
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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A pedagógiai szempontok szerinti differenciálást, mely alapja a munkáltatás diffe
renciált megszervezésének is, több tényező zavarja.

— Magas azoknak az az elítélteknek a száma, akik néhány hetet, egy-három hónapot 
töltenek az intézetben. Bonyolultabb munkára nem taníthatók be, férőhelyet, nevelői 
munkaidőt vonnak el.

— Ugyancsak magas azoknak az elítélteknek a száma is, akik egészségi állapotuk, 
idős koruk miatt munkaképtelenek vagy csökkent munkaképességűek. Foglalkoztatásuk 
nehezen vagy egyáltalán nem valósítható meg. Létszámunkhoz képest aránytalanul sok 
problémát okoznak, komoly erőket vonnak el más, jelentős alapfeladatoktól.

A pálhalmai intézetben például a női körleten lévő nyolc óriás zárkában állandóan 
zsúfoltság van. A börtön fokozatú elítélt nők között differenciálni gyakorlatilag lehetetlen, 
még a munkahely szerinti elhelyezésük sem biztosítható. Jó lenne, ha a fogház fokozatú 
nőket másutt helyeznék el, helyettük inkább börtön fokozatúakat szállítanának hozzánk, 
így lehetőség nyílna kriminológiai, pedagógiai szempontú belső differenciálásra.

Figyelemmel a biztonsági szempontokra, szükség van a veszélyesség szerinti kategori
zálásra. Ez a Munkába Állítási Bizottság feladata. Noha e tevékenység nem felel meg a 
differenciálás kritériumainak, hiba lenne jelentőségét lebecsülni. A MÁB-osztályozás által 
kiválogatott csoportok már bizonyos mértékben homogének, hisz más csoportba sorolják 
a kevésbé veszélyes elítélteket, mint a veszélyeseket.

A kevésbé veszélyes elítéltek nagyjából életkor szerint is egységes csoportot alkotnak. 
Családi körülményeik rendezettebbek, letartóztatásuk előtt munkaviszonyban álltak és 
jártassággal rendelkeznek a számukra kijelölt munkában. A mezőgazdasági tevékenység
hez szükséges munkaerő döntő többségét ők adják. A veszélyes elítéltek ipari — azaz zár
tabb jellegű — munkahelyre kerülnek. Az alacsonyabb iskolai végzettségűek közül keve
sen végeznek mezőgazdasági munkát, mert őket olyan munkahelyre célszerű irányítani, 
ahol iskolába járásuk kevesebb akadályba ütközik.

Kedvező egybeesés a nevelés szempontjából, hogy többnyire az alacsonyabb iskolai 
végzettségűek közül kerülnek ki az erőszakos bűncselekményt elkövetők. így a differen
ciálás során olyan elítéltcsoportokba sorolják őket, ahol az átlagosnál intenzívebb oktató
nevelő munka folyik. Egyébként a nevelési szempontból való differenciálás javítása érde
kében létrehoztunk egy befogadó csoportot, ahol az elítéltek egy hónapon át megfigyelés 
alatt állnak.

A pálhalmai intézet munkáltatási lehetőségei három fő csoportba sorolhatók:
— a mezőgazdasági alaptevékenység munkahelyeire, ezen belül az állandó (állatte

nyésztés, gépműhely, építési ágazat stb.), a kampánymunkákra kialakított (pl. betakarítás), 
végül a kisegítő ágazatok munkahelyeire,

— az ipari kooperációs tevékenység munkahelyeire, ezen belül a nagyüzemi és egyéb 
kisüzemi ún. manifakturális munkahelyekre,

— az intézetfenntartás munkahelyeire, ezen belül a karbantartás, fenntartás, vala
mint a nem anyagi jellegű munkahelyekre (pl. börtönszolgálat).

őrzési rendszerünk is ezekhez a munkahelyekhez, illetve ezek őrzési szükségleteihez 
alkalmazkodik, következésképpen a biztonsági szempontok szerinti differenciálás érvé
nyesül elsődlegesen.

Az állandó munkahelyekre kerülnek a biztonságra kevésbé veszélyes elítéltek, de az 
állandó munkahelyek is különböznek egymástól a munkaerő létszáma és minősége szem
pontjából. így például a hosszabb betanulást, magasabb szakértelmet igénylő tehenészet
ben a hosszabb ítéleti idejű elítélteket kell aránylag magasabb létszámban foglalkoztatni, 
ez őrzési fokozatukat is szigorúbbá teszi. Az állattenyésztésben a munkaidő széthúzódik, 
az elítéltek szabad idejük egy részét is a munkahelyükön töltik, ezért ide nem lehet se isko
laköteles fiatal felnőttet beosztani, se olyanokat, akiknek gyakrabban kell egyéni vagy cso
portos foglalkozásokat tartani. Az állandó munkahelyek magas száma és a munkahelyen
kénti alacsony létszám már a pedagógiai szempontok szerinti differenciálásra is lehetősé
get biztosít.

A kampánymunkák elvégzésére egyértelműen csak kevésbé veszélyes (rövid ítéleti 
idejű, rendezett szociális hátterű stb.) elítélteket oszthatunk be. A kampánymunka jó fizi
kai állapotot igényel, a biztonság szempontja viszont olyan életkorú elítéltet, ahol a jó fizi
kai állapot már nem tipikus. A differenciálás lehetőségeit számos ehhez hasonló ellent
mondás csökkenti.

Ipari munkáltatásunk úgy alakult, hogy a legnagyobb ipari munkahelyünk egyben a
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legszigorúbban őrzött terület is. Az elítéltek idehelyezésének ezért ez a körülmény az egyik 
fő szempontja. Előnye: a többi munkahely őrzési feltételeinek biztosítása. Hátránya: a re
nitens elítéltek koncentrált elhelyezése. Az acélszerkezeti üzemben dolgozik lényegében a 
fiatal felnőtt korosztály. Itt található az iskolaköteles állomány kétharmada, a kényszer
gyógyításra kötelezettek egyharmada. A különösen veszélyes elítéltek, a külföldi állampol
gárságú fogvatartottak, valamint a nem jogerős ítéletűek ugyancsak itt kapnak munkát.

Az üzem két műszakra, a műszak négy-öt brigádra, a brigád két-hat kisebb csoportra 
tagolódik. Ezek kialakításánál tekintettel kell lenni a különféle szakképzettségekre, s így 
nyilvánvalóvá válik, hogy más szempontú csoportosítást csak komoly kompromisszum 
tesz lehetővé.

Az ellentmondások a gyakorlatban sokszor olyan szerencsétlenül összegeződnek, 
hogy szinte megoldhatatlan helyzetekhez vezetnek. A nagyüzemi munkahelyeken például 
betanított munkás szintű képzettségre volna szükség, de az itt dolgozó elítéltek 50%-a nem 
végezte el az általános iskolát, tehát nem küldhető tanfolyamra. Az erőszakos elítéltek ma
gas aránya miatt is állandóan fennáll a gyengébb elítéltek elnyomásának, kihasználásának 
veszélye. Ugyanakkor a csekély létszámú munkáltatási állományra aránytalanul nagy ter
heket ró ez a nehezen kezelhető fogvatartottgárda. Gyakran kényszerülünk tehát a szem
pontok egyeztetésére, rangsorolására, s esetenként figyelmen kívül hagyására is.

Az egyéb kooperációs ipari tevékenység több, kisebb-nagyobb munkahelyen folyik. 
Ez is szükségessé tesz bizonyos differenciálást, de a munkaerő összetétele is kényszerítőén 
hat. Nehéz feladat a csak könnyű fizikai munkára alkalmas elítéltek foglalkoztatása. 
A könnyű fizikai munkára való alkalmasság ugyanis mindig valamilyen egészségkároso
dás következménye, mely szédüléssel, egyensúlyzavarral jár együtt. Ilyen elítéltek gépek, 
állatok, járművek között nem munkáltathatok, mezőgazdasági munkahelyekre pedig az 
időjárási hatások miatt nem helyezhetők. Foglalkoztatásukra tehát speciális, munka- és 
balesetvédelmi szempontból teljesen biztonságos munkahelyekre van szükség.

A célgazdaság kisegítő ágazatainak és az intézetfenntartás munkaerő-szükségletének 
biztosítása jelentős mértékben szakképzettséghez kötött. A sok kislétszámú munkahely kü
lönböző őrzési kategóriába tartozó elítéltek munkáltatását teszi lehetővé.

Véleményem szerint a termelés jelenlegi munkahelyi struktúráján belül, a vázolt ne
hézségek ellenére is van lehetőség további differenciálásra. Ha csak egy-két új szempontot 
tudunk figyelembe venni, ha ezek az új szempontok csak bizonyos elítéltcsoportokat érin
tenek, akkor is javítják a nevelés feltételeit, közvetve a termelési eredményeket is. További 
kedvező változásokat lehetne elérni a központi elosztási rendszer javításával, az intézetek 
további átgondolt, tudatos specializálásával.

Bár az intézeten belüli osztályozás a mindennapi gyakorlat által megkívánt, sokszor 
egymásnak ellentmondó szempontokat követ, mégis alkalmas néhány tapasztalat megfo
galmazására.

— Az alkoholista elítéltek kényszergyógyítására létrehozott gyógyító-nevelő csopor
tokban jobbak a nevelőmunka látható eredményei. Nagyobb a rend, a tisztaság, jobb a fe
gyelem, a hangulat.

— A kisebb létszámú mezőgazdasági és ipari munkahelyeken nagyobb a csoportko
hézió, kevesebb a fegyelmi vétség, jobb a légkör. A kiscsoportok, így az iskolai oktatásra, 
tanfolyamok végzésére alakultak is, könnyebben kezelhetők.

— A munkáltatáshoz kapcsolódó differenciálás elsődlegesen a meglévő munkahe
lyekhez igazodik. A fejlesztéshez az kellene, hogy az elítéltek összetétele alapján differen
ciáljunk és a munkalehetőségek egy részét ehhez igazítsuk.

— Az őrzésbiztonsági szempontból való differenciálás jól alkalmazható a gyakorlat
ban, de hibái csak további pedagógiai csoportosítás alkalmazásával küszöböíhetők ki.

— Hasznosnak bizonyult a munkavezetők és a munkáltató őrök stabilizálása. Kide
rült, hogy a speciális szempontok szerint létrehozott csoportokkal való foglalkozást, illető
leg bánásmódot is szívesen elsajátítják.

A differenciálás áthatja a büntetésvégrehajtás egész rendszerét. További fejlesztése a 
rendszer módosítását is megköveteli. Ezzel összefüggésben is felvetnék néhány gondola
tot. Az ítélethozatal során bátrabban és gyakrabban kellene alkalmazni a szabadságveszté
sen kívüli főbüntetéseket. Kerülni kellene a rövid idejű szabadságvesztés kiszabását, ille
tőleg törekedni kellene számuk csökkentésére. Hisz a szabadságvesztés-büntetés családi, 
munkahelyi hátrányokkal jár, károsítja a családtagokat is, bűnöző karrierek, bűnöző csa
ládfák kialakulásához vezethet.
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A befogadáskor el kellene végezni azokat a különösebb szakképzettséget nem igénylő 
adatfelméréseket, amelyek a büntetésvégrehajtáson belüli osztályozáshoz szükségesek. 
Ezeket számítógép alkalmazásával fel kellene dolgozni, és az intézetekbe való kihelyezés
kor figyelembe kellene venni. Be kellene szerezni az egészségi állapotot, a szakképzettsé
get igazoló iratokat, a munkahelyi véleményeket, jogosítványokat stb. A befogadó intéze
tek kontraszelekcióját pedig minél előbb meg kellene szüntetni.

Meg kellene vizsgálni a feltételes szabadságra bocsátás kiterjesztésének lehetőségeit. 
Ugyanakkor a feltételes szabadulás esedékessége előtt néhány hónappal a hosszabb ítéleti 
idejű elítélteket már nem kellene átszállítani más intézetbe, mert akkor akadályozói lesz
nek a belső differenciálásnak.

A megváltozott munkaképességű elítéltállomány számára speciális intézetet kellene 
létrehozni, és munkáltatásukat a szociális foglalkoztatók mintájára kellene megszervezni. 
A leromlott egészségi állapotú elítélteket ugyancsak el kellene különíteni, azaz megfelelő 
egészségügyi háttérrel rendelkező intézetben kellene őket elhelyezni.

A szabálysértők elhelyezését nem a szabadságvesztést végrehajtó intézetekben, ha
nem másutt kellene megoldani.

A pedagógiai szakismeretek a büntetésvégrehajtási munka minden területén szüksé
gesek, de legalábbis hasznosak. Ezek szélesebb körű terjesztése, tanítása nem kis feladat. 
Célszerű volna pedagógiai szakközépiskola létrehozását kezdeményezni, minden bizony
nyal más szakminisztériumok érdekeivel is találkozna ez a javaslat. Járhatnának ide diák
otthoni gyermekfelügyelők, középfokú népművelők, pedagóguspályára készülő fiatalok, 
végül, de nem utolsósorban a büntetésvégrehajtás leendő középkáderei.

A büntetésvégrehajtás feltételrendszerének számottevő javulásáig elsősorban kisebb 
fejlesztésekkel, átgondoltabb szervezési eljárásokkal lehetne a differenciálás ügyét szol
gálni. Erre minden intézetnek magának kell megtalálnia a legjobb megoldásokat.

D iffe re n c iá lá s  a sze m é ly isé g  alapján

Cserey Gábor hozzászólása

A büntetésvégrehajtáson belüli differenciálás azon fogalmak, kategóriák közé tarto
zik, amit nap mint nap használunk, de elveit, megvalósulási formáit, buktatóit ritkán gon
doljuk át. Differenciálunk az őrzésben, a nevelés módszereiben a bv. intézetek profiljának 
kialakításában, az elítéltek elhelyezésében egyazon rezsimen belül. Ugyanakkor nem min
dig vesszük észre, hogy a differenciálás jelenlegi rendszere esetenként nélkülözi a bv. dek
larált céljainak való megfelelést.

Számunkra most az a megközelítés a legkézenfekvőbb, amely a jövőben elképzelt ál
lapotot fogalmazza meg, kiindulva a büntetésvégrehajtás mai helyzetéből, figyelembe vé
ve a differenciálás közeljövőben esetleg módosuló szempontjait. Ezt követően érdemes a 
tényleges helyzet alapján azokat az időben közeli lépéseket, eljárásokat meghatározni, 
amelyek a megfogalmazott jövőbeni állapot felé mutatnak. Persze a feltételek bizonyos 
konstellációjának megléte nélkül ezeket az elképzeléseket nehéz megvalósítani. A bűnözés 
belső struktúrája, a bűnelkövetők sajátos rétegződése csak valószínűsíthető, pontos prog
nózisra nem számíthatunk. A javasolt kezelési eljárások kiválasztásánál ezért az állandó 
és változó elemek megfelelő arányát és összhangját kell megtalálni. Természetesen a szer
vezetnek is igazodnia kell ehhez.

Ha teljeskörűen akarunk differenciálni, tervszerűen csoportosítani, márpedig ezt tart
juk helyesnek, akkor a jelenleg meglévő differenciálási elveinket ki kell egészíteni más tu
dományok ismeretanyagával. Segítve ezzel a személyiség jobb megismerését, a tett körül
ményeinek, az indító okoknak a föltérképezését, s a legjobb kezelési eljárások kiválasztá
sát. Ez a jelenlegi szervezeti felállásban nem oldható meg, ezért ismételten felhívom a 
figyelmet egy Központi Megfigyelő és Elosztó Intézet létesítésének szükségességére. 
A környező országok gyakorlata is igazolja az ilyen jellegű intézmények működésének lét- 
jogosultságát.

37


