
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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se. Úgy tűnik, ellentmondásai ellenére a differenciálás jelentheti a kibontakozás útját. Az 
osztályozási rendszernek, ha a megvalósítás igényével lép fel, el kell fogadnia kiinduló
pontként a büntetőjogi differenciálást. A jogi és a pedagógiai megfontolások érintkezési 
pontjaik ellenére eltérnek, így a csoportosításnak nyilvánvalóan számolni kell a különbö
ző korlátozó tényezőkkel.

Bár a Btk. a szabadságvesztésre ítéltek átnevelhetőségét tekinti az osztályozás alapel
vének, a végrehajtási fokozatok kijelölésében ez az alapelv csak közvetetten, áttételesen 
játszik szerepet. A fokozatokba sorolást a bűncselekmény társadalmi veszélyessége és a 
visszaesés mértéke határozza meg. A Btk. 42-44-es §-ában meghatározottakból adódóan ez 
az osztályozás meglehetősen differenciálatlan, és különösen a börtön fokozat tekintetében 
további csoportosítást igényel.

A büntetésvégrehajtás az osztályozást ma részben a bűncselekmény típusa, részben az 
életkor alapján végzi el. Az intézetek profiljának kijelölésében őrzésbiztonsági és más 
megfontolások is szerepet játszanak. Az egymástól izolált csoportok létrehozásának vezér
lő elve tehát a büntetésvégrehajtáson belül megváltozik, a belső differenciálás nem foly
tatja a Btk. osztályozásának logikai rendjét.

A Btk. — mint már említettük — átnevelhetőség szerint csoportosít. A nevelés esélye
it azonban nem a tettes személyisége, hanem feltételezett társadalmi veszélyessége alapján 
ítéli meg. Az a tény, hogy a Btk. pedagógiai kategóriát választ az elítéltek csoportosítása
kor, abból a felismerésből adódik, hogy a büntetőjog önmagára támaszkodva nem képes 
neveléselméletet kidolgozni. Holott feladatának tekinti a kriminálpedagógiai program 
előfeltételeinek megteremtését. Itt kapcsolódhat a pedagógia a joghoz, itt folytathatja azt, 
amit az előbbi bevégzett.

A következőkben azt vizsgálnánk meg, hogy miként alakul az elítéltek összetétele a 
— hozzászólás témájául választott — börtön fokozatban. A csoportosítás alapjának a Btk. 
már említett paragrafusait tekintem. Ezek szerint: börtön fokozatban letöltendő szabad
ságvesztésre az alábbi bűnelkövetők ítélhetők:

— akikkel szemben szándékos bűntett miatt — kivéve a Btk. 42. §-ának esetét — bör
tön fokozatban végrehajtandó szabadságvesztést szabtak ki, és akik korábban büntetve 
nem voltak,

— akikkel szemben szándékos bűntett elkövetése miatt börtön fokozatban végrehaj
tandó szabadságvesztést szabtak ki, és akiket korábban önállóan alkalmazott mellékbün
tetésre (foglalkozástól eltiltás, járművezetéstől eltiltás, kitiltás, kiutasítás, vagyonelkobzás) 
ítéltek,

— akikkel szemben szándékos bűntett elkövetése miatt börtön fokozatban végrehaj
tandó szabadságvesztést szabtak ki, és akiket korábban javító-nevelő munkára, vagy pénz- 
büntetésre ítéltek,

— akikkel szemben szándékos bűntett elkövetése miatt börtön fokozatban végrehaj
tandó szabadságvesztést szabtak ki, és akiket korábban fogház vagy börtön fokozatban le
töltendő, de végrehajtásban felfüggesztett szabadságvesztésre ítéltek,

— akikkel szemben szándékos bűntett elkövetése miatt börtön fokozatban végrehaj
tandó szabadságvesztést szabtak ki, és akik korábban fogház vagy börtön fokozatban le
töltendő szabadságvesztésre voltak ítélve. Ez a csoportosítás kiegészíthető azon elkövetők 
csoportjával, akik korábban ugyan nem voltak büntetve, de velük szemben javító-nevelő 
intézeti nevelést alkalmaztak.

Az előzőekben ismertetett osztályozás a büntetőjogi megítélés kritériumait felhasznál
va a kriminalitás mértéke szerint tagol. A különböző csoportok közötti határvonal a végre
hajtott szabadságvesztést jelenti. Véleményem szerint lényeges különbség állapítható meg 
az 1-4. pontokban és az 5. pontban jellemzett csoportok között. Célszerű lenne a Btk.-ban 
megvalósuló osztályozási elv alkalmazásával a börtön fokozatban végrehajtandó szabad
ságvesztésre ítélteket két csoportra osztani. Az első csoportba azok kerülnének, akiket ko
rábban nem ítéltek végrehajtható szabadságvesztésre, a második csoportba pedig azok, 
akikkel szemben ítéletüket megelőzően alkalmaztak már végrehajtható szabadságvesztést.

A csoportosítás végrehajtásánál nem volna szabad figyelembe venni az elévülési időt. 
Az adott esetben ez azt jelenti, hogy kriminálpedagógiai szempontból visszaesőnek tekint
jük azt az elkövetőt is, aki a büntetőjogi megítélés alapján nem minősül annak. Ez utóbbi 
csoportba kellene sorolni azokat az elkövetőket is, akikkel szemben korábban javítóinté
zeti nevelést alkalmaztak. így homogén csoportokat lehetne kialakítani. A javasolt csopor
tosításnak nézetem szerint a következő előnyei vannak.
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1. Nincs szükség a bűnelkövetők előzetes osztályozására. A büntetőeljárás során is
mertté váló adatok alapján a csoportosítás könnyen elvégezhető. Tehát nem szükséges 
osztályozást végző apparátust, ún. elosztó intézetet létrehozni.

2. A csoportosítás gyakorlati megvalósítása számítógépes nyilvántartás alkalmazásá
val igen egyszerű.

3. Ha a börtönviselt elítélteket elkülönítjük azoktól a bűnelkövetőktől, akikkel szem
ben még nem szabtak ki végrehajtható szabadságvesztést, kedvezőbbek lesznek lehetősé
geink a prizonizációs ártalmak kivédésére is.

4. A csoportosítás összhangban áll a Btk-ban alkalmazott alapelvvel.
5. A bűnelkövetők javasolt osztályozása további differenciálást is lehetővé tesz.
6. Az osztályozás megvalósítása külön beruházást nem igényel.
7. Az így képzett csoportok izolálása egy intézeten belül is elvégezhető, ha külön el

helyezésüket és külön foglalkoztatásukat meg tudjuk oldani.
A javasolt rendszernek értelemszerűen hátrányai is vannak. Az osztályozás, amikor 

kiválasztja a kriminálisán kevésbé fertőzött bűnelkövetőket, kontraszelekciót is végrehajt, 
azaz a helyzet logikájából adódóan érdemteleneket is kiválaszt. A már kriminálisán fertő
zött elítéltek egy csoportba helyezését az elsőbűntényesekkel azzal szokták indokolni, 
hogy az utóbbiak pozitív hatást gyakorolnak a visszaesőkre. Erre vonatkozóan irodalmi 
példákkal is rendelkezünk. Mégis úgy vélem, hogy célszerűbb a két csoportot külön kezel
ni. Az elsőbűntényes elítéltekre maga a bírói eljárás is pedagógiai hatással van. A fogva- 
tartott első ízben szembesül a társadalom értékítéletével. El kell döntenie, miképp viszo
nyuljon a továbbiakban a bűncselekmény elkövetéséhez vezető nézet- és indítékrendszeré
hez. Ez a pedagógia konfliktus jó alapot nyújt a kriminálpedagógiai beavatkozásra. 
Ugyanakkor a visszaesők már megszokták a büntetőeljárást, már jól ismerik a börtönt, 
számukra a szabadságvesztés már nem kockázati tényező.

A két csoport között a társadalmi veszélyesség és a kriminalitás mértékének különbö
zőségén túl döntő különbségnek a beavatkozás esélyeinek eltérését tartom. Nem volna 
szabad a visszaesőket és az elsőbűntényeseket azonos módon kezelnünk. Érezte ezt a jog 
is, amikor a már hatályát vesztett Btk-ban négy fokozatot különböztetett meg. A jelenleg 
érvényben lévő hármas felosztást célszerűen tartom, de úgy érzem, a nagy létszámú bör
tönfokozat — a már említett szempontok szerinti — kettéválasztása előbb-utóbb szükség- 
szerű lesz. Ennek megvalósítására adottak a jogi feltételek.

A differenciálás nemcsak az elkövetők csoportosítását, izolált elhelyezését, hanem a 
velük szemben alkalmazott módszerek eltérését is jelenti. Ez utóbbiból eredő csoportosí
tás csak részleges és időleges izolációt idézhet elő, ezzel szemben az oktatás időtartama 
alatt az iskolai oktatásban részt vevő elítélteket stabilan külön kell kezelni, még foglalkoz
tatásukat is az oktatáshoz igazítva célszerű megszervezni. Végül jogszabály írja elő a gyó
gyító-nevelő csoport külön körletrészen való elhelyezését, és a terápiás légkörnek megfele
lő sajátságos bánásmód alkalmazását.

Ami az ítéleti időt illeti, a nevelésfejlesztési koncepció vele kapcsolatban három cso
portot különböztet meg. A rövid (egy évig terjedő) ítéleti idővel, a közepesen (1—3 év kö
zötti) ítéleti idővel és a hosszú (három év feletti) ítéleti idővel rendelkezőket. Figyelembe 
véve a büntetésvégrehajtás lehetőségeit, a rövid tartamú szabadságvesztésre ítélteknél csak 
korlátozott lehet a pedagógiai program tartalma. Itt a társadalmi beilleszkedés elősegíté
sére kell törekedni. A tartós vagy hosszabb szabadságvesztésre elítélteknél már konkré
tabb pedagógiai célkitűzések megfogalmazására is mód van. Az igen hosszú — vélemé
nyem szerint az öt évet meghaladó — szabadságvesztésre ítélteknél a prizoniációs hatáso
kat is figyelembe kell venni.

A differenciált nevelési módszerek alkalmazásának előfeltétele a nevelők szakmai 
képzettségének növelése. A büntetésvégrehajtás ezen a területen jelentős eredményekről 
tud számot adni. A megszervezett, a posztgraduális képzés tapasztalatai kedvezőek. 
A módszertani kultúra színvonalának emelése aktuális feladat, lehetőségei adottak.

A differenciálás továbbfejlesztésének a büntetésvégrehajtási munka hatékonyságát 
kell növelnie. Olyan megoldásokat kell kidolgozni, amelyek lehetővé teszik a rendelkezés
re álló erők koncentrált felhasználását. Pedagógiai szempontból az volna a kívánatos, ha 
azokra a területekre összpontosítanánk figyelmünket, ahol a nevelés lehetőségei a legjob
bak. Erre a börtön fokozatban úgy vélem az elsőbűntényeseknél van a legtöbb esélyünk. 
Ha itt eredményesebben tudunk közbeavatkozni, csökkenthetjük a visszaesés mértékét, 
hozzájárulhatunk a bűnözés visszaszorításához.
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