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Madey Ferenc hozzászólása

A differenciálás elvi kérdéseinek tisztázása lehetővé teszi a gyakorlati végrehajtás ta
pasztalatainak vizsgálatát. A megyei intézetek ilyen irányú tevékenységét ugyanúgy ele
mezni kell, mint az országos jellegű intézetekét. Hisz a fogvatartottak megkülönböztetett 
őrzése, felügyelete, nevelése itt sem kisebb feladat.

A megyei bv. intéztekben folyó tevékenység három fontos részterületre osztható:
— a jogerős ítélet meghozataláig elrendelt, illetve fenntartott előzetes letartóztatás 

foganatosítására,
— a szabálysértési eljárásban kiszabott elzárásbüntetés keresztülvitelére,
— végül a megyei intézetekben elhelyezett jogerősen elítéltek szabadságvesztés-bün

tetésének végrehajtására.
Tevékenységünk mindhárom kategóriában más és más. Míg az elzárásbüntetést töltő 

elkövetők esetében a fogvatartottak társadalmilag hasznos munkáltatása az alapvető cél, 
addig az előzetesen letartóztatottaknál az elkülönítésen és a vagylagos munkáltatáson túl 
már a büntetésvégrehajtási tevékenység, vagyis a nevelés a legfőbb feladat.

Teendőinket néhány számadattal érzékeltetném. Ha a Miskolci Bv. Intézetben lévő 
fogvatartottakat 100%-nak veszem, az előzetesen letartóztatottak száma 42,7%, az elzárás
büntetést töltő elkövetők száma 38,5%, végül a jogerős elítéltek száma 18,8%. 1985-ben 
volt olyan hónap, amikor az átlaglétszám közel 650 volt.

Miután a differenciálás a nevelés érdekében történik, a nevelési célokból, a reszocia- 
lizációs szempontokból kiindulva kell dönteni: miképp csoportosítsuk fogvatartottainkat. 
A legfontosabb nevelési feladat a megyei intézetekben az előzetesen letartóztatottak beil
leszkedésének megkönnyítése a bv. intézet viszonyai közé. Intézni kell szociális ügyeiket, 
segíteni kell őket külső kapcsolataik fenntartásában, biztosítani kell jogaik és kötelessége
ik érvényesülését és gondoskodni kell bizonyos fokú kulturális ellátásukról is. Természete
sen betartva a rájuk vonatkozó elkülönítési szabályokat.

Számos problémát okozó részfeladatunk közül most csak az előzetesen letartóztatott 
fiatalkorúakkal kapcsolatos kérdésekre térnék ki. Köztudott, hogy a fiatalkorú bűnelköve
tők száma — sajnálatos módon — emelkedik. Jellemző körükben a csoportos elkövetés, 
tehát nagy a bűntársak száma. Ezért és a túlzsúfoltság miatt nem kis gonddal jár elhelye
zésük. Komoly hátulütői vannak a csoportos nevelés túlsúlyának is. Zárkán belül — spon
tán módon — olyan szűkebb kis közösségek jönnek létre, melyek a nevelési ráhatások el
lenében működnek.

Az azonos életfelfogású, azonos gondolkodásmódú fiatalkorúak hamar megtalálják 
egymást, és az ingadozó, könnyen befolyásolható egyének a szuggesztívebb személyiség
hez kapcsolódnak. Az informális csoport tagjai a maguk antiszociális nézeteiket minden 
eszközzel igyekeznek elterjeszteni, s így még azokban a fiatalkorúakban is megerősödnek 
a negatív személyiségvonások, akikre különben a nevelés pozitív hatással lenne.

Ha figyelembe vesszük a bűnözés alakulására vonatkozó prognózisokat, akkor indo
koltnak fogjuk tartani a fiatalkorú előzetesek elkülönítésének felülvizsgálatát. Tapasztala
taink alapján úgy vélem, hogy egy zárkába kellene tenni az elsőbűntényes felnőttkorú és a 
fiatalkorú előzeteseket. Tekintettel arra, hogy a megyei intézetek zárkáiban 25-30 fogva- 
tartott is elfér, meg arra, hogy az elsőbűntényes felnőttkorúakban még nem alakult ki a 
bűnözést igazoló nézetrendszer. így az ő személyiségük még alkalmas pozitív nevelési ha
tások befogadására. Ennek következtében ők még olyan normákat tudnának a fiatalkorú
ak számára közvetíteni, amelyek a sikeres reszocializáció előfeltételeit képezik.

A megyei intézetekben is fontos feladat az oktatás feltételeinek biztosítása. E tevé
kenységünket meghatározza a fogvatartottak műveltségi szintje, az átlagosnál alacso
nyabb iskolai végzettsége. Az oktatás során arra kell törekednünk, hogy az oktatott anyag 
pozitív irányú személyiségfejlődést indítson el, illetve segítsen elő. Es arra, hogy megte
remtsük a társadalomba való beilleszkedéshez szükséges jártasságokat és készségeket.

Az oktatással kapcsolatosan is vannak gátló, hátráltató tényezők. Mire gondolok? 
Egyrészt a túlzsúfoltság miatt nem tudjuk az azonos tanulócsoportba tartozókat azonos 
zárkába helyezni. Másrészt beiskolázott előzeteseink nem tudják az oktatási évet befejez-
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ni, mert a jogerős ítélet után elszállítják őket. A szakmunkásképzéssel kapcsolatban is ha
sonló problémák merülnek fel. Véleményem szerint a megyei intézetek hatáskörébe kelle
ne adni az oktatott fogvatartottak visszatartásának jogát, egészen az oktatás eredményes 
befejezéséig.

A munkáltatás is nevelési eszköz, ezért úgy kell megszerveznünk, hogy formái közelít
senek a társadalomban szokásos formákhoz, hogy lehetőséget biztosítsunk az egyéni 
adottságoknak megfelelő foglalkoztatásra, továbbá olyan szakismeret elsajátítására, ame
lyet a fogvatartottak szabadulásuk után is hasznosíthatnak. Intézetünkben mindez nem 
biztosítható. A bv. vállalatok profilja több évtizede kialakult és az egyes megyei intézetek
ben ezen vállalatok üzemegységei működnek. Az egyéni adottságokat az egyprofilú mun
káltatás miatt nem lehet figyelembe venni. Sikerként könyvelhetjük viszont el, hogy az 
utóbbi öt évben több mint száz fogvatartott tett sikeres vizsgát szíjgyártó szakmában.

Mint minden megyei intézetben, így nálunk is behatárolt a foglalkoztathatók létszá
ma. Nem csekélység megszervezni az előzetesen letartóztatottak munkáltatását, különös 
tekintettel az elkülönítendő bűntársak nagy számára. Indokoltnak tartanám a megyei inté
zetekre vonatkozóan az elítéltek és az előzetesen letartóztatottak foglalkoztatási arányát 
60 kontra 40 százalékban megállapítani.

A miskolci intézetben jelenleg — miniszteri utasítás szerint — többszörösen vissza
eső, börtön fokozatú, öt év alatti ítéleti idővel rendelkező elítéltek büntetésvégrehajtása is 
folyik. Az e kategóriába tartozó elítéltek nevelését illetően nehéz feladat a családi, társa
dalmi kapcsolatok fenntartása, a szabadulás és utógondozás előkészítése. Mindez a neve
lési folyamat körültekintőbb megszervezését, részcélok kitűzését igényli. Nehézségeink ér
zékeltetéseképpen kiemelném, hogy intézetünkben két nevelő, két szociális ügyintéző, va
lamint egy másodállású pszichológus tevékenykedik, s mind az öten egyetlen 4 x 4  méte
res szobában vannak elhelyezve. De a fogvatartottak számára sincs kultúrterem.

A szánalmas tárgyi feltételek miatt — körültekintő felmérés és alapos elemzés után 
— úgy vélem, a megyei intézetek döntő többségében elsőbűntényes elítélteket kellene el
helyezni, akiknél talán ilyen körülmények között is eredményeket lehetne elérni.

Befejezésül a differenciált őrzés problémáira térnék ki. Ez tulajdonképpen olyan 
módszer, melyet az őrzés minden területén alkalmazni kell. A fogvatartottak összetétele 
minden megyei intézetben — így nálunk is — rendkívül vegyes. Őrzésüket, felügyeletüket 
differenciáltan kell megszerveznünk, különös tekintettel az előzetesen letartóztatottakra. 
Befogadás után minősítjük a fogvatartottakat. Másodállású pszichológusunk segítségével 
megismerjük személyiségüket, társadalomhoz való viszonyukat és feltárjuk élő kapcsola
taik rendszerét. Sokat jelent pszichológusunk tevékenysége a szándékos egészségromlást 
előidéző fogvatartottak vizsgálatában és az úgynevezett rendkívüli eseményeket előidéző 
fogvatartottak kiszűrésében egyaránt.

Felvetődik az az igény, hogy mely módszerek teszik lehetővé az őri erő felhasználásá
nak legcélszerűbb formáit, miképp lehet mindjobban kihasználni a differenciált őrzésben 
rejlő tartalékokat. Mindennapi tevékenységünkben lényeges szerepe van a felelősségválla
lással társult kockázatvállalásnak. A jövőben — azt hiszem — alaposabban kellene foglal
koznunk a kockázatvállalás lehetőségeivel a szolgálati feladatok megszervezésében, a dif
ferenciált őrzési, nevelési módszerek alkalmazásában, a vezetői döntések előkészítésében 
és meghozatalában egyaránt.

A  börtön  fo ko za ton  belüli d iffe renciá lás

Réthelyi Péter hozzászólása

A bűncselekmények számának növekedése, belső arányainak kedvezőtlen változása, 
a büntetésvégrehajtás korlátozott lehetőségei szükségszerűen felvetik a hatékonyabb, az 
erőket ésszerűbben koncentráló megoldások kimunkálását, alkalmazását. A feladat a bün
tetésvégrehajtás komplex hatásrendszerének eredményesebb, gazdaságosabb működteté-
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