
ménye, ugyanakkor ez a túltelítettség megalapozhat egy cselekvési kényszert, 
jobb végrehajtási reformokra ösztönözhet. Mondanivalómat azzal zárnám, hogy 
ha nem jutunk értelmes megoldáshoz, akkor a túltelítettség problémáját illetően 
célunk, a reszocializáció elérése illuzórikussá, teljesíthetetlenné válik.

A  d iffe renciá lás sa já to ssá g a i a fia ta lkorúakn á l

Vincze Tamás hozzászólása

A büntetésvégrehajtási nevelés egyik legfontosabb alapelve — mint azt a fejlesztési 
koncepció is leszögezi — az egyéniesítés. Ez azt jelenti, hogy a nevelés eredményességé
nek javítása érdekében az alkalmazott nevelési eljárásoknak, módszereknek messzemenő
en igazodniuk kell a nevelés alanyának sajátos vonásaihoz, az egyes elítélt személyiségé
hez. Másként fogalmazva, az egyéniesítés elve azt követeli, hogy minden egyes elítélttel 
olyan mértékű és minőségű nevelési hatást közöljünk, mely személyiségének formálása ér
dekében szükséges. Ennek megvalósítását az adottságok — a feladatot ellátók száma, 
szakmai, módszertani felkészültsége — jelentős mértékben befolyásolják.

A fenti feltételek korlátozottan állnak rendelkezésünkre és csak lassan, fokozatosan 
fejleszthetők. Ezért az elítéltek egyes csoportjaihoz igazodó követelményrendszert most 
kell kidolgoznunk és mihamarabb alkalmaznunk. Ehhez pedig az elítélteket olyan csopor
tokba kell sorolnunk, amelyek a személyiségvonások bizonyos közös jegyein alapulnak, s 
ezáltal megkönnyítik az egységes hatások befogadását. Mindez elengedhetetlenné teszi a 
differenciálás érvényesítését munkánkban.

A szabadságvesztés végrehajtásának alapelve a differenciálás. Ez általános érvényű
nek tekinthető mind a nemzetközi, mind a hazai gyakorlatban. Megvalósulása azonban 
meglehetősen sokszínű. Hatályos büntető és büntetésvégrehajtási jogunk — a hazai és 
nemzetközi tapasztalatokat hasznosítva — fejlett, az elítéltek nevelését várhatóan hatéko
nyabban szolgáló differenciálást ír elő, illetőleg tesz lehetővé.

Felfogásunk szerint a differenciálás az egységes szabadságvesztés-büntetés végrehaj
tásának olyan megszervezése, amelynek révén a pozitív nevelőhatások befogadására alkal
masabb, az egyén személyiségkorrekcióját jobban elősegítő fogvatartott csoportokat ho
zunk létre. A differenciálás másik oldalát az alkalmazott eljárások, eszközök és módsze
rek megfelelő kiválasztása, az adott elítéltcsoporthoz, illetve egyénhez való adekvát alkal
mazása jelenti.

A differenciálás több szinten, több kritérium szerint valósul, valósulhat meg. Elsődle
gesen — általában magas szintű jogszabályban előírt, főként kriminológiai szempontú 
nagy csoportokba, ún. végrehajtási fokozatokba sorolják az elítélteket. A fokozatok általá
ban az életrend szabályozottsága, a mozgás korlátozottsága, az elítéltek kapcsolatai tekin
tetében különböznek. Ehhez a differenciálási szemponthoz számos további kritérium kap
csolódik. A leggyakoribb az életkor, a nemek, az előélet, a büntetési idő tartama és az 
egészségi állapot szerint csoportosítás. A végrehajtás intézményrendszere is általában az 
eddig említett szempontok szerint tagozódik. A differenciálás további lépcsőjét az intéze
tekben a nagyobb csoportokon belül az individualizáció irányába haladó kisebb csopor
tok alakítása jelenti.

E differenciálási folyamat előrehaladása során a személyiségre irányuló nevelő hatá
sok felerősödnek. Ennek velejárója a differenciálás kritériumainak bővülése, gazdagodá
sa. Hogy e folyamat meddig terjedhet, milyen közel kerül az egyes emberekhez, ez az 
adott végrehajtási rendszer szakmai-tárgyi feltételeinek, tudományos megalapozottságá
nak, a büntetésvégrehajtásról vallott jogpolitikai felfogásnak a függvénye, s egyúttal a fej
lettség mutatója is.

A fiatalkorúak és a felnőttkorúak elkülönítését részben az életkori sajátosságok, rész
ben a jogi helyzet különbségei indokolják. Jogszabályaink ugyanis kedvezőbb jogi feltéte-
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leket nyújtanak a fiatalkorúak reszocializálásához. A fiatalkorú elítélteket illetően a jog
szabályi előírások hangsúlyozzák a nevelés szerepét. Már a Btk. is abban jelöli meg a 
fiatalkorúakkal szemben alkalmazott büntetés vagy intézkedés célját, hogy „a fiatalkorú 
helyes irányban fejlődjék, és a társadalom hasznos tagjává váljék”. A szabadságvesztés
büntetés végrehajtásával kapcsolatos külön rendelkezések is ezt erősítik. „A szabadság- 
vesztés végrehajtása során különös gondot kell fordítani a fiatalkorú nevelésére, oktatásá
ra, személyiségének fejlesztésére és testi fejlődésére.”

A végrehajtásra vonatkozó előírások megkülönböztetetten foglalkoznak a fiatalkorú 
elítéltek körében alkalmazandó eltérésekkel. Lásd az 1979. évi 11. sz. tvr. 48. §-ának máso
dik bekezdését.

A büntetésvégrehajtási tevékenységet jellemző ellentmondások a fiatalkorú elítéltek
nél ugyanúgy érvényesülnek, mint ahogy azt a nevelésfejlesztési koncepció kifejti. De a 
tettel, a bűncselekménnyel arányos büntetés és a személyiségre irányuló végrehajtás, neve
lés ellentmondása a fiatalkorúak differenciáltabb bírósági megítélése következtében nem 
olyan éles, mint a felnőtt elítélteknél. A negatív hatás tovább mérsékelhető a nevelés tár
gyi és személyi feltételeinek javításával, a módszertani felkészültség fejlesztésével, vagyis 
azzal, ha a belső követelményrendszert közelítjük a társadalmi együttélésnek a szabad 
életben elfogadott normáihoz. Az intézet totális jellegéből következő hatásokat ellensú
lyozni lehet a fiatalkorúak életkori sajátosságait is figyelembe vevő, ún. kompenzáló peda
gógiai és pszichológiai módszerek tudatos alkalmazásával.

A büntetésvégrehajtási nevelés elméleti, módszertani alapjai a fiatalkorú és a felnőtt
korú elítéltek nevelési tapasztalatainak általánosításával egységesen fogalmazhatók meg, 
azzal az eltéréssel, hogy a fiatalkorúak nevelése megkülönböztetett figyelmet és erőfeszí
tést igényel. A nevelés alapelvei azonosak a felnőttkorúakéval, de az egyéniesítés elvének 
érvényesítése a fiatalkorúaknái magában kell hogy foglalja az életkori sajátosságok foko
zott figyelembevételét. A fiatalkorú elítéltek esetében nehezítő körülmény, hogy halmozot
tan hátrányos környezetből kerülnek ki és olyan kritikus életszakaszt kell a bv. intézetben 
eltölteniük, amely még a stabil, integrált személyiséget is komolyan próbára teszi.

A fiatalkorúak összetétele kevésbé heterogén, mint a felnőtteké, színvonaluk azonban 
csökkenő tendenciát mutat. Személyiségük általában gyengén fejlett, neveltségi szintjük 
alacsony, szocializációs folyamatuk sérült. A kóros személyiségzavarban szenvedők ará
nya magas az átlagos népességhez képest.

A referátumban felvázolt differenciált cél- és feladatrendszer eltérő sajátosságokkal 
konkretizálható a fiatalkorúaknál. A fokozatok szerinti differenciálást a törvényes végre
hajtás és a nevelés egyaránt szolgálja. A jelenleg épülő új körlet használatbavételével lehe
tővé válik a börtön- és a fogházfokozat markáns elkülönítése. Ennek nyomán kidolgozha
tó lesz a fokozatok közötti különbségeket jobban érvényesítő napirend és bánásmód.

A büntetésvégrehajtási fokozatokon belül bővíteni kell a speciális biztonsági és neve
lési követelményeknek megfelelő csoportosítás lehetőségeit. A fogház fokozaton belül cél
szerű elkülöníteni az elsőbűntényeseket és a bűnismétlőket. Ki kell munkálni az egy éven 
aluli és a hosszabb ítéleti idejű elítélteknél is a differenciált cél- és feladatrendszert. A bör
tön fokozaton belül is indokolt a visszaesők elkülönítése, valamint az ítéleti idő szerinti 
differenciálás. S főleg itt kell megoldani a biztonságra veszélyes elítéltek elkülönített elhe
lyezését.

Mindkét fokozatnál ki kell szűrni a gyógyító-nevelésre szorulókat, és részükre speciá
lis programot, napirendet és terápiás kezelést kell biztosítani. Továbbra is indokolt a befo
gadási eljárás, illetve a megfigyelés alatt álló személy elkülönítése. A nagyobb csoportok 
kialakításának kritériumait a felsorolt csoportképzési szempontok határozzák meg. Ezt fi
nomítja tovább a pedagógiai szempontokat jobban figyelembe vevő személyiség szerinti 
osztályozás. A személyiségjellemzők közül az intelligencia foka, az agresszivitás és a szo
cializáltság mértéke tűnik alapvető besorolási kritériumnak. Ilyen alcsoportok mentén ha
tékonyabb nevelési programokat, módszereket lehet kidolgozni.

Ez a fajta differenciálási modell nem abszolút homogén csoportok kialakításából áll, 
csupán homogén alcsoportok pedagógiai szempontú elkülönítését jelenti heterogén cso
portban. Itt már jobban figyelembe vehető az elítéltek informális csoportképzési folyama
ta. Ennek kísérleti vizsgálata folyik jelenleg intézetünkben. A tapasztalatok alapján a bel
ső differenciálás további finomítását tervezzük.

Amennyiben az elhelyezési feltételek lehetővé teszik a fiatalkorú lányok visszahelye
zését az intézetbe, úgy náluk is törekedni kell a fent vázolt differenciálásra. Alacsonyabb
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létszámuk miatt körükben nem valósítható meg a fiúkéhoz hasonló sokszempontú diffe
renciálás. De a fokozatok szerinti elkülönítést és a gyógyító-nevelést azért náluk is meg 
kell majd oldani.

A tudományos kutatás és empirikus vizsgálat számára fontos és sürgető feladat an
nak felderítése, hogy a differenciálási szempontok közül az elítéltek különböző csoportjai
nál melyek élveznek prioritást, azután az, hogy felállítható-e közöttük egyáltalán rangsor, 
meghatározható-e hatásuk a végrehajtás eredményességére.

B e lső  d iffe ren ciá lá s a sz igo ríto tt őrizet végreh ajtásában

Demjén János hozzászólása

A XX. század első felében meginduló büntetésvégrehajtási reformtörekvések 1950 és 
1980 között felerősödtek. A szocialista fejlődés útjára lépő országok több lépcsőben kiala
kították a büntetésvégrehajtás jogi szabályozásának rendszereit, és ezen belül a szabadság- 
vesztés szabályozását is. Ez utóbbi fontosságát kiemeli az a tény, hogy jogszabályokban, 
törvényekben és törvényerejű rendeletekben öltenek testet, kifejezve a társadalom védel
mének érdekét.

A nyugat-európai országokban a nácizmus és a fasizmus totális rendszereinek össze
omlása után az emberi jogok 1948-as nyilatkozatában a büntetésvégrehajtási jogpolitika 
három lényeges irányát fogalmazták meg.

— A szabadságvesztés-büntetésnek szigorúan a szabadságtól való megfosztásból kell 
állnia, a büntetéshez többletként hozzáfűzött kényszer vagy szenvedés nélkül.

— A szabadságvesztés-büntetésnek elvileg a bűnelkövető átnevelését és a társada
lomba való ismételt beilleszkedését kell célba vennie.

— A büntetésvégrehajtás rendszerének és tevékenységének biztosítania kell az ember 
alapvető jogainak betartását.

Amit a magyar jogalkotó a bv. feladataként jelöl meg, az a nyilatkozat második pont
jával mutat egyezést. Az első és harmadik pontban már olyan elemek találhatók, amelye
ket a mindenkori állami politika anomáliái befolyásolnak. Példa lehet Franciaország vi
szonya az algériai eseményekhez a II. világháború után vagy az írországi események ma 
Nagy-Britanniában, de a fokozódó, már-már nemzetközinek mondható terrorizmus kiala
kulása is. A nyugat-európai országok büntetésvégrehajtási politikájában bizonytalanság, 
jogszabályalkotásában kapkodás tapasztalható — két okból. Egyfelől fokozódik az ese
ményeket befolyásolni nem tudó átlag állampolgár nyugtalansága, másfelől növekszik a 
jogalkotók zavara a gyengülő közbiztonság okozta bűncselekmény-sorozatok visszafogha- 
tatlansága miatt.

A szocialista országokban kialakult büntetésvégrehajtási jogot a társadalom felismert 
védelmének szükségessége indokolta. A reformtörekvések talaján fejlődött a kriminális 
személyiségűek kezelése. Büntetésvégrehajtási szakemberek sora kereste az utat, miképp 
lehet a pedagógia sajátos eszköztárát az átnevelés érdekében felhasználni, hogy hogyan 
lehet egy totális rendszeren belül szabad életre orientált nevelési gyakorlatot kialakítani.

Több összegző dolgozat, sőt 1975-ben Kriminálpedagógia címmel főiskolai jegyzet is 
született Balogh László és dr. Pál László tollából. Az irodalom közel sem teljes, de mind
egyikben megtalálható a differenciálás szükségessége, az az alapgondolat, miszerint a fog- 
vatartottak típusokat alkotnak eltérő biológiai, pszichológiai, szociológiai, kriminológiai 
tényezőik alapján. Ez a felismerés késztette a kriminológiával foglalkozó szakemberek fi
gyelmét a differenciálás elveinek sokoldalú kidolgozására.

E bevezető után a Váci Bv. Intézetben elhelyezett szigorított őrizetes fogvatartottak 
belső differenciálásáról szeretném önöket tájékoztatni.

A szigorított őrizet jogintézményét az 1974. évi 9. számú törvényerejű rendelet vezette 
be. Alapja az a felismerés volt, hogy a visszaeső bűnözőkkel szemben a rendelkezésre álló
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