
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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büntetőjogi és államigazgatási eszközök nem elég hatékonyak. Többen követtek el közren
det és közbiztonságot súlyosan veszélyeztető bűncselekményeket úgy, hogy a viszonylag 
hosszú szabadságvesztés se késztette őket társadalomellenes magatartásmódjuk megvál
toztatására.

A Btk. a szigorított őrizetet elsődlegesen mint társadalomvédelmi funkciót szolgáló 
büntetőjogi jogkövetkezményt az intézkedések rendszerébe építette be. Elrendelésének 
feltételeit — a gyakorlati tapasztalatok alapján — a tvr-től eltérően határozta meg. Vagyis 
azokkal a megrögzött bűnözőkkel szemben alkalmazható a szigorított őrizet, akik valóban 
jelentős bűncselekményeket követnek el, de a kisebb súlyú bűncselekményt ismételten el
követőkkel szemben nem.

Érdekességként megemlítem, hogy a szigorított őrizethez hasonló jogintézmény a szo
cialista országok közül csak a lengyel büntetőjogban létezik. Lengyelországban a többszö
rösen visszaeső, konok bűnözőket 3—5 évre pártfogói felügyelet alá helyezik, mely idő 
alatt kötelesek a bíróság utasításait betartani. Ha a bűnözők az előírásokat megszegik, ak
kor a bíróság ún. társadalmi adaptáló intézetbe utalja őket. A bíróság közvetlenül a sza
badságvesztés után is elrendelheti az adaptációt, ha az elitéltnél nincs remény a pártfogó
felügyelet eredményes kiállására. Az adaptáció minimuma két, maximuma öt év. A rezsim 
viszonylag szabad. Dr. Horváth Tibor szerint az intézmény valahol félúton van a szabad
ságvesztés és a munkaterápiával összekötött szabadságkorlátozás között.

A szigorított őrizet váci végrehajtását elég sok kritika érte, mígnem 1983-ban kiala
kult — a belső differenciálás eredményeképpen — a jelenleg működő rezsim. A differen
ciálás koncepciójának kidolgozásánál a következőkből indultunk ki. Az őrizetesek összes
sége többszörös visszaeső, konok bűnöző; a bűncselekmény jellegét tekintve magas 
(31,3%) köztük az erőszakos elkövetők száma; átlagéletkoruk 40,2 év; szabadságvesztés
ben töltött idejük átlagosan 11 év és 5 hónap; a különösen veszélyes, ún. szökős őrizetesek 
a fogvatartottak 5,6%-át teszik ki, és az átlagnál fiatalabbak (25—35 évesek).

Mindebből az őrzés és az intézmény belső biztonságát figyelembe véve az alábbi kö
vetkeztetéseket vontuk le:

— a szigorított őrizetesek egy része a renitens viselkedés, valamint a szökések magas 
száma miatt a rezsimen belül más kezelést kíván,

— a többség jól kooperál az intézet belső irányításával, megszokta és mint kényszerű 
életmódot, elfogadta a börtönéletet,

— az ideiglenes elbocsátás előtt állók esetében komoly tétje van a fegyelmezett ma
gatartásnak, ezért ezzel a csoporttal a legkönnyebb bánni.

Az adatokból olyan következtetésre jutottunk, hogy a rezsim kialakítását illetően két 
csoportot célszerű létrehozni. Az egyik egy öntevékeny szervezet keretein belül működik, 
a másik pedig a személyi állomány közvetlen irányítása alatt áll. Ez utóbbi csoportot ter
mészetesen éjjel-nappal őrizhető körletrészre helyeztük el.

A nevelési elveknek megfelelő belső osztályozás bonyolultabbnak látszott. Annyit 
tudtunk, hogy a nevelőmunka sikere a helyes cél megjelölésétől és az adekvát struktúra ki
alakításától függ. De szembetaláltuk magunkat a tipológiai kutatások dilemmájával. Mi
lyen homogén csoportokat hozzunk létre? Az intenzív nevelési elvek milyen adminisztrá
ciót követelnek? S egyáltalán meg tudjuk teremteni a személyi feltételeket? A felügyelet 
kivonul az öntevékeny szervezeti részről, a nevelési szolgálat munkatársai felkészülnek az 
őrzés funkcióinak ellátására is. De ki fogja őket ellenőrizni? — sorjáztak tovább a kérdé
sek.

Miután az őrizetes Vácott töltötte alapbüntetését is, a nevelési szolgálatnak módja 
van előzetes adatgyűjtésre. Ez elegendő az őrizetes csoportba helyezésére. Ha az elítélt az 
öntevékeny szervezeti keretben nyer elhelyezést, akkor a nevelő további differenciálási el
képzeléseit is realizálhatja. Nem törekszünk teljesen homogén csoportok kialakítására. 
Ideálisnak azt tartjuk, ha 10—14 fogvatartottra 4-5 jó magatartású elítélt esik, akik segíte
nek megvalósítani a nevelő célkitűzéseit.

A belső élet kialakításakor létrehoztuk az őrizetesekből álló adminisztrációt. Az el- 
ítélt-segédfelügyelő a nevelő közvetlen irányítása alatt áll és a körletrész tevőleges irányí
tója. A közösségvezetők számára hatalmi pozíciót is biztosítunk, miközben vigyázunk 
az esetleges túlkapásokra. Kialakulóban van az azonos kezelést igénylő zárkaközösségek 
rendszere. A megvalósítást kissé gátolja, hogy az üzem három műszakos. Az átcsoportosí
tásnak így anyagi vetülete is van. Most tartunk a „megéri — nem éri meg” dilemmánál.
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A nevelési szolgálat teljes feltöltése után egy nevelőre még mindig 90—100 őrizetes 
jut. A csoportvezető nevelő egyéb teendői (irányítás, szervezés, ellenőrzés) miatt csak 40 
őrizetessel foglalkozik. Az elkülönített körletrészen (ahol fenntartottuk a közvetlen ellen
őrzést és irányítást) sűrűbben fordulnak elő konfliktushelyzetek, gyakrabban töltenek ki a 
felügyelők fegyelmi lapokat. Érdemes lenne kipróbálni, miképp alakulna e körletrész ar
culata szabadabb életkörülmények között.

Milyen következtetések szűrhetők le 2 év után? Az intenzív nevelőmunka feltételei a 
differenciálás útján létrejött öntevékeny szervezetekben jobbak, mint a szigorúan őrzött 
körletrészen. A közösségi élet alakulására jó hatással volt a nevelő és a kijelölt őrizetesek, 
az ún. közösségvezetők szervezete. Mivel a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezése 
az őrizetes közösség dolga, a nevelőnek itt több ideje jut az egyéni nevelésre.

Javult a fegyelmi helyzet is. Statisztikai átlagban az öntevékeny szervezetben 0,8, a 
hagyományos körletrészen 16,9 fegyelmi fenyítést szabunk ki évente. Az öntevékeny szer
vezet előnyösebb fegyelmi helyzete összefügg azzal, hogy már a fogvatartottak kiválogatá
sánál is az alkalmazkodóbb egyének kerültek ebbe a csoportba. Az idősebb elítéltek akti
vitása, agresszivitása kisebb, de ez sajnos nem jár együtt reszocializációs esélyük növeke
désével.

A legutóbbi reprezentatív vizsgálat komolyan figyelembe vette a szervezeti formákat. 
Megállapította, hogy mióta a belső életet közösségvezetők irányítják, azóta alig akad 
konfliktushelyzet a fogvatartottak meg a felügyelők közt. Az öntevékeny szervezeti cso
port az üzemekben is jobban viselkedik, holott ott ők is a munkáltatók közvetlen irányítá
sa alatt állnak.

A reszocializálás érdekében többször élünk a rövid tartamú eltávozás lehetőségével. 
Célunk az, hogy az elítélt — tekintettel közelgő szabadulására — fűzze szorosabbra csa
ládjával a kapcsolatát, szerezzen személyes tapasztalatokat munkába állásának lehetősé
geiről. Sajnos, a fogvatartottak többsége ezt a rövid tartamú eltávozást jutalomként éli 
meg és nem használja jól fel.

A nevelő bármilyen körültekintően jár el a javaslattételnél, a fogvatartottak 8 — 10%-a 
késve vagy egyáltalán nem jön vissza. Amikor elővezetettjük őket, és magyarázkodásba 
kezdenek, akkor az általuk előadott banális okok mögött mindig komoly személyiségtor
zulás van. Természetesen az elítéltek zöme időben visszatér a rövid tartamú eltávozásról. 
Nem azért, mert tart a kiszabott 30 nap magánzárkától, hanem mert fél, hogy volt közössé
ge kritikájával párhuzamosan kiszorul az öntevékeny szervezetből is.

Az elmúlt három évben a szigorított őrizettel kapcsolatosan mind a bírói gyakorlatot, 
mind a végrehajtás rendjét többször értékelték. Szóltak az intézkedés céljának megfelelő 
tendenciákról, de azt is megállapították, hogy a szigorított őrizetes személyiségének for
málása, a bűnöző életmódot igazoló nézetrendszerének felszámolása, a társadalomba való 
beilleszkedésének elősegítése nem valósul meg a kívánt szinten, a jogszabályokat nem si
kerül teljeskörűen végrehajtani. Az elmaradás okát a feltételek hiányában jelölik meg, 
nem a bv. testület szándékában, hozzá nem értésében.

A  d iffe ren ciá lás néhány c so p o rtd in am ika i tapaszta lata

Dr. Vörös Ferenc hozzászólása

A plenáris ülés előadása meggyőzően bizonyította, hogy a modem szabadságvesztés
büntetés végrehajtásában milyen alapvető jelentőségű a differenciálás elvének érvényesí
tése.

A hazai lehetőségeket számba vevő témakörhöz kapcsolódva megkísérlem felvázolni 
a Baracskai Fogházban alkalmazott differenciálás — leglényegesebbnek vélt — tartalmi 
kérdéseit. A fő figyelmet olyan összefüggéseknek szentelve, amelyeket intézetünkben a 
gyakorlat visszaigazolni látszik.
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