, lehetőséget 
adna pozitív személyiségvonásaik kibontakoztatására. A zártság viszonylagos 
csökkentésével (amely adódna a munkahelyen való nagyobb mozgásból is) csilla
podna a fogvatartottakban felhalmozódó feszültség, és ez szintén javítaná a fe
gyelmi helyzetet.

— Az elemző munka fejlesztésével, az elemzés során kapott összefüggések
nek a jutalmazás és a büntetés gyakorlatában történő felhasználásával javulhat a 
nevelő tevékenysége, apadhat a fegyelemsértések száma.

Ambrus Gyula
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