
Differenciálás 
a büntetésvégrehajtásban

Nagy Tibor referátuma

A szakma fejlődése során két alapvető felismerés segítette a büntetésvégre
hajtás szakembereit abban, hogy eljussanak a differenciálás szükségességének 
gondolatához. Az egyik annak a ténynek a felismerése volt, hogy a fogvatartottak 
különböznek egymástól biológiailag, valamint pszichológiai, szociológiai, krimi
nológiai tényezők szerint is, és ezek alapján csoportokba, típusokba sorolhatók. 
A másik felismerés annak megállapítása volt, hogy a különböző típusú fogvatar- 
tottakkal szemben nem lehet eredményes egyfajta, meghatározott, egységes bá
násmód; azaz a különböző személyekkel szemben különböző bánásmódok, spe
cializált nevelési módszerek és eljárások vezethetnek csak eredményre.

A bűnelkövetők személyiségének különbözőségére már a múlt században 
fény derült, és próbálkozások történtek különböző tipológiák kidolgozására. 
Azóta számtalan osztályozási rendszert készítettek a szakemberek; ezek közül 
azonban a büntetésvégrehajtási gyakorlatban csak kevés bizonyult használható
nak.

A bánásmód differenciálásának szükségességét indokolták egyrészt azok a 
reszocializációs kudarcok, melyek a különböző típusú fogvatartottakkal szemben 
alkalmazott egyforma bánásmódból és nevelésből fakadtak. Másrészt nagy segít
séget adtak a differenciáláshoz a társtudományok módszerei — gondolok itt a 
különféle pszicho- és szocioterápiákra, gyógypedagógiai módszerekre —, melyek 
óriási fejlődésen mentek keresztül az utóbbi 40 évben. A két alapvető felismeré
sen túl a differenciálás felé ösztönözte a büntetésvégrehajtást a költségek növeke
désének és a rendelkezésre álló költségvetési tételek elmaradásának ellentmondá
sa is.

Az utóbbi időszakban úgyszólván az egész világon jelentősen megnöveked
tek az amúgy is magas büntetésvégrehajtási költségek. A fogvatartottakat el kell 
szállásolni, ruházni kell, részükre étkezést, világítást, fűtést, orvosi ellátást kell 
biztosítani.

Az intézeteket a biztonság érdekében rácsokkal, falakkal, magas kerítéssel, 
éjszakai kivilágítással, modern technikai eszközökkel kell ellátni. Köztudott, 
hogy az építkezés, az energia, az élelmiszerek és a technikai eszközök ára folya
matosan drágul. Ehhez járul még az a tény, hogy a fogvatartottak száma — nem
csak Magyarországon, hanem az egész világon — folyamatosan növekszik.

A büntetésvégrehajtás költségvetése nem emelkedik olyan ütemben, mint az 
árak. Ugyanakkor a társadalom a bűnözés növekedésével egyidejűleg a törvény- 
sértők szigorúbb felelősségre vonását követeli; ennek megfelelően a bűnelköve
tők nagyobb számát sújtják a bíróságok a legszigorúbb büntetési nemmel, a vég
rehajtandó szabadságvesztéssel. Egyes bűncselekmények esetében növekszik a 
büntetések hossza is. Ugyanakkor a társadalom nemcsak a bűnelkövetők elszige
telését kívánja, hanem elvárja, hogy a büntetésvégrehajtási intézetek megnevel-

3



jék, megjavítsák az elítélteket, olyannyira, hogy ne kövessenek el újabb bűncse
lekményeket. Mindez elkerülhetetlenül a büntetésvégrehajtási intézetek nagyobb 
megterheléséhez vezet.

A büntetésvégrehajtással szemben támasztott kívánalmak növekedése nem 
áll arányban a feltételek javulásával. Az emelkedő önköltség és az ezzel arányo
san nem emelkedő költségvetés következményeképpen eredményes és hatékony 
büntetésvégrehajtási tevékenység csak a rendelkezésre álló anyagi eszközök ma
ximálisan intenzív kihasználásával lehetséges. Vagyis, ha a büntetésvégrehajtás 
tevékenységét differenciáltabban szervezzük meg.

A differenciált büntetésvégrehajtási tevékenység esetében a hatékony neve
lés az elítéltek nagyobb létszámát érinti, az ügyintézés adminisztratív szempont
ból áttekinthetőbbé válik, végül, ami a pénzügyi lehetőségeket illeti, az anyagi ke
reteket hatékonyabban lehet felhasználni. A szűk gazdasági lehetőségből fakadó 
megfontolások újabb lökést adtak a büntetésvégrehajtás cjifferenciálási törekvé
seinek. A századforduló környékén meginduló, majd az ötvenes években meg
élénkülő emléleti, politikai érdeklődés — a bűnözés elleni harc, a társadalom vé
delme érdekében — számos büntetésvégrehajtási koncepciót hozott létre, melyek 
egybehangzóan megerősítik a differenciált bánásmód szükségességét.

Az elmúlt időszakban a büntetésvégrehajtásban is megtörtént a differenciá
lás legalapvetőbb elveinek kidolgozása. Felfogásunk szerint a differenciálás az 
egységes szabadságvesztés-büntetés végrehajtásának speciális megszervezését je
lenti. Olyan irányú különbségtételt, amely biztosítja, hogy az alapvető célt — a 
társadalomba való beilleszkedés elősegítését — az elítéltek személyiségéhez és a 
végrehajtás feltételeihez való igazítással hatékonyabban vihessük véghez. Ebből 
a felfogásból következik, hogy a differenciálás a büntetésvégrehajtás egész rend
szerében valósul meg, és a rendszeren belül eszközfunkciót lát el.

Amikor tehát differenciálásról beszélünk, olyan komplex szempontrendszer
re kell gondolnunk, mely a büntetésvégrehajtás egészét átszövi, amely minden te
rületén megnyilvánul. A feladat összetettségének, nehézségének hangsúlyozása 
mellett ki kell emelnünk, hogy a több oldalról jelentkező igények ellentmondáso
kat is szülnek. Könnyű belátni, hogy így csak kompromisszumokkal tudjuk a kü
lönböző területek követelményeit egyeztetni, rendszerbe foglalni.

A differenciáláson túl a szabadságvesztés-büntetés végrehajtásának másik 
alapvető követelménye az egyéniesítés. A büntetés alanya az elítélt, a büntetés 
célja egy-egy konkrét ember személyiségében pozitív irányú változás létrehozása. 
Ebből az következik, hogy mindig egyedi, személyiséghez illeszkedő hatásrend
szert kell kialakítani.

A differenciálás közbeeső állomás, eszköz az egyéniesitéshez vezető úton; 
annak felismerése, hogy lehetséges bizonyos szempontokból egymáshoz közel ál
ló, hasonló vonásokkal rendelkező emberekből csoportokat képezni; más megfo
galmazásban a hatásrendszert úgy megszervezni, hogy az adott csoport számára 
a legkedvezőbb feltételeket teremtsük meg az egyéniesitéshez.

Mindezek alapján a differenciált büntetésvégrehajtási rendszer azt jelenti, 
hogy:

— az elítéltek osztályozása, csoportosítása a kiindulópont,
— meg kell határozni az egyes csoportokra vonatkozó konkrét büntetésvég

rehajtási és nevelési célokat,
— ki kell alakítani az elítéltek sajátosságaihoz és a nevelési célokhoz illesz

kedő módszereket, programokat,
— létre kell hozni a differenciált intézményhálózatot, s vele együtt a fogva- 

tartott csoportok adottságaihoz, a megtervezett programok optimális kivitelezé
séhez alkalmazkodó büntetésvégrehajtási intézeteket.
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Az alapvető lépés a differenciálásban a fogvatartottak osztályozása, külön
böző szempontok szerint eltérő csoportokba sorolása. Ez jelenti a kiindulópon
tot, erre épül fel a differenciálás egész rendszere. A csoportosítás elsődleges 
szempontjait már a jogszabályok megfogalmazzák.

Már a Büntető Törvénykönyv differenciál a büntetésvégrehajtási fokozatok 
meghatározásával. A Btk. abból indul ki, hogy „az átnevelhetőség szempontjából 
az elítéltek három alapvető csoportja ismerhető fel: a többszörösen visszaeső és 
az igen súlyos bűncselekményt elkövetett elítéltek; azok a szándékos bűncselek
mény miatt elítéltek, akiknek büntetése viszonylag hosszabb tartamú, vagy ko
rábban már büntetve voltak; végül a szándékos bűncselekmények miatt viszony
lag rövidebb tartamú szabadságvesztésre ítéltek és a gondatlan bűncselekmények 
miatt szabadságvesztésre ítéltek”. Ezért különböztet meg a Btk. három büntetés
végrehajtási fokozatot: fegyházat, börtönt, fogházat.

Az 1979. évi 11. számú törvényerejű rendelet, a Bv. Szabályzat további kü
lönbségeket is tesz. Előírja az elítéltek és az előzetesen letartóztatottak; a felnőt
tek és a fiatalkorúak; a nők és a férfiak, a betegek és az egészségesek elkülöníté
sét. Más-más szabályok vonatkoznak az átmeneti csoportba és a gyógyító-nevelő 
csoportba sorolt elítéltekre. A jelzett jogszabályok a katonák, a kényszergyógyke
zeltek és kényszergyógyításra szorulók sajátos helyzetét is tükrözik.

Több miniszteri és országos parancsnoki utasítás tartalmaz — elsősorban a 
végrehajtási fokozaton belül — további differenciálásra utaló elemet, mely az 
életkor, az elkövetett bűncselekmény jellege, az előélet, a biztonságra veszélyes
ség, a munkaképesség, az állampolgárság szempontjából különbözteti meg az el
ítélteket.

A jogszabályokon alapuló kategorizálási rendszer mérlegeli a nevelési fel
adatot is, így az elítéltek átnevelhetőségének különbözőségét figyelembe veszi a 
büntetésvégrehajtási fokozatokba sorolásnál, de a fiatalkorúak sajátos szabályo
zásakor is. A nevelési feladat megoldása érdekében szerveződnek például a gyó
gyító-nevelő csoportok, de ennek alapján jöhet létre az átmeneti csoport is, mely 
eltekint a végrehajtási fokozatra vonatkozó előírások jelentős elemeitől. Nyoma
tékosan hangsúlyoznunk kell ebből a szempontból a tvr. 30. § 2. bekezdését, mely 
szerint „az elítéltek — elsősorban nevelésük érdekében — életkori, kriminoló
giai, pedagógiai és egészségügyi szempontok alapján is csoportosíthatók”. Arról 
van szó, hogy a jogi kategóriák alkalmazása mellett további, más tudományok 
megállapításaira támaszkodó csoportosítás lehetőségét is rögzíti a jogszabály. 
Megfelelő jogi feltételeket és lehetőségeket biztosítva ezzel a differenciálási rend
szer továbbfejlesztéséhez.

A büntetőjogi kategorizálásban érvényesülő másik tendencia a büntetőjog 
egyik lényegi eleméből fakad: abból, hogy az ítéletben meghatározó jelentőségű 
a bűncselekményben megnyilvánuló társadalmi veszélyesség. A személyiséget így 
a bűncselekmény, a tett alapján ítéli meg, sorolja az elkövetőt bizonyos csoport
ba. Egy állandóan jelenlevő, kikerülhetetlen ellentmondás fakad azonban ebből 
a büntetésvégrehajtás számára. A bírói ítélet tettcentrikus, a büntetésvégrehajtás
nak viszont inkább a tettes személyisége alapján kell megfogalmaznia nevelési 
programját, módszereit. A tettközpontú csoportosítás bizonyos mértékben korlá
tozza a pedagógiai-pszichológiai megfontolások érvényesíthetőségét. Ez az el
lentmondás legnyilvánvalóbban a büntetésvégrehajtási fokozat megjelölésénél és 
a nevelés rendelkezésére álló idő kiszabásánál jut kifejezésre.

A differenciálási rendszer kialakításának másik nagy területe a nevelési cé
lok és az ehhez szorosan kapcsolódó nevelési módszerek differenciálásának kér
dése. Az alapvető büntetésvégrehajtási célt világosan megfogalmazza a tvr. 19. 
§-a: „A szabadságvesztés végrehajtásának feladata az ítéletben és a jogszabály
ban meghatározott joghátrány érvényesítésével és az elítélt nevelésével annak
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elősegítése, hogy szabadulás után beilleszkedjék a társadalomba és tartózkodjék 
újabb bűncselekmény elkövetésétől”.

Ez a feladatmeghatározás alapvetően eltér a korábbiaktól. A régi jogszabá
lyok az elítéltek átnevelését tűzték ki célul; ez a jogszabály a szabadságvesztés
büntetés sajátosságait reálisabban értékelő célkitűzést tükröz. Nem kell minden
kit törvénytisztelő állampolgárrá változtatni, megelégedhetünk azzal, ha minden 
tőlünk telhetőt megteszünk a szabadulás utáni eredményes beilleszkedés elősegí
tése érdekében. Megszűnt az a helyzet, amikor a jogszabály el nem érhető célokat 
írt elő a büntetésvégrehajtás számára. A feladatok ilyen meghatározása a nevelési 
célok és módszerek differenciálásának lehetőségét is megteremti.

Az általános cél annak elősegítése, hogy az elítélt visszailleszkedjen a társa
dalomba és ne kövessen el újabb bűncselekményt. Az elítéltek azonban konkrét 
körülményekkel és személyiséggel rendelkeznek, nem általában, hanem meghatá
rozott cselekmények elkövetésével sértették meg a törvényeket, nem általában 
kell tehát nevelni őket, hanem konkrétan, egyénre szabott módon. A nevelés épp 
ezért mindig egyéni nevelési célok követését, speciális pedagógiai eljárások alkal
mazását igényli.

Az egyéni nevelési cél kitűzésénél a személyiség figyelembevétele mellett te
kintettel kell lenni a végrehajtási fokozatra, a büntetés tartamára és egyéb, az íté
letben és jogszabályokban meghatározott körülményre, melyek behatárolják az 
elérhető személyiségváltozást.

Az egyéni nevelési cél fontosságának hangsúlyozása mellett azt is észre kell 
venni, hogy az elítéltek bizonyos csoportjai közös jellemzőkkel rendelkeznek. Ez 
teszi lehetővé az általános és az egyes között az úgynevezett tipikus nevelési cél
rendszer kialakítását. A csoportképzés ismérveként elsősorban a végrehajtási fo
kozat, a szabadságvesztés időtartama, az elkövetett bűncselekmény jellege és az 
egyes elítéltek halmozottan jelentkező személyes jellemzői kapnak szerepet.

Jelenlegi adottságaink csak néhány ilyen tipikus nevelési cél megfogalmazá
sát tették lehetővé. A közelmúltban közreadott nevelésfejlesztési koncepció az 
ilyen irányú differenciálás első lépéseit tette meg. Hogy lehet nevelési célokat 
ilyen szempontból differenciálni?

Az előzetesen letartóztatottaknál nem érvényesül kifejezetten nevelési cél, 
hanem csupán nevelési célzatú tevékenység. Ennek az a feladata, hogy átsegítse a 
fogvatartottat a büntetőeljárás okozta krízisen és támogassa a büntetésvégrehaj
tási intézeti viszonyok közé történő beilleszkedését. Intézni kell szociális ügyei
ket, segíteni kell őket kapcsolataik fenntartásában, gondoskodni kell kulturális 
ellátásukról. A valószínűsíthető szabadságvesztés alatti nevelés sikere érdekében 
a lehetőségekhez képest meg kell ismerni előéletüket, személyiségüket.

A rövid tartamú, egy évet meg nem haladó szabadságvesztésre ítéltek nagy 
része első bűntényes. Ezeket a fogvatartottakat viszonylag kisebb súlyú bűncse
lekmény elkövetéséért vonták felelősségre; intenzív személyiségformálásra a sza
badságvesztés rövid időtartama náluk nem ad lehetőséget. A nevelési cél a sze
mélyiségben meglévő pozitív vonások erősítése, bizonyos magatartásformák és 
viselkedésmódok fejlesztése. Ezért esetükben a fegyelmező^ munkára és kultu
rált viselkedésre nevelés járhat elsősorban eredménnyel. A rövid időtartamú íté
lettel rendelkezők között nagy számban vannak olyan elítéltek, akiknek az előze
tes letartóztatás beszámítása miatt jogerős ítéletük csak néhány hét, vagy egy-két 
hónap. A jogerős szabadságvesztés töltése ezeknél az elítélteknél egybeesik a sza
badulásra való felkészítés időszakával. Ezért a rendelkezésre álló időt náluk első
sorban arra kell felhasználni, hogy reális életterveket alakítsanak ki, és erősödjön 
bennük az akarat ennek megvalósítására.

Az egy-három év közötti időtartamra elítélteknél — bár rendkívül heterogén 
csoportot alkotnak — az időtartam függvényében létrejön a céltudatos nevelő-
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munka lehetősége, megnő a nevelői beavatkozások gyakorisága, intenzitása, ha
tározottabb nevelési célok kitűzésére van mód. Emelni lehet a szociokulturális 
színvonalat, az általános és szakmai képzettséget. A személyiséget is határozot
tabban lehet itt befolyásolni, ezért intenzívebb személyiségfejlesztő módszerek is 
alkalmazhatók.

A hosszabb tartamú, három évet meghaladó szabadságvesztés esetében az 
előző kategóriánál említett feladatok mellett már szükséges a börtönártalmak ki
védése, a rehabilitáció. Az ilyen elítélteknél nehezebb feladat a családi, társadal
mi kapcsolatok fenntartása, szabadulásuk és utógondozásuk előkészítése. 
A hosszabb büntetés a nevelési folyamat pontosabb, körültekintőbb megszerve
zését igényli, gyakoribb értékelést, részcélok kitűzését teszi lehetővé. A szabadu
lás előtti időszakban ezekkel a fogvatartottakkal intenzívebben kell foglalkozni.

A fiatalkorúaknál és a fiatal felnőttek egy részénél — mert még nincs kiala
kult, megszilárdult személyiségszerkezetük — nagyobb a személyiség formálásá
nak a lehetősége. Ezért számukra az átlagosnál jobb nevelési feltételeket kell biz
tosítani. Más csoportokhoz képest az eredményes életvitel és pályakezdés feltéte
lét képező általános és szakmai műveltség megszereztetésére jobban oda kell 
figyelni. Erősítendők családi, munkahelyi és egyéb társadalmi kapcsolataik, és 
fejlesztendő közösségi magatartásuk. Érzelmi, akarati vonásaik gazdagítása érde
kében intenzív személyiségformáló terápiás módszerek alkalmazása is indokolt 
lehet.

Szabadságvesztést először töltő elítélteknél fokozatosan státus- és presztízs- 
vesztés következik be, ez pedig nehezíti a börtönélet elviselését és a szabadulás 
utáni beilleszkedést. Speciális tanácsadással, felkészítéssel kell ezt ellensúlyozni. 
Ezekben az esetekben fontos feladat a kriminális fertőzés, az ún. börtöniskola 
hatásának kivédése, a bűnözői értékrend átvételének megakadályozása.

A többszörös visszaesők a társadalmi nevelés sikertelensége után mindunta
lan bebizonyítják, hogy a büntetésvégrehajtási nevelés sem célravezető. Megvál
toztatásuk megkísérlése mégis kötelességünk. E csoportnál a büntetésvégrehajtás 
visszatartó hatásának hangsúlyozottabbá kell válnia; emellett keresni kell — 
mint például a szigorított őrizeteseknél — az intenzívebb személyiségformálás le
hetőségét is.

Az alkoholisták és egyéb kóros személyiségzavarban szenvedők gyógyító ne
velése speciális, kettős feladatot jelent. Egyrészt különböző terápiás módszerek
kel gyógyítani kell a betegséget, ezzel készítve elő a talajt a nevelés, a pedagógiai 
módszerek számára; másrészt a gyógyultaknál meg kell előzni a visszaesést, vala
mint meg kell szervezni speciális utógondozásukat.

A gondatlan elkövetők életvitele, gondolkodásmódja és a bűncselekmény el
követése között általában nincs szerves kapcsolat. A bűncselekmény hátterében 
kisebb negatív személyiségvonások húzódnak meg. A gondatlan elkövetőknél a 
felelősségérzet fejlesztése és a felelősségteljes magatartás gyakoroltatása lehet a 
nevelési cél. Ennek az öntevékenység kibontakoztatása az egyik alapvető mód
szere.

Az általános nevelési cél mint a tevékenység fő irányának meghatározója; a 
tipikus célok mint a csoporttulajdonságokkal rendelkező elítéltek nevelését meg
határozó elvek, az egyéni nevelési célok mint a konkrét nevelőtevékenység alap
jai — együtt alkotják a büntetésvégrehajtás differenciált nevelési rendszerét. Ez a 
rendszer természetesen további elméleti és módszertani elemzést igényel. A fej
lesztésnek az egyéniesítéshez vezető újabb lehetőségek meghatározására, komp
lexebb csoportképző elvek és ismérvek kidolgozására kell irányulnia.

A differenciálás következő nagy témája: az intézményhálózat differenciálá
sának kérdése. Az eszközök és módszerek optimális alkalmazhatóságának felté
tele ugyanis — a megfelelően kialakított környezet, a reálisan kitűzött célok és a
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jól megválasztott módszerek felhasználásának színtere — a büntetésvégrehajtási 
intézet. A bv. intézet sajátos építészeti, fizikai-tárgyi és szociális hatásmechaniz
musával felerősítheti vagy éppen ellenkezőleg, gyengítheti a tudatosan megterve
zett és alkalmazott nevelési eljárásokat.

Más országok büntetésvégrehajtási rendszeréhez hasonlóan az intézetek 
alaptípusait Magyarországon is a szabadságvesztésre ítéltek törvényben megkü
lönböztetett kategóriái, valamint az intézeteknek erre tekintettel kialakított funk
ciói határozzák meg. Ennek megfelelően többé-kevésbé megkülönböztethetünk:

— megyei büntetésvégrehajtási intézetet, elsősorban az előzetesen letartóz
tatottak elhelyezésére;

— országos végrehajtó intézetet, elsősorban a jogerős szabadságvesztés
büntetés végrehajtására;

— egészségügyi jellegű intézetet, és végül
— fiatalkorú elítéltek részére kialakított intézetet.
Törekszünk arra, hogy az országos végrehajtó intézetek lehetőleg egy foko

zatúak legyenek. Igyekszünk egy-egy intézetbe koncentrálni néhány sajátos fog- 
vatartott-kategóriát, így a szigorított őrizetes férfiak a Váci Büntetésvégrehajtási 
Intézetbe, az átmeneti csoportba sorolt elítéltek pedig a Szegedi Fegyház és Bör
tön átmeneti intézetébe kerülnek.

Az egyes intézetek között építészeti, elhelyezési szempontok alapján lénye
ges különbségek talán csak a zárt, ún. fegyház típusú és a nyitottabb intézetek kö
zött mutathatók ki. A fegyház típusú intézetek adják a férőhelyek túlnyomó több
ségét. Ezek az intézetek jórészt csak méretükben különböznek, építészetileg 
egyáltalán nem. Közös jellemzőjük, hogy általában a századfordulón vagy még 
korábban épültek. A másik, az ún. nyitottabb típust a három mezőgazdasági jel
legű intézet és a fiatalkorúak intézete képviseli. Egyébként az elmúlt évtizedek
ben új, korszerű körletek ezekben létesültek.

Bár az építészeti adottságok nem kedveznek a differenciálási törekvéseknek, 
bizonyos különbségek így is kialakíthatók. Az intézetek rezsimjeiben jogszabá
lyokban is megfogalmazott különbségtevés valósítható meg (pl. a mozgásszabad
ság, a követelménytámasztás terén), az egyes végrehajtási fokozatok között. Jár
ható út az adott intézetek belső differenciálása is, ahol a fokozaton belüli elítélt
csoportok részére alakíthatók ki eltérő, az összetételhez jobban igazodó feltéte
lek. Azok az intézetek vannak ilyen belső differenciálás szempontjából kedve
zőbb helyzetben, amelyek területileg is elhatárolt, elkülönült körletépületekkel 
rendelkeznek. Az intézményhálózat differenciálhatóságának fontos összetevője 
az intézetek nagysága, befogadóképessége. Nyilvánvaló — a külföldi példák is 
ezt igazolják —, hogy a viszonylag kis befogadóképességű intézeteknél lehet leg
inkább speciális profilokat kialakítani. Ebből a szempontból kedvező helyzetben 
vagyunk, hisz intézeteink többsége optimális nagyságú. Ennek előnyeit azonban 
egyelőre nem tudjuk kihasználni, mert a kisebb intézetek zöme megyei intézet, fő 
profiljuk az előzetes letartóztatás végrehajtása, és ezen nincs módunk változtatni.

Az intézményhálózat differenciálásának áthághatatlan akadálya az utóbbi 
években a nagy elítéltlétszám miatt kialakult zsúfoltság. Ez kényszerhelyzeteket 
teremt, óhatatlanul kényszerintézkedéseket szül, és összességében erőteljesen 
akadályozza differenciálási törekvéseinket. Sajnálatos, hogy a zsúfoltsággal — 
mint nagyon súlyos zavaró tényezővel — valószínűleg hosszabb távon számolni 
kell.

A büntetésvégrehajtási tevékenység meghatározó összetevője a fogvatartot- 
tak őrzése, felügyelete. A differenciálás követelménye ezen a területen — a ko
rábban összegyűjtött támpontok alapján — 1972-ben fogalmazódott meg. Ezen 
elv alapján a fogvatartottakat személyiségük, magatartásuk és az elkövetett bűn- 
cselekmény jellege szerint bv. fokozaton belül is minősíteni és csoportosítani
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kell. A differenciált őrzés fogalma azt jelenti, hogy a fogvatartottak őrzésének 
megszervezésekor figyelembe vesszük a bv. intézet típusát, őrzésbiztonsági hely
zetét, a bv. fokozatot és a fogvatartottak csoportjainak fokozaton belül kialakí
tott sajátosságait.

A differenciált őrzés gyakorlatának eddigi tapasztalatai egyértelműen pozití
vak. A differenciált őrzés alkalmazásának eredményeként véleményünk szerint 
korszerűbbé vált az őrzés gyakorlata, a rendelkezésre álló erőket és eszközöket 
célszerűbben tudjuk felhasználni, csökkenteni tudjuk az őrszolgálati állomány 
munkaidejét anélkül, hogy veszélybe kerülne az intézetek biztonsága. Az ily mó
don nyert létszámot azokon a területeken használtuk fel, ahol erre a legnagyobb 
szükség volt.

A szabadságvesztés-büntetés végrehajtásának egységes rendszerén belül, a 
nevelési és őrzési feladatokon túl, a fogvatartottak munkáltatásának megszerve
zésekor is érvényesítjük a differenciálás elveit. A fogvatartottak a munkavégzés 
minőségében megnyilvánuló jellemzők alapján is csoportosíthatók. Ezen csopor
tok egymástól eltérő foglalkoztatása jelenti a munkáltatás rendszerének differen
ciálását. A differenciálást olyan eszköznek tartjuk, amely rendkívül heterogén 
munkaerőbázist képező fogvatartott-állomány személyiségéhez igazodva tesz kü
lönbségeket a munkáltatás általános célján belül, és ehhez szervezi a foglalkozta
tást. Természetesen a munkáltatás differenciálásának a nevelési és őrzési diffe
renciálással összhangban kell megvalósulnia.

A munkáltatás differenciálási rendszerének továbbfejlesztése folyamatos 
feladataink közé tartozik. Jelentős lépés lesz ebben a munkáltatásfejlesztési kon
cepció közeljövőben történő közreadása.

Ma Magyarországon — elsősorban a jogszabályi előírások teljesítéséből 
adódóan — felépült és funkcionál a büntetésvégrehajtás egyfajta osztályozási 
rendszere. Költségvetési körülményeink nem a legkedvezőbbek a további fejlő
déshez. Hisz minél differenciáltabb egy büntetésvégrehajtási rendszer, annál 
több üres férőhely, annál több szakképzett bv. beosztott szükséges gyakorlati 
megvalósításához. Csak akkor tudunk mindenkit megfelelő helyre irányítani, ha 
üres férőhely mindenhol van és a különböző típusú elítéltekkel megfelelő létszá
mú, különböző képzettségű és beállítottságú szakemberek foglalkoznak.

A jelenleg a jogszabályokból adódó elkülönítési szabályokat sem tudjuk tel- 
jeskörűen végrehajtani, de személyi állományunk sem felel meg a kívánalmak
nak, főleg mennyiségi és részben minőségi szempontból. Ennek ellenére tettünk 
és teszünk is bizonyos lépéseket az osztályozási rendszer fejlesztésére, számítva 
arra, hogy a körülmények javulása után szükség lesz egy ilyen programra.

Elmondhatjuk, hogy az elhelyezési, a személyi feltételek, az intézményháló
zat jelenlegi fejlettsége, a költségvetési keretek a közeljövőben nem teszik lehető
vé egy korszerűen szervezett, komplex, differenciált büntetésvégrehajtási rend
szer létrehozását. Ez azonban nem jelentheti az elméleti kutatások félretételét; fel 
kell készülni arra, hogy a feltételek változásakor késedelem nélkül meg tudjuk 
tenni a szükséges lépéseket.

A jogszabályok a rájuk épülő és a velük szerves kapcsolatban lévő, hosszú 
távú koncepciók egy olyan elméleti bázisát teremtették meg, amely a büntetés
végrehajtás tevékenységének továbbfejlesztését a differenciálás kiépítéséhez kap
csolja. A differenciálás elmélete az a terület, ahol egyértelműen előreléptünk, és 
ez nagyon pozitív tényező a továbbfejlődés lehetősége szempontjából.

A feltételek elégtelen voltán túlmenően tetézte gondjainkat az is, hogy a dif
ferenciálási rendszer kiépítését nem felülről lefelé kellett elvégeznünk, hanem 
fordítva, alulról felfelé. Ezzel azt akarom mondani, hogy a differenciálás normál 
folyamata az lenne, ha a csoportosítás, a típusba sorolás után a csoportok össze
tételének megfelelően határoznánk meg a nevelési célokat, keresnénk meg a meg-
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felelő módszereket és eszközöket, és alakítanánk ki a büntetésvégrehajtási intéz
ményhálózatot. Az ismert okok következtében viszont arra kényszerülünk, hogy 
ehhez a sok vonatkozásban korszerűtlen intézményhálózathoz igazítsuk a célokat 
és módszereket. A komplex differenciálási rendszer jelenleg nem valósítható meg 
maradéktalanul, de ez nem jelenti azt, hogy nincsenek e téren közvetlen, folya
matos feladataink. Nem tudjuk gyökeresen átalakítani a büntetésvégrehajtás 
rendszerét, de a differenciálás részterületein — az eddig elért eredményekre tá
maszkodva — tovább kell dolgoznunk.

Milyen feladatokat kell elvégeznünk a közeljövőben? A tudományos kutatá
sok túlnyomó többsége a differenciálás elméleti megalapozásával és a gyakorlati 
megvalósításával foglalkozik. Jó néhány éve folyik az elítéltkategóriák komplex 
módszerekkel történő vizsgálata, amelynek fő célkitűzése a fogvatartóttak szemé
lyiségén alapuló csoportosítási módszerek és a hatékony bánásmód kidolgozása 
a kialakított csoportokkal szemben. A kutatás során olyan módszereket dolgoz
tunk ki a fogvatartottak személyiségének megismerésére, amelyek segítségével vi
szonylag rövid idő alatt jelentős információmennyiség birtokába jutunk. így kí
vánjuk megvalósítani egyfelől a nevelési célnak legjobban megfelelő bv. intézet 
megválasztását, másfelől az adott bv. intézeten belül a belső csoportosítást.

A nevelés módszertana az elmúlt időszakban számottevően fejlődött. A gya
korlati munkában polgárjogot nyertek a különféle szocio- és pszichoterápiák, ez 
pedig egy szélesebb nevelésmódszertani repertoár kialakítását tette lehetővé. 
E korszerű módszereket pl. a gyógyító-nevelő csoportokban, a fiatalkorúaknál, a 
fiatal felnőtt korúaknái, az elsőbűntényeseknél és a hosszú időtartamú szabad
ságvesztésre ítélteknél kiemelten alkalmazzuk. A nevelés módszertanának folya
matos továbbfejlesztése a tudományos kutatások és a szakmai továbbképzések 
egyik fő feladata.

A nevelési célok és a módszerek differenciálása területén is előre kívánunk 
lépni. A nevelési célok azonban csak az adott csoport ismérveinek, személyi ösz- 
szetételének ismeretében differenciálhatok. Ez esetben az egyéniesítés csoport- 
szintre emelkedik, a csoporttal szemben alkalmazott bánásmód és nevelés pedig 
az egyéniesítést is szolgálja egyúttal.

A csoportosítás eredményeként létrejövő differenciált elítéltkategóriák ese
tében a nevelési cél határozza meg az alkalmazandó eszközöket és módszereket. 
Nyilvánvaló, hogy amíg pl. a viszonylag primitív szinten álló cigány bűnözők 
esetében a mindennapi élet társadalmilag elfogadott szokásrendszerének gyakor
lásával kezdődhet mindenféle nevelési beavatkozás, addig az intelligens, de zár
kózott — társas kapcsolódásai terén sikertelen — feleséggyilkosok számára a 
csoportos pszichoterápiák valamelyik fajtája lehet eredményes a reszocializálás 
szempontjából.

Nem kevés a tennivalónk a bv. intézményrendszerének további differenciá
lásakor. A következő tervidőszakban tudományos kutatást indítunk a büntetés
végrehajtási intézetek építészeti, tárgyi-fizikai és szociális hatásmechanizmusá
nak vizsgálatára. E hatásrendszer ismeretében az intézetek típusba sorolását pon
tosabban tudjuk majd megoldani. Vizsgálni fogjuk még a személyi állomány 
felkészültségét, az elítéltek iránti beállítódását, a fogvatartottakkal szembeni kö
vetelménytámasztását mint a bv. intézet szociális hatásmechanizmusának megha
tározó elemét.

A bv. differenciálási rendszere ezekből a részterületekből épül fel. Külön 
feladat megtervezni a rendszer működését, azt, hogy hogyan kell kivitelezni a 
megfelelő típusba sorolt elítéltek, a meghatározott nevelési célok érdekében kivá
lasztott módszerek és az ehhez legoptimálisabb bv. intézeti környezet kölcsönha
tását a gyakorlatban.
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Felvázoltuk egy központi kivizsgáló és módszertani intézet létesítésének ter
vét. Ez az intézet végezné az elítéltek diagnosztizálását, meghatározott típusba 
sorolását, a nevelési célok és a módszerek kiválasztását és a megvizsgált szemé
lyeknek a megfelelő bv. intézetbe irányítását.

Kulcsszerepet szánunk ennek az intézetnek a differenciálási rendszer kiépü
lésében és működésében, de ahhoz, hogy létrehozhassuk, a feltételek lényeges ja
vulására van szükség. Hogy ez az intézet és az egész differenciálási rendszer 
működjön, el kell végezni azokat a feladatokat, amelyekre már utaltam: az elítél
tek csoportosítási metodikájának kidolgozását, a nevelési módszerek folyamatos 
továbbfejlesztését és az intézményhálózat differenciálását. Van tehát célja és ér
telme a büntetésvégrehajtás differenciálásával való foglalkozásnak.

A konferenciától azt várom, hogy támogatja a szakmában és a büntetésvég
rehajtásnál a témával való foglalkozást: fejleszti az elméleti munkát, erősíti a le
hetőségek megteremtésének kutatását, segít létrehozni egy olyan készültségi fo
kot, amely adandó alkalommal lehetővé teszi a gyakorlati előrehaladás lépései
nek gyors megtételét.

Dr. V ígh József korreferátuma

Nagy Figyelemmel hallgattam Nagy Tibor vezérőrnagy elvtárs előadását és 
hasonló érdeklődéssel tanulmányoztam az e témakörben készített előterjesztést. 
Ez kitűnő áttekintést nyújt a differenciálás és individualizálás elméleti kérdései
ről, fejlődéséről, gyakorlati megvalósíthatóságának problémáiról, valamint a ha
zai differenciálás rendszeréről és gondjairól.

Elismerést érdemel maga a tény, hogy a Büntetésvégrehajtás Országos Pa
rancsnoksága napirendre tűzte a téma megvitatását, hogy elméleti konferenciát 
rendezett a büntetésvégrehajtás vezetői és a kérdés egyéb szakemberei számára. 
Ha arra gondolunk, hogy két évtizeddel ezelőtt a büntetésvégrehajtás központi 
kérdése az őrzés, az eredményes gazdálkodás és az ehhez fűződő érdekek biztosí
tása volt, akkor megelégedéssel kell nyugtáznunk azt a fejlődést, ami a büntetés
végrehajtásban ez idő alatt bekövetkezett. Az őrzés és a gazdálkodás természete
sen változatlanul fontos feladatai a büntetésvégrehajtásnak, de nyilvánvalóan a 
nevelés, a személyiségformálás, a reszocializáció, a hatékonyság problémái ma 
már az uralkodó problémák. Néhány évvel ezelőtt a büntetésvégrehajtás kidol
gozta nevelési koncepcióját, most pedig a differenciálás, az individualizálás te
rén tesz jelentős lépést előre.

Vannak olyan szakemberek, akik lekicsinylő megjegyzéseket tesznek az 
ilyen elméleti konferenciákra. A jelenlegi nehéz gazdasági viszonyok között és a 
tudomány, a kriminálpedagógia fejlettségének mai szintjén, szerintük, nincs sok 
értelme az ilyen vitáknak. Ez a szkepticizmus némileg jogosult, mert egyfelől 
gyakori, hogy tudományosan bizonyított, alapvető igényeket sem tudunk a szű
kös gazdasági lehetőségek miatt kielégíteni, másfelől az egymástól eltérő, illető
leg egymásnak ellentmondó elméleti tételek még további kutatásra, vertifikálásra 
szorulnak. Ennek ellenére nagyon fontosnak tartom az elméleti vitákat, mert az 
elmélet által kimunkált optimum megvalósításához kell keresnünk és megterem
tenünk a lehetőségeket.

Gyakran szoktam hangoztatni, hogy elméleti tételeinket két szinten kell 
megfogalmaznunk. Az egyik szint a tiszta elmélet szintje, ami hosszú távon előre 
mutat, s mint iránytű szolgál a gyakorlati cselekvés vezérfonalául. A másik szint,
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