
E g y  központi k iv iz sgá ló  é s  m ódszertan i intézet
tervezete

Dr. Csetneky László hozzászólása

A büntetésvégrehajtás hatásosságának fokozásában a differenciálás tehet a legtöbbet. 
A számtalan szempontból sokféleséget mutató elitéltpopuláció lebontása kísébB cső^or- 
tokra az egyéniesítéshez vezető út átugorhatatlan szakasza. Az utóbbi időben egyre gyak
rabban vetődik fel alközponti személyiségkivizsgálás és -elosztás szükségességének kérdé
se. A büntetésvégrehájtSs neveíésféjlesztési koncepciója — érzékelve a téma aktualitását 
— a következőket szögezi le:

„A büntetésvégrehajtási nevelés hatékonyságának növelése megköveteli egy új, spe
ciális célkitűzésű intézet létrehozását, amelynek feladata a hosszabb tartamú szabadság- 
vesztésre ítéltek diagnosztizálása, az őket befogadó intézetek kijelölése, nevelési program
juk kidolgozása az ítéletben meghatározott végrehajtási fokozaton belül. Az intézet szemé
lyi-tárgyi feltételeit úgy kell kialakítani, hogy alaptevékenysége mellett betölthesse a bün
tetésvégrehajtás módszertani koordináló és továbbképző intézetének szerepét is.”

Ennyit mond a koncepció, feladva a leckét a konkrét tervezést végzőknek. A tervezés
hez általában kreatív gondolkodásra, jó képzelőerőre, széles körű ismeretekre van szük
ség. Vajon a központi kivizsgáló intézet esetében elengedhetjük-e a fantáziánkat, tervezhe- 
tünk-e nagyvonalúan? Számos körülmény arra int, hogy hiba lenne, ha elrugaszkodnánk a 
realitástól. Figyelemmel kell lennünk legalább a következőkre:

— népgazdaságunk helyzetéből adódóan nagyobb méretű beruházásra, optimálisan 
felszerelt új intézet létesítésére valószínűleg a közeljövőben sem nyílik lehetőség,

— a büntetésvégrehajtás elmélete és módszertana komoly fejlesztést igényel, jelenle
gi ismereteink (pl. az egyes elítéltkategóriák vonatkozásában) egy hatékonyan működő 
differenciálási rendszerhez, a központi diagnosztikai intézet szerepének megtalálásához 
még nem adnak szilárd alapot,

— büntetésvégrehajtási intézeteink építészeti, tárgyi, anyagi körülményei nehezítik a 
szükséges profilok kialakítását,

— a felmerülő szakemberszükséglet kielégítése várhatóan jelentős nehézségeket fog 
okozni.

A központi kivizsgálásra az akadályozó körülmények ellenére is szükség van. Jelen
leg ezt a funkciót a bv. intézeteken belüli differenciálás igyekszik úgy-ahogy teljesíteni. Ez 
a másodlagos csoportképzés azonban csak arra az elítéltállományra terjedhet ki, amelyet 
az adott intézet kap, a kivizsgálás pedig lényegében megfigyeléssel és adatfelvétellel szer
zett, óhatatlanul felületes információkra korlátozódik. E megállapítás alól csak a fiatalko
rú elítélteknél, illetve a gyógyító-nevelő csoportok egy részénél folyó kivizsgálás jelent ki
vételt.

A központi kivizsgálás egy tágabb rendszerbe illeszkedik, amelyet a szakirodalom 
klasszifikáció, azaz osztályozás néven tart számon. Az osztályozás célja a megfelelő osztá- 
lyökhoz, típusokhoz igazított kezelés, nevelés, bánásmód megteremtése. A végső cél az 
egyénre szabott eljárások kidolgozása, az individualizált büntetésvégrehajtás. A központi 
kivizsgáló intézet egy ilyen rendszerben — áhol tehát kidolgozottak az elítéltkategóriák, 
profilírozottak az intézetek — ellátja az elítéltek diagnosztizálását, majd ennek alapján ki
dolgozza a követendő kezelési, nevelési módszereket, és az elítélteket az előírt kezelést 
biztosító bv. intézetbe irányítja. Hazánkban ilyen rendszer még nem működik. Kutatások 
folynak az elítéltkategóriák vonatkozásában, és egyre többet tudunk a domináns elítélt 
csoportokról. T  ■ -  1! . — T — -

létezik:
az ún. ex tem ális (á lta lános je llegű , a z  elíté lt szem élyiségén  kívül eső  szem pontok sze 

rinti) csoportosítás: így a bv. fokozat, az ítéleti idő, a nem, az életkor, a visszaesés foka, va
lamint az egészségesség—betegség szerinti csoportosítás. A jogszabályok lényegében eze
ket a szempontokat juttatják érvényre, amikor kijelölik az elsődleges csoportokat (pl. férfi 
fegyház fokozatos — női börtön fokozatos elítéltek). A büntetésvégrehajtás másodlagosan
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tovább differenciálhat — pl. elkülönítheti a többszörös visszaesőket az elsőbűntényesek- 
től azonos bv. fokozaton belül is, külön nevelési programot biztosíthat az ún. fiatal felnőtt 
(18—25 éves) elítéltek számára stb. Leginkább azonban csak az adott bv. intézet differen
ciál a munkaerőigénynek megfelelően. t r —---------

Ma még csak elméleti szinten jut szerephez az ún. in tem ális (a szem élyiséget, annak  
b első  vonásait figye lem be vevő) csoportosítás. Ennek alapján körvonalazódnak a személyi
ségükben lényeges elváltozást nem mutató (pl. gondatlan bűncselekményt) elkövetők, a 
kriminális személyiségű, illetve patológiás személyiségzavarban szenvedő (neurotikus, 
pszichopata, oligofrén, alkoholista stb.) elítéltek nagy csoportjai. A patológiás esetekkel 
részben az IMEI, részben a gyógyító-nevelő csoportok foglalkoznak. A személyiségükben 
nem elítélteknél nincs szükség speciális kezelési programra. A központi kivizsgáló intézet 
a kriminális személyiségű elítéltek diagnosztizálásával foglalkozna. Ez a csoport közel 
sem egységes, férfiak-nők, fiatalok-idősek, értelmesek-ostobák, változó békések és erősza
kosak, önállóak és sodródók stb. egyaránt tartozhatnak ide. Természetesen az sem tudha
tó előre, hogy kinél diagnosztizálható a kriminális személyiség tünetegyüttese (az antiszo
ciális normarendszer, az agresszív késztetések, az infantilis érzelmek).

Várhatóan a kriminális személyiségű elítélteknél is megjelennek a patológiás tünetek. 
A finomabb csoportképzés, tipizálás elméleti fejlesztése tehát itt is cél. A nevelés számára 
ugyanis konkrét, a kiscsoportok és az egyéni nevelés szintjén érvényes javaslatok szüksé
gesek, nem pedig általános kívánalmak és elvont személyiségrajzok, melyek az adott el
ítéltkategóriához tartozást igazolják.

A klasszifikáció rendszerébe illeszkedve sok országban működik központi diagnoszti
záló intézet. Dr. Nagy Ferenc beszélt a Párizs melletti orientációs központról, amely ha
vonta 40 embert vizsgál meg, 10 szakember (orvos, pszichológusok, nevelők) közreműkö
désével. A továbbiakban a tervezett központi kivizsgáló és módszertani intézet lehetséges 
megvalósulásának egy maximális és egy minimális programját szeretném röviden felvázol
ni. A maximális program a fent említett orientációs központnál havonta kétszer több el
ítélt kivizsgálására adna módot.

M axim ális program
A maximális jelző nem azt jelenti, hogy ez a program kivitelezhetetlen, irreális. Csu

pán arra utal, hogy büntetésvégrehajtási rendszerünk teljes differenciálódásával van értel
me és lehet eredménye megvalósításának. A maximális program kielégíti a nevelési kon
cepcióban foglaltakat, ugyanakkor ez a későbbiekben szóba kerülő minimális programról 
csak részben mondható el.

Egy központi kivizsgáló és elosztó intézetnek akkor van értelme, ha van hová eloszta
ni az elítélteket, ha a befektetett szellemi munka (a diagnosztizálás és a nevelési program
javaslat kialakítása) jó fogadtatásra talál a megfelelően felkészített személyi állomány kö
rében és az adekvát nevelési környezetben.

A bv. intézetek profiljának kialakítása természetesen csak megbízható tudományos 
ismeretekre épülhet és ezek megszerzésében a tervezett intézet sokat tehet. A diagnosztikai 
munka során felgyülemlő adatok feldolgozásával ugyanis kirajzolódnak azok a jellegzetes 
alcsoportok, melyekben viszonylag homogén nevelési eljárásokat célszerű alkalmazni. 
A Központi Kivizsgáló és Módszertani Intézet így párhuzamosan szolgálhatja saját diag
nosztikai eljárásainak finomítását és a büntetésvégrehajtási intézethálózat nevelési szem
pontú profilírozásának ügyét.

A nevelési koncepció összetett feladatot állít az intézet elé, melyben a részfeladatok 
— az elítéltek diagnosztizálása, a módszertani koordinálás és továbbképzés — egymással 
összefüggnek.

A diagnosztizálás megfigyelést, kivizsgálást és véleményalkotást foglal magában. 
A diagnózis személyiségrajzból és a szükséges nevelési körülményekre, módszerekre vo
natkozó instrukciókból áll. A diagnosztizálás során fizikális vizsgálatra (orvos), a szemé
lyiségszerkezet elemzésére (pszichológus, pszichiáter), a csoportos és egyéb foglalkozáso
kon való részvétel, a börtöntűrés, a kooperációs képesség megfigyelésére (felügyelők, szo
ciális gondozók) kerül sor. Az említett szakembereken kívül speciális szobák és ter
mek (orvosi vizsgálók, pszichológiai laboratórium, foglalkoztató termek stb.) kialakítására 
és felszerelésére van szükség. A rendszeres diagnosztizálás hozzásegíthet a valóban meglé
vő típuskülönbségek feltárásához. Mindezek mellett tárolni, tudományosan rendszerezni 
kell az adatokat, majd pedig számítógépeken fel kell őket dolgozni.
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A módszertani koordinálás akkor lehet hatékony, ha az intézet maga is végez — a 
visszatartott elítéltekkel — módszertani kutatásokat. A kipróbált módszert oktatva, a ne
velési programot végrehajtó intézetekben bevezetve fejthető ki a koordináló feladat. Ide 
sorolható az intézetektől érkező visszajelzés, a helyszínen történő módszertani ellenőrzés, 
valamint a segítségnyújtás gyakorlata is.

A továbbképzés tartalma szükségszerűen következik az említett feladatokból. Első
sorban az elítéltek közvetlen és személyes nevelési folyamatában részt vevő bv. intézeti be
osztottak (nevelők, pszichológusok, orvosok, munkavezetők, felügyelők) speciális mód
szertani — ezen belül szocioterápiás és pszichoterápiás — továbbképzése oldandó meg 
különféle oktatási eljárások (egyéni hospitálás, tanfolyamok, publikációk stb.) révén.

Az egyik legkényesebb kérdés a diagnosztizálás alá vont elítéltek körének meghatáro
zása. A nevelési koncepció mint iránymutató dokumentum rendkívül általánosan fogal- 
maZTamlkor a „hosszabb tartamú szabadságvesztésre ítéltek” csoportjánál tartja fontos
nak e tevékenységet. Mit értsünk hosszabb tartamú szabadságvesztés alatt? Kiknél nincs 
szükség (pl. a rövid ítéleti idő miatt) központi kivizsgálásra? Ide sorolhatjuk:

— a 2 év alatti ítéleti idővel rendelkezőket (akiknél nincs reális esély érdemleges ne
velési program lebonyolítására),

— az elítélt nőket (akik mindössze 2 intézetben helyezhetők el),
— a fiatalkorúakat (akiknél adott a helyi kivizsgálás lehetősége),
— a fogház fokozatra ítélteket (akiknek nincs szükségük kriminálpedagógiai alapve

tésű nevelésre),
— a 40 év felettieket (akiknél a személyiség merevsége valószínűtlenné teszi a komo

lyabb mérvű változást).
Maradnak tehát a 18—40 év közötti, 2 évnél hosszabb ítéleti idővel rendelkező férfi 

fegyház- és — kisebb mértékben — börtönfokozatos elítéltek? A mindenkori létszámará
nyoktól függően elképzelhető, hogy még ezt a kört is tovább kell szűkíteni (pl. a vissza
esők kizárásával).

Az elképzelések szerint a jelzett feladatokkal egy olyan terjedelmű intézet működtet
hető hatékonyan, ahol az összbefogadó képesség nem haladja meg a 200 főt. A diagnoszti
kai részlegen 100—120, a módszertani kutató részlegen maximum 80 elítélt tartózkodna. 
Az előbbiek négyhetes váltásban cserélődnének, míg az utóbbiak a négy hét leteltét köve
tően legfeljebb még hat hónapig maradhatnának az intézetben. A módszertani kutató 
részlegen lévők számára megfelelő dotációval munkalehetőséget is kellene biztosítani. 
Évente tehát hozzávetőlegesen 1200 elítéltet diagnosztizálna központilag az intézet.

Természetesen ehhez garantálni kell a feltételeket, leginkább a személyzet vonatkozá
sában. Ezekhez a diagnosztikai feladatokhoz, a módszertani kutatáshoz és koordinálás
hoz, a továbbképzések kidolgozásához és lebonyolításához nemcsak magasan kép
zett, a szakmában jártas, kreatív emberekre van szükség, hanem olyan munkatársakra, 
akik emellett átfogó és elmélyült büntetésvégrehajtási ismeretekkel és tapasztalatokkal is 
rendelkeznek. A tervezett személyiségdiagnosztikai munka elvégzése minimálisan hat 
pszichológus — kizárólag erre a feladatra irányuló — tevékenységét feltételezi. Az intéze
tet a személyi feltételek könnyebb kielégíthetősége végett Budapesten vagy közvetlen kör
nyezetében kellene felépíteni.

Ezek az elképzelések az ismertetett elvárások és a reális lehetőségek szubjektív össze
vetéséből fakadtak. Ha mód nyílna néhány, már régóta működő, külföldi kivizsgáló és el
osztó intézet meglátogatására és tanulmányozására, akkor ésszerűbb és gyakorlatiasabb 
tervekkel rendelkeznénk. Számolva a jelenleginél is kedvezőtlenebb gazdasági feltételek
kel, illetve az azokból fakadó elméletfejlesztési, differenciálási törekvések időleges lelas
sulásával — felvázolható egy minimális elképzelés is.

M inim ális program

Ez esetben az intézet (helyesebben: a fiókintézet) csak a diagnosztizálás és az irányí
tás munkáját látná el. Havonta 50 elítéltet fogadna be, akiket kéthetes váltásban cserél
ne. Ehhez 1 vezetőre, 3 pszichológusra, 2 nevelőre (egyikük gyógypedagógus lenne!) vala
mint 1-1 mellékfoglalkozású pszichiáterre és általános orvosra lenne szükség. A felügyele
tet és az egyéb kisegítő munkát a fiókintézetnek helyet adó bv. intézet beosztottai látnák 
el. A diagnosztikai munka a már ismertetett metodikával történne. A kiválasztott bv. inté
zetbe irányítást a fiókintézet a Bv. Országos Parancsnokság igazgatási osztályával közösen
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végezné. Elégséges lenne 6-8 bv. intézetet (a fegyházakat és a börtönök egy részét) felké
szíteni az elítéltek fogadására. Önálló módszertani kutatást a fiókintézet nem folytatna, 
időnként ellenőrizné viszont a nevelési programok érvényesülését az egyes bv. intézetek
ben.

A diagnosztikai munka során felgyülemlő adatok feldolgozását a nevelési osztály 
ösztönözhetné az intézeti dolgozókkal kötött kutatási szerződések segítségével. E megol
dás legnagyobb hátránya az állandó diagnosztikai munkába való belefáradás, elfásulás 
veszélye, és ezzel párhuzamosan a személyi állomány várható fluktuációja.

A bemutatott elképzelés egy központi kivizsgáló és módszertani intézet létrehozására 
sokak helyeslésével egybeesik, viszont néhányan biztos elleneznék a terv egy-két mozzana
tát. Hozzászólásommal továbbképzelésre, továbbgondolásra szerettem volna ösztönözni, 
hogy egy ilyen jelentős új intézmény megalkotásában minél többen részt vegyünk.

Dr. Borics Gyula elnöki zárszava

Differenciálás a büntetésvégrehajtásban volt a témája elméleti konferenci
ánknak. Azt gondolom, hogy olyan kérdést tűztünk napirendre, amely méltán 
tarthat igényt széles körű érdeklődésre. A differenciálás a modem büntetésvégre
hajtás egyik alapkérdése. Szükségességét senki sem vitatja, de végrehajtása rend
kívül sokszínű. Számos felfogás, nézet alakult ki arra vonatkozóan, hogy milyen 
kritériumok alapján kell az elítélteket csoportokba sorolni, milyen módszereket 
kell nevelésükben alkalmazni, hogyan kell a bv. intézeteket a különböző elítélt
csoportok befogadására, kezelésére alkalmassá tenni. A megtárgyalt téma sokré
tűségére utal, hogy jogi, kriminológiai, pedagógiai, pszichológiai szempontokat 
egyaránt figyelembe kellett venni, őrzési és munkáltatási problémákkal is foglal
kozni kellett.

Tanácskozásunk célja az volt, hogy ebben a bonyolult, összetett kérdésben 
összefoglaljuk eredményeinket, hogy kísérletet tegyünk a fejlődés elősegítésére, a 
főbb fejlesztési irányok kijelölésére. Az előadásokat, a korreferátumokat, dr. Tari 
Ferenc és dr. Lőrincz József alezredes szekcióvezetők összefoglalóit meghallgat
va az a meggyőződés alakult ki bennem, hogy a konferencia megrendezése idő
szerű volt, hogy eredményes munkát végeztünk. Köszönet illeti a rendezőket, az 
előadókat.

Úgy gondolom, hogy mindannyiunk számára érdekes gondolatok hangzot
tak el, sok olyan információra tettünk szert, amelyek a napi munkában is haszno
síthatók. A jogalkotásban olyan szabályozás felé kell haladnunk, amely pontosan 
és átfogóan rendezi a differenciálás jogi szempontjait, de emellett az egyéb szem
pontok érvényesítésére is széles körű lehetőséget biztosít. Az intézetek munkájá
ban törekedni kell a belső differenciálásra, hisz erre több eredményes kísérlet 
serkent. Nagyon fontos feladat a fogvatartottak nevelési módszereinek, eszköztá
rának fokozatos bővítése, a fogvatartottak adottságaihoz alkalmazkodó ún. diffe
renciált nevelési programok kialakítása. Új lendületet adhat a differenciálási tö
rekvéseknek a Központi Kivizsgáló és Módszertani Intézet létrehozása is.

A mai konferencia ráirányította a figyelmet a fenti lehetőségekre, példákat 
adott a gyakorlati megoldásra, továbblépett az elmélet terén. Úgy érzem: jó mun
kát végeztünk.
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