Összhang és ellentmondás
a bv-feladatok rendszerében
(a konferencia II. szekciójának előadásairól)

A szekcióülésen - a címben jelzett témakör kapcsán - hat kiselőadás hangzott
el. Az elsőt dr. Csordás Sándor alezredes tartotta a biztonság és a nevelés öszszefüggésének elvi alapjairól. Bevezetőjében utalt arra, hogy sokan feloldhatat
lan ellentétet látnak a biztonsági és a nevelési funkció érvényesülése között.
Véleménye szerint ezek az ellentmondások sokszor látszólagosak, és igenis
teremthető közöttük összhang.
A kényszer és a nevelés viszonyáról az alábbiakat mondta: „Tudvalévő,
hogy mindenfajta büntetés lényegi eleme valamiféle hátrány okozása. Termé
szetesen ebben nem merül ki a büntetés, mert tágabb értelemben a nevelés a
magatartás- és tudatformálás eszköze is. Ugyanakkor a pedagógia sem lehet meg
kényszer nélkül, mert bizonyos körülmények megkívánják alkalmazását, noha
a meggyőzés módszerének elsődlegessége nyilvánvaló. A büntetőjogi büntetés
Földvári József szerint alkalmas nevelő jellegű hatások elérésére, az állampol
gárok tudatának és magatartásának alakítására, személyiségük formálására,
holott alkalmazása kényszerrel is történik. A büntetésvégrehajtási tevékenység
egyesíti magában a nevelést és a kényszert. Nem irányulhat csak az egyikre,
vagy csak a másikra, dialektikusán össze kell kapcsolnia mindkettőt. így pl.
bármennyire is kizárólag kényszerintézkedésnek látszik a biztonságos őrzés,
az elítéltek felügyelete, az egyes jogkorlátozások megszervezése, mindez a meg
győzés, a nevelés érdekében történik.”
Az előadó nem vitatja, hogy a kényszer és nevelés dialektikus kapcsolata
ellentmondásokat ís tartalmaz, amelyeket teljesen nem lehet feloldani, de hatá
suk azért csökkenthető. Kényszerre véleménye szerint csak addig van szükség,
ameddig az a büntetés céljának irányába hat. Elég a kényszer potenciális jelen
léte, nem szükséges konkrétan élni vele. Nem mindegy, hogy az elítélt önként
veti alá magát a szabályoknak, vagy azok betartására kényszeríteni kell. A jog
szabályok előírják az elítélt kötelességeit: a szabadságvesztés-büntetést a bvszervek által meghatározott helyen kell letöltenie, a büntetésvégrehajtás rendjét
nem szegheti meg, a kapott utasításokat végre kell hajtania stb. Nyílt kényszert
csak akkor kell vele szemben alkalmazni, ha nem teljesíti kötelességeit.
A továbbiakban azt vizsgálta az előadó, hogy milyen szerepet tölt be a
kényszer a nevelés hatásrendszerében. Úgy véli, a nevelés hatásrendszer, folya
mat és konkrét pedagógiai tevékenység egyidejűleg. Részletesebben a neveléssel
mint hatásrendszerrel foglalkozik. Ez magába foglalja mindazokat a környezeti
tényezőket, amelyek befolyást gyakorolnak az elítéltek személyiségére. A neve
lés hatásrendszerének több eleme van, melyek úgy is felfoghatók, mint a neve
lés feltételei. Ezek egyike a biztonsági feltétel, mely maga is sokrétű, komplex
rendszert alkot. Döntően rajta keresztül valósul meg a kényszer szerepe. Azért

döntően és nem teljes mértékben, mert a kényszer tágabb fogalom, mint a biz
tonság, vannak olyan megjelenési formái, melyeknek semmi közük nincs a
biztonsághoz (pl. kártérítésre kötelezés gondatlan károkozás esetén).
Végül felhívta a személyi állomány figyelmét az előadó néhány elméleti,
jogszabályértelmezési, szemléleti problémára, melynek tisztázatlansága ellen
állást válthat ki a nevelőmunkával, a nevelési szolgálattal szemben. A nevelés
fogalmát sokan leszűkítik a nevelők által végzett konkrét pedagógiai tevékeny
ségre. Akik féltik szakmai presztízsüket, ennek ellenszegülnek, mondván, nem
kívánnak a nevelő keze alá dolgozni. De a nevelés céljával kapcsolatban is létez
nek téves nézetek. A Bv. tvr. előírását, miszerint a szabadságvesztés-büntetés
végrehajtásának egész rendszere, az abban részt vevő szervek összehangolt tevé
kenysége az elítéltek nevelését szolgálja, gyakorta értelmezik úgy, hogy. min
den a nevelésnek van alárendelve. Sőt, a nevelés hatásrendszerének elemei
közül kiemelik a nevelési szolgálat tevékenységét, annak primátusát hirdetve.
Ellenszenvet vált ki a nevelés iránt az a jogszabályi előírás (101/1981.
(III. 2.) IM sz. ut. 132. §) és gyakorlati törekvés is, amely a nevelési szolgála
tot bízza meg a nevelés koordinálásával. Nézete szerint az irányítás vezetési
feladat, ezért a nevelési tevékenységet az intézet vezetésének, nem egy szolgála
ti ágnak kellene koordinálnia.
A második előadást dr. Sunyál Ottó, a Pálhalmai Börtön és Fogház pa
rancsnoka tartotta az elítéltek ellátásáról. Bevezetőjében az ellátás fogalmának
egy tág értelmezésű, rendkívül hasznos definícióját adta közre. A büntetésvég
rehajtásnak mint intézményrendszernek három fontos funkciót kell betöltenie:
a biztonsági, a büntető és a pedagógiai funkciót. Az ellátás szempontjából ez
utóbbi két funkció a meghatározó. Az elítéltekre vonatkozóan a büntető funk
ció joghátrányokban ölt testet. E joghátrányok mibenlétét célszerű az általános
állampolgári és emberi jogokhoz viszonyítani. A büntetés ebben az összefüg
gésben nem más, mint a jogok időleges szüneteltetése, illetve korlátozott ér
vényesítési lehetősége. Természetesen léteznek olyan jogosultságok, melyeket
nem szüneteltethet és nem is korlátozhat a büntetés. Például ilyen az egész
ségügyi ellátáshoz való jog.
E jogosultságok konkrét megjelenési formáját vizsgálva be kell vezetnünk
egy újabb fogalmat, melyet jobb híján humán létfenntartási és szükségletkielé
gítési igényként írhatunk körül. Ezek a humán szükségletek hierarchikus rend
szerbe szerveződnek. Az alsó szinteken biológiai igények (így a táplálék, a meg
felelő klíma, a mozgástér, a higiénés követelmények stb.) helyezkednek el alap
vetően. A magasabb rendű igények megjelenésének az említett szükségletek
biztosítása a feltétele. A szociális kapcsolatok kialakításának és megerősítésének
igénye a büntetésvégrehajtáson belül a különböző csoportokban (zárkakollek
tívákban, munkabrigádokban, alkalmi együttesekben), a társadalmon belül
pedig a munkahelyeken és a családi otthonokban lép fel.
A fent említett igények a büntető, illetve pedagógiai funkció aspektusából
a következőképp értelmezhetők. A büntető szerep oly módon valósul meg a
létfenntartási és szükségletkielégítési funkción keresztül, hogy a jog rögzíti az
igények kielégítésének mértékét és joghátrányban szabályozza annak korlátáit.
A mérték természetesen tartalmazza a jogszabályokban rögzített jogosultságo
kat is. Ezek a pedagógiai tevékenység alapvető feltételeként garantálják a fogvatartottak korlátozott autonómiáját. Es ez a korlátozott önállóság az oka
annak, hogy az elítélt a nevelés folyamatainak nem csupán tárgya, hanem ala
nya is. Bizonyos határok közt döntési lehetőségeivel eltérő magatartásminták
elsajátítójává válhat.
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A pedagógiai tevékenység objektív határait és lehetőségeit az igények és a
szükségletek kielégítése terén a joghátrányok és a jogosultságok egymáshoz való
viszonya határozza meg. A vázolt keretek közt tevékenykedő büntetésvégrehaj
tási pedagógia célja az, hogy a szabadságvesztés végrehajtása során megtanítsa
az elítélteket reális szükségleteik kielégítésére, hogy olyan személyiségjegyekkel
gazdagítsa a fogvatartottakat, amelyek birtokában majd képesek lesznek kon
fliktusok nélkül élni. Vagyis a büntető funkciót a személyiség autonómiájának
korlátozása jelenti, melynek fő eszköze az izoláció és az irányítottság; a pedagó
giai funkció pedig a képzés, az oktatás, a szocializálás, a kompenzálás, a neve
lés során valósul meg. Mindez a szükségletek kielégítésének színterén történik;
ez az az anyag, melyben e funkciók működnek, illetve amelyet működtetnek.
A továbbiakban a szükségletek kielégítésének feltételrendszerét, annak
jelenlegi színvonalát elemezte az előadó. Megállapította, hogy komoly ellent
mondások feszülnek a meghirdetett szándékok, a büntetésvégrehajtási célok
és a feltételrendszer között. A teljes képhez az is hozzátartozik, hogy a felis
mert ellentmondások megszüntetésére —anyagi eszközök hiányában, belátható
időn belül —nincs lehetőség. Majd részletesen taglalta az elhelyezés feltételeit.
Utalt a börtönépületek elavult voltára, diszfunkcionális jellegére, ebből eredően
a kedvezőtlen életkörülményekre, és a differenciálási lehetőségek szűkösségére.
Megemlítette a vállalati gazdálkodás gondjait és az élelmezési, ruházati ellátás
nehézségeit, majd leszögezte ,,az említett ellentmondások nem a belső struktú
rából, hanem egy történetileg kialakult és elméletileg felvázolt feltételrendszer
ből adódnak” .
a z előadó véleménye szerint mindkét pólus esetleges. Az első —a financiá
lis lehetőségek által meghatározott — szint önmagán kívül semmi mással nem
igazolható. A második szint mögött viszont olyan elméleti megfontolások áll
nak, melyek hasznosságát eddigelé a gyakorlat nem bizonyította. Az ellentmon
dás feloldását a következő alapelvek elfogadásától várhatjuk. 1. A büntetés
tartalmát a szabadságelvonáson túl a szükségletek kielégítésének mértéke —
másképp: az életkörülmények szintje - jelenti. 2. Társadalmi konszenzus
szükségeltetik annak eldöntéséhez, hogy hol és miképp jöjjön létre ez a szint,
a megkívánt minőség. 3. Ennek kialakítása közben pedig figyelembe kell venni,
hogy a minőség igényelte anyagi eszközök előteremtése az adófizető állampol
gárokat terheli. 4. Egyetértésre kell jutni abban a kérdésben, hogy mennyit tud,
mennyit kíván a társadalom e célra fordítani, és hogy mennyiben érzi a jogálla
miság integráns részének egy korszerűbb, hatékonyabb bv-rendszer kialakítását.
A közvélemény megosztott e kérdésben. Egyesek szerint az elítéltek életkörülményeit nem kell tovább javítani, mert előfordulhat, hogy a fogvatartott
letöltve szabadságvesztés-büntetését, alacsonyabb életszínvonalon kénytelen él
ni, mint a bv-intézetben. Mások viszont, főként a szakemberek, úgy vélik, az el
ítéltek ellátásának szintjét folyamatosan emelni kell, életkörülményeiket állan
dóan javítani kell, hogy szabadulásuk után,követve e mintát,képesek legyenek a
maguk számára magasabb életminőséget teremteni.
A szabályozásnak tehát meg kell találnia azokat a pontokat, amelyek men
tén a társadalmi hasznosság, a korszerű jogrendszer és a pedagógiai követelmé
nyek között egyensúly alakítható ki. Ily módon teremthető meg az az ésszerű
rendszer, ahol az autonóm ember korlátozottan ugyan, de megőrizheti szuve
renitását. Megtalálhatja önmagában az aktuálisan legfontosabb értéket: a bűn
tudatot. Meggyőződésem: a büntetésvégrehajtásnak nincs más alternatívája.
Olyan körülményeket kell létrehoznia, ahol adott az esély ehhez a kündulóponthoz, mert a beilleszkedés csak így lesz sikeres.
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A harmadik előadást dr. Sereg Pál őrnagy tartotta a büntetésvégrehajtási
feladatok és a büntetésvégrehajtási szervezet kapcsolatáról. Bevezetőjében meg
állapította, hogy a hatályos jogszabályokban a szabadságkorlátozás célrendsze
rének megfogalmazása pontatlan. Egyrészt túlmegy az elvárható mértéken,
amikor a társadalomba való beilleszkedést tűzi ki célul, másrészt egyformán
kezel olyan fogalmakat - különösen a repressziót és a nevelést - melyek nem
illeszthetők egy fogalmi rendszerbe. Ezek után kifejti, hogy a célrendszer ma
változóban van. A változásról pedig leszögezi, hogy rövid távon nem a belső
fejlődés, hanem a külső társadalmi folyamatok eredménye lesz.
A feladatok várható alakulását illetően Szabó András véleményével ért
egyet, aki félreérthetetlenül elhatárolja magát az elsődleges prevenciótól, amely
nem büntetőjogi, hanem szociálpolitikai, társadalompolitikai stb. feladat;
és a másodlagos prevenciót, mely a bűnismétlés megakadályozását célozza,
tartja a büntetőjogi megelőzés igazi formájának. A feladatrendszert időbeli és
tárgybeli korlátáival igyekszik pontosítani. Leszögezi, hogy a büntetésvégre
hajtás munkája a büntetést/intézkedést kimondó jogerős bírói határozattal
veszi kezdetét. Ez egy olyan határ számára, amelynek különös jelentősége van.
Egyes feladatokat jelenleg a büntetésvégrehajtás lát el, holott azok más
szervek tevékenységi körébe tartoznak. Ilyen például az előzetes letartóztatás
(beleértve a nem jogerős elítélést is); az elzárás (mert nem bűncselekmény’él
követése miatt szabják ki, és zömmel nem is a bíróság szabja ki); az elmemeg
figyelés (Be. 64. §), illetőleg az ideiglenes kényszergyógykezelés (ezek az intéz
kedések részben a büntetőeljáráshoz tartozó szakértői, részben pedig egészségügyi, gyógyító, jellegű feladatokat tartalmaznak); a beutalások egy része a mun
katerápiás alkoholelvonó kezelésre. A jogszabály, az 1974. évi 10. tvr., ebben
az esetben gyógyítási célú intézkedést ír elő, mely nincs összefüggésben bün
tetőüggyel, és így idegen a büntetésvégrehajtás alapvető feladatától. Az alkal
mazott Joghátrány” az esetek többségében jobban sújtja a családot, mint a
beutaltat.
A következő feladatok maradnak a büntetésvégrehajtás kompetenciájá
ban: a szabadságvesztés, a szigorított őrizet, a szigorított javító-nevelő munka,
és a szabadságvesztés helyett elrendelt kényszergyógyítás. A fennmaradó bün
tetésekkel kapcsolatban — nem részletezve az egyes szankciók hatékonyságát,
a szigorított őrizet elrendelhetőségével kapcsolatos törvényességi aggályokat,
a szigorított javító-nevelő munka, illetve a nemzetközileg tiltott kényszermunka
összefüggéseit - egy konkrét tényt emelt ki az előadó. A különböző jogintéz
ményekhez tartozó elítéltek kriminológiai jellemzői között nincs olyan különb
ség, amely indokolná a külön rezsimű, a szabadságvesztéstől eltérő célú bünte
tés (intézkedés) létét. Az indokolt differenciálást (a tárgyi oldalon jelentkezőt)
a bírói ítélkezési gyakorlatban (az alanyi oldalon jelentkezőt) a tettessel kapcso
latban javarészt a differenciált bv-rezsim keretei között, bírói ítéleten kívül
kell megoldani.
Tehát a büntetésvégrehajtás feladata a büntető bíróságok által kiszabott
szabadságvesztés-büntetés végrehajtása. Célja pedig annak megakadályozása,
hogy az elítélt újabb bűncselekményt kövessen el. Ehhez zárt, védett környe
zetben kell nevelni a fogvatartottat. Érvényesítve vele szemben a törvény és
a bírói ítélet által előírt joghátrányokat, valamint az általános és a kriminálpedagógiai eszközöket, módszereket. A büntetésvégrehajtás szervezetét pedig
ehhez a cél és eszközrendszerhez kell igazítani.
A szervezet első elemének az előadó a jogi szabályozást tartja. Véleménye
szerint a büntetésvégrehajtási munka sok ellentmondása származik abból, hogy
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már az alapvető szabályait is különböző jogágakhoz sorolt, teljesen eltérő
alapelveket valló jogszabályok tartalmazzák. így a Büntető Törvénykönyv,
a Büntető Eljárási Törvény, a Munka Törvénykönyv, a Polgári Törvénykönyv,
a Vállalati Törvény, a pénzügyi szabályok stb. A fogvatartottak jogaival, köte
lezettségeivel, illetve a büntetésvégrehajtás személyi állományának feladatellá
tásával kapcsolatos jogviszonyok teljesen különböző szabályozási területre es
nek. Eljött az ideje - mondja Sereg Pál - az egységes Büntetésvégrehajtási Kó
dex megalkotásának, amely nemcsak a feladatok oldaláról, hanem a feladatok
ellátásának feltételei, a szervezet, a működési alapelvek oldaláról is rögzítené
az alapvető szabályokat.
Az intézményrendszerről szólva kifejtette, hogy a szabadságvesztés-bün
tetés végrehajtása 15—20 különböző befogadóképességű (200—1200 elítéltet
elhelyezni tudó) intézettel megoldható lenne. Az egyes rezsimek eltérnének
egymástól az elszigeteltség fokában (lenne szuperbiztos, félig zárt és félig nyi
tott intézet), a munkáltatás jellegében (lenne külső-belső, mezőgazdasági és
ipari foglalkoztatás), az intézeten belüli mozgás szabadságfokában, végül pedig
a differenciált kezelési módszerekhez szükséges tárgyi és személyi feltételek
ben.
Véleménye szerint létre kellene már hozni az elítéltek osztályozását el
végző Központi Kivizsgáló és Módszertani Intézetet. Bővíteni kellene az intéz
ményrendszert egy központi ellátó szervezettel, mely gazdálkodási, élelmezési
feladatokat oldana meg, és esetleg módosítani a Közpohti Kórház feladatkörét.
Nem tartja szükségesnek a differenciált intézményrendszer direkt, szoros köz
ponti irányítását. Úgy véli, hogy a vezetésben a szabályozásnak, a szabályszerű
működés ellenőrzésének, és az elvi-módszertani irányításnak kell döntő szerep
hez jutnia. Vagyis alkalmassá kell tenni az intézeteket egy magasabb szintű ön
állóságra, értve ezen a személyzeti, gazdálkodási, de különösen a konkrét szak
mai tevékenység önállóságát.
A büntetésvégrehajtás szervezetét, munkáját, még jobban be kellene illesz
teni a bűnmegelőzés rendszerébe. Ennek különösen a kezdő- és a végpontoknál
(a befogadásnál és a szabadításnál van jelentősége). A rendszer csak úgy tud
hatékonyan működni, ha egyes elemei között szerves a kapcsolat, ha az ele
mek egymáshoz illeszkedése koordináción alapul. Az intézet belső szervezeté
ről szólva három fo feladatot különít el: az intézet biztonságát, a nevelőmunkát
és az ellátást. A nevelőmunkán nem ráolvasást ért, hanem konkrét pedagógiai,
pszichológiai, gyógypedagógiai és orvosi feladatok team-munkában való elvég
zését.
A jelenlegi szervezet átalakítására nem elég 1—2 év, valószínűleg több évti
zed kell hozzá. Es messze van a közös megegyezés is. Talán ezért idézett a
Váci Királyi Országos Fegyintézet igazgatójának,dr. Runtek Lajosnak egy 1928as jelentéséből. „A fegyhaz nem lehet zárópontja egy életnek. Természetes az,
hogy erre a munkára megvan a börtönügynek a maga hivatásos, lelkes személy
zete és megvannak a szükséges eszközei (templom, iskola, munka). De mégis,
amikor alkalom adódik, nem mulaszthatom el, hogy a Nagyméltóságú Minisz
térium figyelmét felhívjam arra a bizonyosságra, hogy feladatának igazán és
nem félmunkát végezve csak kellően képzett, lelkileg és anyagilag egyaránt
kellőképpen diszponált tisztviselői kar (őrség) felelhet meg. Es itt nem csak
a jelent szabad nézni, hanem a jövőre is gondolni kell... (Az eddigi javaslataim)
emlegetése távolról sem sürgetés, de börtönügy szeretetéből élő remény, hogy
talán már elkövetkezett az az idő, amikor a mi feladataink is megoldásra ke45

rülnek, az az idő, amely a magyar börtönügy számára is megnyitja a Haladás
kapuját.”
A negyedik előadást Vörös Ferenc, a Baracskai Börtön és Fogház parancs
noka tartotta az öntevékenység, az önkormányzás megvalósításának lehetősé
geiről. Abból indult ki, hogy a szabadságvesztés-büntetés szerte a világon vál
ságát éli. A kivezető út két hányba mutat. Egyrészt a büntetés mértékének és
gyakoriságának csökkentése, másrészt tartalmi megújítása felé. A baracskai
önkormányzati szisztéma is az ilyen megújító kezdeményezések sorába illeszthe
tő.
Az önkormányzatot szokás pedagógiai, szociológiai, szervezéselméleti és
szociálpszichológiai aspektusból vizsgálni. Az önkormányzati munkától azt
várjuk, hogy az elítéltek kapcsolódjanak be saját életük szervezésébe. Pedagógiai
célunk, hogy ne váljanak parancsokra, utasításokra, hanem keressenek ma
guknak önálló feladatokat, tevékenységi területeket.
Szociológiai, szervezéselméleti és szociálpszichológiai nézőpontból az
önkormányzatot olyan terjedelmi határokkal rendelkező funkcionális egy
ségként fogjuk fel, amelybe nemcsak az elítéltek tartoznak bele, hanem az
intézet személyi állománya is. Az önkormányzat hatásköri szerepleltárt is je
lent, amely az önkormányzati tisztségviselők teljes önállóságától terjed, addig
a mértékig, ameddig a nevelő —korlátozott területre és időre —átengedi hatás
körét az általa kinevezett vagy megbízott elítéltnek.
Az önkormányzat — pszichológiai aspektusból szemlélve —olyan szociali
zációs erőtérnek fogható fel, melyben a közösségi létezés a kényszer jelleget
háttérbe szorítja az együttműködés érdekében. A külsőleg vezérelt autoriter
irányítás infantilizáló hatásával szemben a kezdeményezőkészséget támogató,
szociabilitást igénylő önkormányzat személyiségfejlesztő hatása egyértelmű.
A büntetésvégrehajtási önkormányzat olyan irányítási, szervezeti rend
szer és módszer, amely biztosítja a dolgozó közösségek összefogását, és ezen
keresztül garantálja a közösségi nevelési hatások érvényre juttatását. Az önte
vékenység pedig azt az önállóságot jelenti, az önkormányzaton belül, amely
anélkül eredményez normakövető cselekvéssort, hogy autoriter hatalmi eszkö
zökhöz nyúlna.
Ezek után az önkormányzat legfontosabb elméleti forrásairól beszélt az
előadó. Elsőként Makarenko néhány gondolatát ismertette, aki szerint az
oktató-nevelő tevékenység alapvető eszköze: a termelő munka. Csak az opti
mális erőkifejtést igénylő munkának van pedagógiai értéke, sem a túl könnyű,
sem a túl nehéz feladat nem szolgál nevelési célokat.
Az önkormányzat struktúráját Makarenko a munkáltatás igényei alapján
építette ki, ún. osztagokat szervezett. Ezek termelésre épülő alapközösségek
voltak. Az osztagokat parancsnokok, mai szóhasználattal élve közösségvezetők
irányították. Úgy vélte, fejlett közösségeknél ezeket választani kell, míg a fejlet
leneknél ki kell őket nevezni. Az osztagparancsnokokból jött létre a Paracsnokok Tanácsa. Ez nagyon fontos része volt az önkormányzatnak, mert nyílt
ülésen tárgyalta meg a felmerülő kérdéseket, tagjai pedig közvetlenül a közös
ségből kerültek ki.
Emlegette még az előadó a Makarenkó-féle robbanás-módszert, melynek
eredményeként az egyén úgy viselkedik, ahogy azt elvárják tőle. Véleménye
szerint az emberek számukra új, ismeretlen környezetben, feltétel nélkül el
fogadják helyzetüket, mivel begyakorolt cselekvési sémáik hatástalanok egy
merőben új szituációban. Ezt a helyzetet pedig pedagógiailag hasznosítani kell.
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Az önkormányzat elméleti forrásainak feltárásakor Kurt Lewin munkássá
gáról is szót kell ejteni. Az ő nevéhez fűződik az ún. mezőelmélet fogalma.
Szerinte a csoport olyan pszichoszociális mezőként funkcionáló dinamikus
egység, amelyben valamely résztvevő állapotának változása maga után vonja
a többi résztvevő állapotának megváltozását. Az egymásrahatás, az interakció,
az ún. mezőerők eredője. A mezőerők pedig az adott szociális keretben meg
nyilvánuló egyéni vagy közösségi akciók irányát, dinamikáját szimbolizálják.
Közösségi kooperáció esetén a mezöerők a célnak megfelelően azonos irány
ba hatnak, és értéket hoznak létre; míg konfrontáció esetén szétrombolják,
szétzilálják a szociális mezőt.
Lewin hangsúlyozta, hogy az egyén szociális magatartását az egyén és
környezete közötti kölcsönös kapcsolat határozza meg. A pszichikus mező,
az ember szubjektív környezete abból a szempontból jelentős, hogy miképp
hat az ember cselekvésére. Az embert a környezet részéről különböző változá
sok érik. Ezek feszültséget váltanak ki belőle, amit különböző elhárító manő
verekkel vagy esetleg teljesítményfokozással kompenzál. Vagyis arra törek
szik, hogy pszichés egyensúlyba kerüljön, hogy feszültségét kontroll alatt
tartsa. Ha ez a pszichés egyensúly valamilyen intenzív külső hatásra felbo
rul, akkor az egyén patológiás módon (pl. agresszióval) fog rá reagálni.
Ugyancsak Lewinnek köszönhető a vezetési stílusok (demokratikus, auto
krata, laisse fairé) kidolgozása. Lewin a fent említett stílusok hatásainak egybe
vetése után a demokratikus vezetési stílusra voksolt. Ennek kapcsán szögezte
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le, hogy egy csoport formális vagy informális vezetője annyiban tekinthető
vezetőnek, amennyiben jelenléte módosítja a csoport magatartását.
Végül a baracskai önkormányzat szervezeti felépítését és működését ismer
tette az előadó. Az önkormányzat átfogja a teljes elítéltállományt, a különbö
ző elítéltcsoportokat differenciálás alapján alakítjuk ki. Elsődlegesek a techno
lógiára épülő munkahelyi csoportok. Átlagban 7—15 elítéltből áll egy alegység.
A kiscsoportok tagjait igyekszünk egy zárkába tenni, hisz a belső fluktuációt a
minimálisra kell csökkenteni ahhoz, hogy a kiscsoportok pedagógiai közösség
gé fejlődhessenek.
Nagyon fontos dolog az elítélt funkcionáriusok kérdése. Olyan rendszert
kell létrehozni, amelyben a közösségvezetők függenek a csoporttól, ellenkező
esetben ún. kápó-rendszert alkotva elkülönülhetnek, ez pedig nem szolgálja a
nevelés céljait. Tehát a közösségvezetőket illetően tudatosan arra kell töreked
nünk, hogy ne töltsenek be hosszú ideig egy pozíciót. Célszerű választások
útján funkcióba helyezni a tisztségviselőket. Ennek legalább két előnye van:
a legalkalmasabb ember kerül pozícióba, és az informális csoportok elesnek egy
vezetésre alkalmas személytől.
Az elsődleges alapközösségek — és ha több ilyen kiscsoport van, akkor
ezek együtt — brigádot alkotnak. Több brigád képez egy nagyobb ún. szint
közösséget az —egy emeleten, egy részlegben elhelyezett —elítéltekkel. A szin
tek épületközösséget, az épületek pedig táborközösséget tesznek ki. A tábor át
fogja az egész elítéltállományt. Érdemes célcsoportokat, célbizottságokat is
létrehozni különböző feladatok végrehajtására. Lehet szervezni pl. ügyeleti,
munka- és brigádvezetési, egészségügyi, anyagi, kulturális, sport és egyéb célra
közösségeket.' A legfontosabb funkcióban levő tisztségviselőket pl. az öntevé
keny szervezet vezetőjét, az ügyeletest stb. függetlenítették, a többiek viszont
társadalmi munkában látják el feladataikat.
Az egyes közösségek rendszeresen tanácskoznak, üléseznek. A santgyűlésen havonta értékelik a munkát, illetve tervezik el a feladatokat. Az épület
közgyűlést negyedévenként, az elítéltállomány közgyűlését pedig évente tart
ják. Természetesen az önkormányzat vezető tanácsának javaslatára bármikor
összehívható. Ajánljuk mindenkinek, aki az öntevékeny szervezeti formát ki
akaija próbálni, hogy alkossák meg előbb a szervezeti és működési szabályza
tot, majd határozzák meg az öntevékeny szervezet struktúráját, végül,, hogy
definiálják az egyes szervek és funkcionáriusok jogállását, véleményezési,
illetve javaslattételi jogát. Zárszavában az előadó leszögezte, hogy az ismerte
tett önkormányzati rendszer Baracskán bevált, eredményesen funkcionál,
ezért alkalmazását másutt is meg lehet fontolni.
Az ötödik előadást dr. Borsai György alezredes tartotta a munka és ne
velés összefüggéseiről. A rendszeres munkavégzés'a fogvatartott személyiség
formálásának legjelentősebb eszköze, az eredményes reszocializáció legfonto
sabb feltétele —kezdte az előadó. A munkáltatás lehetővé teszi, hogy az elítélt
a büntetés időtartama alatt ne szakadjon el a társadalom életétől, a szakmai
gyakorlottság megszerzése révén kötődjön hozzá, és termelő tevékenységével
segítse mind a népgazdaságot, mind a büntetésvégrehajtást. A jelenlegi költségvetési helyzetben erről nem mondhatunk le. Hangsúlyozta, hogy a munka díja
zása, ha a kívánatosnál szerényebb mértékben is, de elősegítheti azt a felisme
rést, hogy csak a munka teremthet szilárd egzisztenciális alapot. A munkadíjból
a fogvatartott elláthatja magát szükségleti cikkekkel, támogathatja családját, és
tartalékolhat a szabadulás utáni időre.

A fogvatartottak munkáltatásának megszervezése a büntetésvégrehajtásnál
egyrészt a vállalatok, másrészt a költségvetés, az intézetek feladata. A nevelési
követelményeknek legjobban a vállalati foglalkoztatás felel meg, a nevelés
hatásmechanizmusa ugyanis az intézeten belüli vállalati foglalkoztatásnál érvé
nyesül a legjobban. Ezek után fejtette ki, hogy a vállalatok több szempontból
is specifikus helyzetben vannak.
A büntetésvégrehajtás a munkára kötelezett fogvatartottat — tekintet
nélkül szakképzettségére, munkaképességére — a lehetőségek határain belül
köteles foglalkoztatni, a termelést tehát ehhez a körülményhez kell igazítani.
A munkaerő-ellátottságot nem a hatékony termelés igénye, hanem a fogva
tartottak mindenkori létszáma határozza meg.
A munkáltatás és ezzel összefüggésben a nevelés eredményességét is csök
kenti, hogy a fogvatartottak létszáma, összetétele —különösen a rövid bünte
tési időtartamok miatt —állandóan változik. A munka kijelölésénél és a munka
végzés során is elkerülhetetlenek a kényszerelemek. A fogvatartott nem minden
esetben választhatja meg a munkáját, munkahelyét; ilyen típusú kérései csak a
lehetőségek függvényében vehetők figyelembe. Ezért az elítéltek többsége nem
azonosul munkájával, azt alapvetően presszió hatására hajtja végre.
A nevelés szempontjából komoly gond, hogy a büntetésvégrehajtási válla
latok (spontán fejlődés során kialakult) alapvetően könnyűipari termelési pro
filja miatt kérdéses az elítélt szabadulás utáni elhelyezkedése. A büntetésvégre
hajtásnál szerzett szakismeretének értéke a jövőben, a munkanélküliség növeke
désével párhuzamosan tovább fog csökkenni. A bv-vállalatok gazdasági, pénz
ügyi helyzete viszont nem teszi lehetővé a termelési szerkezet jelentős módo
sítását, s így a probléma állandósul.
j\ fenti sajátosságok miatt a büntetésvégrehajtási vállalatok 1985-től kez
dődően tevékenységüket csak az általános rendszertől lényegesen eltérő, adómentességre épülő büntetésvégrehajtási szabályozás keretei között tudták fenn
tartani. 1988. január 1-jétől vállalatainkat a korlátozott nyereségérdekeltségű
vállalatok közé sorolták, és így csak 10% nyereségadót kellett fizetnünk, meg
a társadalombiztosítási járulék is kevesebb volt az országos átlagnál, azaz kb.
30%. 1989. január 1-jétől ismét változott a szabályozás, de a bv-vállalatok jöve
delmi helyzete alapvetően se nem romlott, se nem javult a 80%-os adóvissza
térítéssel.
Az előadó ezután a foglalkoztatás 1988. évi helyzetét ismertette. Tavaly
18 000 fogvatartott végzett rendszeres munkát. A foglalkoztatás aránya 90%-ra
emelkedett, ez lényegében teljes körű foglalkoztatásnak felel meg. A munka
végző elítéltek közel háromnegyede a 12 bv-vállalatnál dolgozott. Az év má
sodik felében szinte valamennyi vállalat dolgát megnehezítette a fogvatartottak
létszámának csökkenése, mert akadályozta a szerződésekben vállalat feladatok
teljesítését. A piac megőrzése érdekében több vállalat arra kényszerült, hogy
egyes termékeit bérmunkában külső vállalatokkal gyártassa le.
A költségvetési keretek között munkáltatott elítéltek létszáma átla
gosan 4100 volt. Ebből 2500-an produktív, 1400-an improduktív munkát vé
geztek, 200 fogvatartott pedig terápiás tevékenységet folytatott. 1988. január
1-jei hatállyal a bévé ipari és mezőgazdasági vállalatainál egységesen 6%-os,
kötelező, adómentes munkadíjfejlesztést vezettek be az elítéltek számára.
Ezzel az átlagkereset fejenként és évente 29 400 Ft lett. Az iparvállalatoknál
foglalkoztatottak keresetszínvonala eléri a 30 000 Ft-ot, a célgazdaságoknál
dolgozóké pedig a 28 200 Ft-os nagyságrendet. Idén a 6%-os kötelező fejlesz
tésen túl lehetőség nyílt a munkadíjak további emelésére is.
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A bv-vállalatok a felmerült gondok ellenére teljesítették legfontosabb cél
kitűzéseiket. Vállalataink együttes bruttó termelési értéke meghaladta a
4,4 milliárd forintot; nettó árbevételünk 4,3 milliárd forint, anyagmentes ter
melési értékünk pedig 1,7 milliárd forint volt. Valamennyi mutató magasabb
volt az előző évinél, de a tervezettnél is. Az előadó szerint a munkáltatás haté
konyságának szinten tartása és javítása érdekében további lépéseket kell ten
nünk.
A foglalkoztatási gondokkal küzdő vállalatoktól, telephelyektől a diffe
renciált őrzés elvének rugalmas alkalmazásával át kell csoportosítani az elítélt
munkaerőt a nagyobb nyereséget termelő egységek felé. Minden olyan terüle
ten, ahol munkanorma alkalmazható, ott azt haladéktalanul be kell vezetni.
Törekedve arra, hogy egyezzen a hasonló profilú polgári vállalatok normáival.
A jól dolgozó elítéltek munkadíját pedig ehhez a normarendezéshez kell igazí
tani, még akkor is, ha ez 10—15%-os munkadíjemelést von maga után. Az elő
adó szerint mindezzel párhuzamosan növelni kell a művezetői és termelésirá
nyítói állomány anyagi és erkölcsi elismerését, hisz oroszlánrészt vállalnak a
munka megszervezésében, az elítéltek munkára nevelésében és a termékek mi
nőségének javításában.
A hatodik előadást Csáti András őrnagy tartotta a Nyíregyházi Bv. Inté
zettől. A beilleszkedés esélyeiről szólva kifejtette, hogy a szabadulás pillanatá
ban teljes az egység a szabaduló, a büntetésvégrehajtás és a társadalom között.
Céljuk, hogy a szabaduló a lehető leggyorsabban nagyobb zökkenők, konflik
tusok nélkül visszailleszkedjen a társadalomba és a lehetőségek kihasználásával
új, jobb életet kezdjen. Az előadó arra a kérdésre kereste a választ, mennyire
felkészült erre a lépésre az elítélt, mennyi az esélye annak, hogy nem kerül
vissza a börtönbe.
A válasz érdekében 40 fogvatartottból álló csoportot vizsgált meg köze
lebbről. A nevelők szerint az elítéltek 43%-a nem, 30%-a pozitív, 21%-a pedig
negatív irányba változott, 6% viselkedése kódolhatatlan. A beszámoló hang
súlyozta a módszerrel kapcsolatos fenntartásait, mégis arra a következtetésre
jutott, hogy eredményességről nem lehet a csoport kapcsán beszélni. A neve
lők ugyanis nem a személyiséget, hanem a magatartást, mégpedig a börtönön
belüli magatartást értékelik. Kevés az egyénített, célzott foglalkozás, a mód
szertanban hátraszorul a tevékenységen, öntevékenységen alapuló nevelés.,
A beilleszkedési szándék a szabadulás időpontjára az elítéltek zöménél
kialakul. A tevékeny felkészülés viszont már nemigen jellemzi őket. A vizs
gált csoport 34%-ának hozzátartozói intézték ügyeit, 13%-a levélben keresett
munkát, 10%-a a nevelőjétől, 6%-a a pártfogójától kért segítséget ügyeinek
rendezésére. 17% nem intézkedett, mert mindent rendben levőnek ítélt, 20%
nem tett semmit a beilleszkedés érdekében. Szomorú, hogy a vizsgált szemé
lyek egyötöde egyáltalán nem törekedett növelni beilleszkedésének esélyeit.
Még reménytelenebb a helyzet, ha megnézzük,kik tartoznak ide. Szinte minden
téren a lehető leghátrányosabb helyzetben levő emberek, akiknek nincs családi
hátterük, alacsony az iskolai végzettségük, lakásuk, munkahelyük bizonytalan.
A többszörös visszaesők, és a viszonylag hosszabb szabadságvesztést töltők
sorolhatók ide. Az előző évek gyakorlatához viszonyítva feltűnően kevés azok
nak a száma, akik munkahelyekre levelet írtak. Igaz az is, hogy a kiküldött le
velek mintegy 50%-ára jön csak válasz, és ezeknek kb. negyede tekinthető
érdeminek.
A szabadulás utáni beilleszkedést alapvetően az elítélt lakáshelyzete és
majdani munkahelyi viszonya határozza meg. Csóti felmérése szerint az elítél50
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tek 85%-ának van, 15%-ának nincs lakása. 41%-ának van hova mennie dolgoz
ni, 28%-ára munkanélküliség vár, 31% sorsa bizonytalan. A tapasztalatok sze
rint a lakáshelyzet rosszabb, mint ahogy ezt a felmérés visszatükrözi. Sok eset
ben fiktív címet, vagy más funkciójú épületek, inézmények címét adják meg a
fogvatartottak. A hivatásos pártfogóktól kapott adatok alapján egyre több más
megyéből szabadult jelöli meg például lakásként a Gyermek- és Ifjúságvédelmi
Intézetet. Nehezen megoldható ma már a munkahely kérdése is. Szabolcs-Szatmár megyében 10—15 ezerre becsülik a munkanélküliek számát. A Munkerőközvetítő Iroda az elmúlt öt hónapban 2277 munkahelyet, ebből férfi számára
1414-et tartott nyilván. Ám általános iskolai végzettség alatt mindössze 15 em
bernek kínáltak munkát. Sok munkahely jelezte, hogy börtönből szabadultat
csak kivételes esetben alkalmaz, munkásszállót pedig senkinek sem tud biz
tosítani.
A jelenlegi helyzetben tovább növeli a problémát, hogy a szabadultak
pénzzel nem, vagy csak nagyon kis összeggel rendelkeznek, és az érvényben
levő szabályozás szerint munkanélküli-segélyre nem jogosultak. A rabmunka
díjazása, a fogvatartottak letéti pénzének tartalékolása, a levonások, letiltások
teljesítése ma már az egyik legvitatottabb kérdés a büntetésvégrehajtásnál.
Az elmúlt két hónapban a szabadulok átlagos letéti pénze: 2924,— Ft volt.
Sajnos az elítéltek 25%-ának a pénze az 1000,— Ft-ot, a további 1 1%-ának a
pénze az 500,—Ft-ot sem érte el.
Ezután a beilleszkedést jobban segítő rendszer kialakítására tett javas
latokat az előadó. Szerinte a szabadságvesztés-büntetés alatt a lehető legmini
málisabbra kellene csökkenteni a kapcsolattartás korlátozását. A rövid tartamú
eltávozást ugyanakkor nem kivételes jutalomként, hanem sűrűbben, tervezet
ten, célirányosan kellene engedélyezni. Feltétlenül lépni kellene a rabmunka
díjazásában, a teljesítmények elismerésében is. A kötelező tartalékösszeget
mihamarább emelni kell.
Végül, de nem utolsósorban át kellene alakítani az utógondozás rend
szerét. Vagyis az érdekelt szervek, intézmények ne szakaszosan, ne elszigetel
ten, hanem komplex módon tevékenykedjenek. A szabadulásra való felké
szülés ideális esetben már a befogadáskor megkezdődne. Cél egy értékorientált
kezelési, nevelési programsor kidolgozása. A foglalkozások tartalmi oldalát a
szabad életben .nélkülözhetetlen, praktikus információk alkotnák. Érdemes
lenne a szabadulok számára a beilleszkedést segítő, illetve hátráltató helyze
teket, a munkahelyi, illetve családi konfliktusok feloldásának módozatait
modellálni. Az utógondozás hatékony csoportja a Bűnmegelőzési Tanács koor
dinálásával, szakképzett közművelődési emberek irányításával, társadalmi ak
tívák bevonásával ún. team-rendszerben működne. Az utógondozás új rend
szerének kísérleti bevezetésén a Tanárképző Főiskola népművelési tanszéke
és a Nyíregyházi Bv. Intézet közösen fáradozik.
„ . ,
Fejes Imre
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