
kapja meg a megengedhető mértékű bizalmat, az arra érdemtelen pedig kerüljön szigo
rúbb körülmények közé.

A differenciálás ma már az őrszolgálati munka valamennyi területén szükségszerű
ség. Hol több, hol kevesebb elemével, de jelen van a külső munkáltatás és előállítás alatti 
őrzésben, valamint a fogvatartottak belső, munkáltatás alatti és egyéb mozgatás közbeni 
őrzésében és felügyeletében.

A differenciált őrzés elvének térnyerésével lehetővé vált az erők intézeten belüli újra
elosztása, a többletfeladatok megoldása. Ennek alapján lehetett az őrtoronyba vezénylen- 
dő őrök számát csökkenteni, sőt helyenként szinte teljesen megszüntetni, a körleteken a 
felügyelők számát megváltoztatni, a főfelügyelői és — újabban, a négyváltásos szolgálati 
rendszer alkalmazásával — az őrparancsnoki státusokat kigazdálkodni, az elítélteket pe
dig segédfelügyelőként az őrzésbe vonni. Mindezzel párhuzamosan módosult az egyes 
rendkívüli eseményekért felelőssé tehető testületi tagok tevékenységének megítélése. így 
például ma már előfordul olyan szökés, amelyért nem tesszük felelőssé az állomány tagját, 
míg korábban szinte fejvesztés járt érte.

Nagy, ma még nem teljesen kiaknázott lehetőségeket rejt magában az öntevékeny 
szervezet működtetése. Ezek a korábban kialakított és már kipróbált szervezeti keretek az 
önnevelés és nevelés mellett elősegítik a differenciált őrzés megvalósítását is. Igen ered
ményesen lehet ezeket a szervezeteket az intézet belső életének irányításában felhasználni, 
s az ezáltal megtakarított erőket más területre átirányítani. Az öntevékeny szervezetek 
részt vesznek saját életrendjük kialakításában, a rend, a fegyelem fenntartásában, az anya
gi ellátás biztosításában, de elérhető az is, hogy támogassák a személyi állományt a rend
kívüli események megelőzésében és a megszüntetésére hozott intézkedésekben.

Az öntevékeny szervezetek sok szempontból megváltoztatják a felügyelet szerepét. 
A külső őrség szűkíthető az őrhelyek számának csökkentésével, vagy azzal, hogy csak a 
nap meghatározott szakaszában — általában éjjel — kell őrizni a fogvatartottakat. A belső 
őrség pedig szinte teljesen megszüntethető, bár néhány sajátos feladatot (pl. a magánelzá
rás végrehajtását, a kényszerítő eszköz alkalmazását stb.) nem lehet az öntevékeny szerve
zetekre bízni.

Ennyit kívántam elmondani az őrszolgálati munka differenciálása témaköréből. Ta
lán sikerült néhány valós gondra felhívni a figyelmet, és megjelölni az őrzési és a nevelési 
tevékenység találkozási pontjait.

D iffe re n c iá lá s  a m u n ká lta tásfe jle sz té si k o n ce p c ió b an

Palotás Miklós hozzászólása

A 19. században kezdték úgy vélni, hogy a munkáltatás a bűntettesek megjavítására 
vezet. A szabadságvesztés-büntetést végrehajtó intézetekben egymás után jöttek létre az el
ítéltek foglalkoztatását biztosító ún. munkaüzemek.

A magyar büntetésvégrehajtásban — eltekintve bizonyos mértékű differenciálástól — 
alapvetően a munkakényszer elve érvényesült. A fegyházakban munkájuk nemét a fegyen- 
cek nem választhatták meg. A börtönökben és a fogházakban létesített munkanemek kö
zül a rabok és a foglyok szabadon választhattak. A betegség, aggkor vagy egyéb okok mi
att munkaképtelenek felmentést kaptak a munkavégzés alól.

Szélesebb körű differenciálás alapját vetette meg, amikor elhatárolták egymástól a 
belső és a külső munkát. Az előbbit az intézet falai közt, az utóbbit pedig az intézet falain 
kívül végezte az elítélt. Mindkettő lehetett zárt helyen, illetve szabadban végzett munka.

Belső rabmunkának számított a házi és az ipari munka. A házi munka — akárcsak 
ma — az intézet állandó, napi szükségleteinek ellátására szolgáló munka volt. Ezeket első
sorban a rendelkezésre álló megbízható rabmunkaerővel kellett elvégeztetni. Meglepő vi
szont, hogy hosszabb időre elítélteket ilyen munkára csak ideiglenesen lehetett beállítani.
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Az ipari munkák közül főleg a kézművesiparok rendszeresítésére törekedtek, mert ezeket 
a munkához szoktatás alkalmasabb eszközének tartották, mint a gyáripari munkát. Ezen 
belül azonban egészségre ártalmas, valamint veszélyes üzemeket nem volt szabad létesí
teni. A külső rabmunka lehetett házi munka (például: bírósági takarítás), ipari munka 
(például: építkezés), valamint mezőgazdasági termelés, útépítés, csatornázás, folyamsza
bályozás. A hatóságok és közintézmények részére teljesített közérdekű munka is úgymond 
külső munka volt. Fegyencek csak akkor végezhettek közmunkát, ha el lehetett őket külö
níteni a szabad munkásoktól, rabokat és foglyokat ilyen feltételek mellett is csak beleegye
zésükkel lehetett közmunkára beosztani.

Bizonyos fokú differenciálást jelentett az is, hogy szabadban végzendő külső munká
ra csak olyan elítéltet lehetett beosztani, aki:

— letartóztatása előtt ilyen munkával foglalkozott vagy alkalmas volt ilyen munkára,
— letöltötte a magánelzárást, és szorgalmával meg jó viselkedésével alapos reményt 

nyújtott a javulásra,
— tekintettel bűncselekményére, illetve kiszabott büntetésére, szökés szempontjából 

nem volt veszélyes.
Ha valaki súlyos fegyelmi vétséget követett el, annak külső munkáltatását azonnal 

meg kellett szüntetni.
A szabadságvesztés-büntetés végrehajtásának gyakorlatában ezek az — elítéltek cso

portosításával összefüggő, a munkáltatás bizonyos mértékű differenciálását eredményező
— előírások még a századfordulót követő évtizedekben is érvényesültek.

*
Az 1979. évi 11. sz. tvr. szerint a szabadságvesztés-büntetés végrehajtásának feladata 

annak elősegítése, hogy az elítélt szabadulás után beilleszkedjék a társadalomba és tartóz
kodjon újabb bűncselekmény elkövetésétől.

Hogy a differenciálás mit jelent, azt Nagy Tibor vezérőrnagy elvtárs a plenáris ülésen 
már kifejtette. Ami engem illet, csak azt kívánom ehhez hozzátenni, hogy a differenciálás
nak a fogvatartottak munkáltatásában is érvényesülnie kell. Természetesen a munkáltatás
nak a büntetésvégrehajtási rendszer részeként szorosan kell kapcsolódnia a többi bünte
tésvégrehajtási funkcióhoz. Hisz azokra épülve sajátos, kettős szerepet tölt be. Egyfelől a 
szakmai gyakorlottság megszereztetésével meg tudja könnyíteni az elítélt visszailleszkedé
sét a társadalomba, másfelől használati érték létrehozásával gazdasági eredményeket lehet 
általa felmutatni.

Ez a többoldalú, rendkívül összetett feladat számtalan ellentmondással terhelt. Érzé
kelnünk kell, hogy úgy a jogrendszerben, mint a társadalmi újratermelési folyamatban 
olyan változások következtek be, amelyek felerősítik a büntetésvégrehajtási munkáltatás
ban az ellentmondások egy részét. Erről részletesebben nem szólnék, gondolom, a további 
előadások némelyike majd taglalja. Utalnék azonban dr. Kozma Pál ezredes elvtársnak a 
Jogpolitika 1985/4-es számában megjelent — a bv. vállalatok gazdasági helyzetéről szóló
— cikkére, melyben a munkáltatás differenciálását is érintő gondolatokat vetett fel.

A bv. munkáltatás fejlesztési koncepciója a differenciálásnál abból indult ki, hogy a 
büntetésvégrehajtásnak olyan emberek foglalkoztatását kell megoldania, akiknek döntő 
többsége szakképzetlen és a szabadságvesztés-büntetés kiszabása előtt nem végezett rend
szeres munkát. Vannak olyanok is, természetesen kisebb számban, akik korábban fegyel
mezetten dolgoztak és munkájukat a büntetésvégrehajtás körülményei között is megfelelő
en végzik.

A fogvatartottak egyes csoportjainak — eltérő jogi megítélésükből adódóan — külön
bözik a munkáltatási rendje is. Míg a nagy többség köteles dolgozni, addig az előzetesen 
letartóztatottak és az elzárást töltők csak saját kérésükre kapcsolhatók be a termelőmun
kába. Arra is figyelemmel kell lenni, hogy a munkáltatás heterogén, fluktuáló munkaerő- 
bázisra támaszkodva folyik. Ezért el kell érni, hogy a nevelési és őrzési feladatokkal össz
hangban megfelelő szintű differenciálás érvényesüljön a munkáltatás területén is.

A koncepció a fejlesztés általános célkitűzései mellett a munkáltatás előélet és bünte
tési idő szerinti differenciálását hangsúlyozza. Ami az előélet szerinti megkülönböztetést 
illeti, azoknál, akik a szabad életben nem dolgoztak rendszeresen, a munkavégzésre szok
tatás a fő feladat. Akik a szabad életben folyamatosan dolgoztak, azoknál csupán a mun
kavégző képesség fenntartását kell elősegíteni, ezen belül jelent külön feladatot a foglal
kozástól eltiltottak átképzése.
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Ami pedig a büntetési idő szerinti differenciálást illeti, a három év alatti szabadság- 
vesztés esetén csupán egyszerű munkákon történő foglalkoztatást tűzhetjük ki célul. Há
rom és öt év közötti büntetési idő esetén már bonyolultabb betanított munka elsajátíttatá
sáról kell gondoskodnunk. A hosszabb tartamú, öt évet meghaladó — büntetési idő esetén 
pedig a szakképzést, a bonyolultabb, magasabb színvonalú munkavégzést kell lehetővé 
tenni.

De differenciálnunk kell a fogvatartottak egyes csoportjait eltérő jogi megítélésük és 
egyéb ismérvek alapján is. Más megfogalmazásban: az elítéltek az általános munkakötele
zettség ellenére se képeznek egységes csoportot, elhelyezésük az intézetekben a fokozatok 
és egyéb jellemzők alapján történik. A munkáltatási szervezeteknek ezekhez kell alkal
mazkodniuk.

Az átmeneti csoportba helyezettek előzetesen, a hosszabb tartalmú szabadságvesztés 
miatt általában nagyfokú begyakorlottságot szereztek egy-egy munkaterületen. Az átme
neti csoportba sorolás rendszerint intézet-, illetve munkahely-változtatást tesz szükséges
sé. Az adaptáció elősegítése érdekében ezeknél az elítélteknél az a cél, hogy minél köze
lebb kerüljön a fogvatartott a polgári élet körülményeihez, és lehetőleg külső vállalatnál, 
intézeten kívüli munkán dolgozzon. Oda kell figyelni az intézet-, illetve munkahely-változ
tatással járó konfliktusok csökkentésére is.

A gyógyító-nevelő csoportba soroltak se tekinthetők egységes elítéltkategóriának a 
munkáltatás szempontjából. Hosszú távon létszámunk növekedésével is számolni kell. 
Nagyobb részük szabadságvesztésre ítélt, kényszergyógyításra kötelezett alkoholista. Ezek 
munkáltatása a többi elítélttel együtt távlatilag is megoldott. A kisebb rész (gyengeelméjű- 
ek, szellemileg visszamaradottak, személyiségzavarban szenvedők) sajátos foglalkoztatá
sának feltételeit jelenleg sehol nem tudják garantálni. A sokirányú differenciálás problé
mája legszembetűnőbben itt jelentkezik. Zavartalan foglalkoztatásukhoz sajátos gazdasá
gi feltételek, speciális munkahelyek, termelési profilok, megfelelő képzettségű munkairá
nyítók szükségesek. Csoportosításuknál, intézeti elhelyezésüknél elsősorban az egészség- 
ügyi szempontokat kell érvényesíteni.

Az elítéltek kisebb hányada megváltozott munkaképességű testi fogyatékos. Nagy
üzemi munkáltatásban ők csak igen korlátozott számban foglalkoztathatók. Számukra — 
a polgári élet gyakorlatához hasonlóan — sajátos foglalkoztató üzemeket kell létesíteni, 
munkáltatásukat a jelenleginél koncentráltabban kell végezni. Úgy a gyógyító-nevelő cso
portba soroltak, mint a megváltozott munkaképességű elítéltek munkáltatásánál a teljes 
körű foglalkoztatás érdekében célszerűnek látszik a munkáltató szervezetek érdekeltségét 
növelni.

Az életkori sajátosságokat is figyelembe kell venni a differenciálásnál. Hisz várható
an tovább növekszik a fiatalkorú, valamint a fiatal felnőtt elítéltek száma. Heterogén fizi
kai-szellemi felkészültség, alacsony intelligenciaszint, robbanékony, nehezen alkalmazko
dó természet, szakképzetlenség, káros befolyásoltság a környezet által stb. jellemzi őket. 
Ezért arra kell törekedni foglalkoztatásuknál, hogy az általuk végzett munka:

— alkalmas legyen a pályaválasztás pozitív befolyásolására,
— lehetővé tegye a népgazdasági igényekhez igazodó szakképzést,
— segítse elő a szabadulás utáni elhelyezkedést,
— igazodjon fizikai és szellemi képességeikhez, lekösse őket fizikailag és szellemileg, 

ugyanakkor kellőképpen változatos tevékenységet tegyen lehetővé,
— párosuljon sikerélménnyel, s ezáltal segítse elő a munkához való helyes viszony 

kialakítását.
A fiatalkorú elítéltek részére többféle munkáltatási lehetőséget kell biztosítani. A fia

tal felnőttkornak differenciált munkáltatását hosszabb távon és a felnőttkorúak irányítása 
mellett kell megvalósítani. A felnőttkorúak életkori sajátosságaik alapján már nem igé
nyelnek az átlagostól eltérő munkáltatást. Az időskorúak összlétszámon belüli aránya 
nem számottevő. E csoportnál testi és szellemi fáradtság, érzelmi fásultság jelei észlelhe
tők. Ezért munkáltatásuknál előnyben kell részesíteni a könnyebb fizikai munkákat.

A szigorított őrizetesek munkáltatása az elítéltekével azonos módon történik. A diffe
renciálás is hasonló keretek között zajlik. Az előzetesen letartóztatottak az első fokú ítéle
tig csupán saját kérésükre dolgozhatnak. A néhány éve kialakított munkáltatásuk szerve
zeti kereteit tovább kell fejleszteni, figyelembe véve azt a tényt, hogy csak intézeten belül 
dolgozhatnak. Foglalkoztatásukra egyszerű, gyorsan betanulható munkák alkalmasak. El
különítésük a törvényi előírásokból fakadóan különös gondosságot követel.
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A szigorított javító-nevelő munka végrehajtatása csak részben a büntetésvégrehajtás 
feladata. A munkáltatás leginkább a büntetésvégrehajtással szerződésben álló vállalatok 
külső munkahelyein folyik. Az intézeten belül végzett fenntartási jellegű munka kevésbé 
jelentős. Az elítéltek rendszeres, hasznos munkavégzésre szorítása érdekében kizárólag fi
zikai munkát szervezünk számukra. Az elzárásra beutaltak nem kötelezhetők munkavég
zésre. Többségük mégis részt kíván venni a termelőmunkában. Rövid elzárási idejük miatt 
döntően csak kisegítő, anyagmozgató stb. munkában foglalkoztathatók.

A munkaterápiás alkoholelvonásra beutaltak munkáltatásánál a gyógyító, terápiás 
célkitűzések a meghatározók. Az adaptáció sikere, a pozitív hatások erősítése érdekében 
törekedni kell az intézeten kívüli többirányú foglalkoztatás biztosítására. A kényszer
gyógykezelésre beutaltak termelőmunkával való foglalkoztatását elvileg is el kell utasíta
ni. Munkáltatásuk kizárólag egészségügyi, munkaterápiás jellegű lehet. Ez a tárgyi feltéte
lek bővítését és többféle foglalkoztatási lehetőség biztosítását igényli.*

A munkáltatás differenciálása csak abban az esetben segíti elő az elítéltek reszociali- 
zációját, ha a foglalkoztatási rendszer a társadalomban általában szokásos körülmények
hez egyre jobban közelít. A büntetésvégrehajtási munkáltatás céljainak leginkább a válla
lati keretek között zajló foglalkoztatás felel meg. Ez biztosítja a nagyüzemi munkáltatás 
feltételeit és tesz lehetővé megfelelő differenciálást is. Ez utóbbi szempontjából a vállalati 
keretek között folyó termelő tevékenységet a jövőben is előnyben kell részesíteni. Ugyan
akkor törekedni kell a vállalatirányítási rendszer, a gazdálkodási szabályozók folyamatos 
átalakítására a büntetésvégrehajtási célkitűzések teljesítése érdekében.

A bv. vállalatok speciális helyzetük, sajátos környezetük miatt nem tipikus népgazda
sági vállalatok. Elsődleges feladatuk a büntetésvégrehajtási célok szolgálata, ezek teljesí
tésével törekedhetnek csupán nyereségérdekeltségre. A bv. vállalatok ezeknek a feladatok
nak csak abban az esetben tudnak eleget tenni, ha a népgazdaság általános szabályozó- 
rendszerét náluk módosított formában alkalmazzák. Ami pedig a jövőt illeti, hosszú távon 
magának a szabályozórendszernek kell elősegítenie a bv. vállalatok alapvető céljainak 
megvalósulását.

A differenciálás szempontjából fontos tényező, hogy a szabadságvesztés-büntetés ha
tásmechanizmusa elsősorban az intézeten belüli — saját telepeinken végzett — munkálta
táson keresztül érvényesül. Ezért a munkáltatás fejlesztésénél az intézeten belüli megoldá
sok a fontosabbak. Természetesen több körülmény a jövőben is szükségessé teszi — a 
különböző sajátos elbírálás alá eső fogvatartottcsoportok miatt — az elítéltek intézeten kí
vüli külső munkáltatásának fenntartását is.

A munkáltatásfejlesztési koncepció a jelenlegi helyzetből indult ki. Az érvényben lé
vő jogszabályok rendelkezései, valamint a meglévő adottságok alapján határozta meg a 
differenciálás irányát. Összetett, bonyolult feladatról van szó, ezért a célkitűzések időbeli 
elhatárolásának, a megvalósítási program pontos elkészítésének nagy jelentősége van. 
Meggyőződésem, hogy a munkáltatás differenciálásának fejlesztése alapvetően a bv. szer
vezetének, intézményrendszerének korszerűsítésétől függ, meg attól, hogy a gazdasági sza
bályozókat milyen mértékben lehet majd a büntetésvégrehajtás körülményeihez igazítani.

A  m u n ká lta tá s  d iffe re n c iá lá sán ak  néhány kérdése

Dr. Sunyál Ottó hozzászólása

A bevezető előadás valamennyiünket meggyőzött arról, hogy a büntetésvégrehajtás 
gyakorlatában a differenciálás továbbfejlesztésére, a jelen lehetőségeit és a jövő perspektí
váját egyaránt figyelembe vevő szempontrendszer kimunkálására van szükség. A vita
anyagban közölt történeti áttekintés, valamint a jelen és a közelmúlt kísérleteinek elemzé
se arra figyelmeztet, hogy az elméleti kutatás mindeddig még nem adott olyan programot, 
melyet fenntartások nélkül a gyakorlati tevékenység alapjává lehetne tenni.
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