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Holland, dán és a svéd 
börtönökben jártunk

Az. Európa Tanács Jogügyi Főigazgatósága és az Igazságügyi Minisztérium kö
zötti együttműködés keretében 1990 június 10-21 között magyar börtönügyi 
delegáció utazott Hollandiába, Dániába és Svédországba, hogy tanulmányoz
za ezekben a fejlett nyugati országokban a büntetésvégrehajtási munkát. 
Dr. Horváth Tibor professzor, a Miskolci Egyetem tanszékvezetője, dr. Csetneky 
László pszichológus, a Rendőrtiszti Főiskola oktatója és e sorok írója, Sz. Kiss 
Csaba a Bv. Országos Parancsnokság nevelési osztályának munkatársa nyolc 
börtönben járt, és tárgyalt a holland, a dán országos börtön- és probációügyi 
tőhatóság vezetőivel, valamint az Európa Tanács szakértőivel. Az alábbi képri
port közvetlenül lapleadás előtt készült, és csupán ízelítőt kíván nyújtani él
ményeinkből.

A bv-tisztviselőknek egyik országban sincs fegyvere, egyenruhája pedig csak 
az előzeteseket fogva tartó intézetek ellenőrző pontjain dolgozóknak van. Az 
elítéltek mindenütt a saját ruhájukat hordják, többnyire valamiféle hanyag 
szabadidős öltözéket, pl. farmert. A tisztviselőket a mellükön lévő névtábla 
különbözteti meg az elítéltektől. Természetesen őket nem volt szabad lefény
képeznünk. Az intézetek kicsik, a iátottak közül a legnagyobb 280, a legkisebb 
42 fő befogadására képes. A biztonságot ilyen körülmények között nem nehéz 
fenntartani. A technikai berendezések fejlettek, de életre és testi épségre ve
szélytelenek. A monitorokon miden mozgás figyelemmel kísérhető.

1. Stockholm szívében a Kronoberg gyűjtőfogház a hetvenes évek elején 
épült a Krupp-cég által gyártott vasbetonelemekből. Az épület alkalmatlannak 
bizonyult a modern közösségi börtönprogramok lebonyolítására, miután a 
büntetésfilozófia és -politika az izoláció helyett az integrációra helyezte a hang
súlyt, és a börtönélet humanizálását, a szabad élet feltételeihez való közelítését 
tűzte ki célul.

2. Óránként váltják egymást az ügyeletesek a központi monitor előtt a 
svéd Storbodában. Innen a folyosón lévő összes ajtót szemmel tudják tartani. 
A fegyvereknél, a rácsok helyett alkalmazott riasztóberendezéseknél, a tisztvi
selők ruhájára szerelt helyzetjelzőknél azonban fontosabb számukra a pszicho
lógiai biztonság. Az elítélteket 5 — 18 fős folyosószárnyakban helyezik el, ahol 
mindenkinek kényelmes külön cella jut. Nappal ezen egységeken belül szabad 
a mozgás. A viszonylag önálló életet élő elítéltcsoportok kulturált közös helyi
ségekkel (zuhanyozó, konyha, étkező, társalgó, stb.) rendelkeznek, más léte
sítményeket pedig felváltva használnak, így 15-18 elítéltnél több sosem tartóz
kodik egyszerre egy helyen. Ezért fel sem vetődik, hogy több tucat, esetleg 
több száz embert kell fegyverrel sakkban tartani.
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3. Az építészeti megoldások is a pszichológiai biztonságot szolgálják. Gya
kori az üvegtető, az üvegfal. Ezek növelik a természetes világítást és csökkentik 
az elítélt bezártság érzetét. A börtön ridegségét a belső falak élénk színei, meg 
a folyosón függő festmények oldják. A hágai gyűjtőt sok növény és akvárium 
díszíti. Ilyen közegben zajlik a látogatás, ami mindkét felet (az elítéltet és hoz
zátartozóját) megnyugtatja.

4. A fogvatartottak-és a tisztviselők aránya 1:1. Az utóbbiak tudatosan 
kötöttségektől, formaságoktól mentes, bizalmon alapuló, fesztelen légkör ki
alakítására törekszenek az elitéltekkel; szinte együtt élnek velük. A képen az 
egyik legszigorúbb dán börtön társalgója látható.

5. Az egyszemélyes zárkákban a belső díszítés, a kiválasztott, személyes 
holmik és a rendetlenség többé-kevésbé magánügynek tekinthető. ,,Munkamen
tes zóna”-hirdeti egy dán elítélt magánfaliújságja Horserodban.

6. A festői környezetben lévő nyitott börtön napközis táborra vagy motel
ra emlékeztet bennünket. Még kerítése sincs. Az ide utaltak vállalják a korláto
zásokat (pl. meghatározott helyen dolgozhatnak vagy tanulhatnak odakinn,
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időre távoznak el, időre érkeznek vissza, stb.), a szabályok megszegése esetén 
viszont zárt börtönbe kerülnek. Természetesen helyben is van munkalehetőség. 
A családtagok beköltözhetnek ide, ha támogatni akaiják fogvatartott hozzá
tartozójukat a büntetés letöltésének idején is.

7. A dán börtönökben vannak ún. önellátó szárnyak. Itt az elítéltek ma
guk készítik el ételeiket, amelyhez a hozzávalót, a nyersanyagot az állam pén
zén szerzik be

8. Az épületszámyakat összekötő föld alatti folyosó falait művészi segéd
lettel, igen ízlésesen — egyiptomi hatást keltve — festik ki az elítéltek.

9. A drogos bűnelkövetők minigolfpályái mellett húzódnak az elítéltek 
hobbikertjei.

10. A narkomán elítéltek komputerkezelői tanfolyamainak berendezése 
látható az österakeri, svéd börtönben.

11. Rex és asztalitenisz mindenütt van.
12. „Foglalt” kétórás időtartamra a látogatószobák egyike. Zavarni ilyen

kor nem illik. A búcsú pillanatát a látogató belülről jelzi.
13. Tipikus skandináv zárka. Akármilyen mutatós, mozogni nemigen lehet 

benne, ezért az itt-tartózkodást börtönnek élik meg.
Sz. Kiss Csaba

E SZÁMUNK SZERZŐI

Dr. Csóti András bv. őrnagy, a Nagyfai Bv. Intézet parancsnoka; Dóra Béla bv. alezredes, az Or
szágos Parancsnokság nevelési osztályának főelőadója; Féjja Sándor filmpszichológus, a Magyar 
Filmintézet munkatársa; Filemon Tivadar alezredes, az Országos Parancsnokság biztonsági osztá
lyának helyettes vezetője; Sz. Kiss Csaba bv. százados, az Országos Parancsnokság nevelési osztá
lyának főelőadója; dr. Lőrincz József alezredes, a Rendőrtiszti Főiskola bv-tanszékének vezetője; 
dr. Madej Ferenc bv. őrnagy, a Miskolci Bv. Intézet parancsnoka; dr. Nagy Ferenc egyetemi do
cens, JATE, Állam- és Jogtudományi Kar, büntetőjogi- és büntető eljárásjogi tanszék; Takács 
Péter bv. százados, az Országos Parancsnokság nevelési osztályának főelőadója; dr. Vókó György 

ügyész a Legfelsőbb Ügyészség büntetőbírósági főosztályán.
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