
i A szu per biztos börtön

A Büntető Törvénykönyv -  a nem tú! távoli jövőben várható -  módosításával 
előreláthatóan megszűnik Magyarországon a halálbüntetés. Ez szükségszerűen 
maga után vonja az életfogytig tartó szabadságvesztés-büntetés jelentőségének 
növekedését. Feltételezhető, hogy az életfogytiglanra ítéltek egy része - ha a 
halálbüntetéssel fenyegetettség visszatartó hatása kiküszöbölődött, mindent 
elkövet majd a szökés érdekében, és ennek során semmilyen eszköztől, ön- és 
közveszélyes cselekménytől nem riad vissza.

Őrzésüket és felügyeletüket tehát de lege ferenda, úgy kell megszervez
ni, hogy lehetőség a saját vagy mások élete, testi épsége ellen irányuló cselek
ményre a minimálisra csökkenjen. E körülményeknek és a büntetésvégrehajtás 
anyagi lehetőségeinek figyelembevételével szeretném kifejteni személyes véle
ményemet az életfogytig tartó szabadságvesztésre ítéltek elhelyezésének, őrzé
sének és felügyeletének jövőben kívánatos megszervezéséről.

Az intézet külső biztonsági rendszere

Az intézet területét legalább hat méter magas bástyafallal kell körülvenni, 
melynek tetejére — a Biztonsági Szabályzatban előírt — tüskésdrótot kell ki
feszíteni. Az objektum kerítését — lehetőleg körkörös őrzés formájában — meg
szakítás nélkül összefüggően kell őrizni. Olyan sűrűn kell őrtornyokat építtetni, 
hogy az őrök között a tűzösszeköttetés rossz látási viszonyok esetén is biztosít
va legyen. A bástyafal külső és belső oldalán célszerű a gyakorlatnak megfelelő
en nyomsávot kialakítani. A belső oldalon kialakított nyomsávot 4—5 méter 
magas, 3 méteres térközű kettős drótkerítéssel kell védeni, a térközt pedig 
szolgálati kutyákkal kell őriztetni. Ez a terület képezné egyben a kutyák ter
mészetes életterét is.

A külső őrzési rendszer belső zónahatárát ez a megoldás alkotná. A zóna
határt az elítéltek még kísérettel sem közelíthetnék meg. Erről egy kapacitív 
értékelőrendszerrel ellátott belső bástyafal (vagy kerítésrendszer) gondoskodna. 
Kerítésrendszer esetén a kapacitív érzékelőket érintésjelzők, illetve a kerítések 
közötti fénysorompó helyettesítené. Ez a bástyafal (vagy kerítésrendszer) lenne 
a belső őrzési zóna külső határa.

Az elítéltek telügyelet melletti mozgatása, sport- vagy más jellegű szabadle
vegős foglalkoztatása kizárólag a belső őrzési zónában történhet. A belső udvar 
egész területét, az ott lévő épületek falát, a zárkák ablakait kamerák figyelnék.
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Ugyancsak kamerákkal kellene megoldani az udvaron folyó tevékenység felü
gyeletét, míg a tevékenység irányítása hangszórókon át az ügyeletről történne.

A belső udvart csak a körletekről, zsilipéit ajtón keresztül lehetne megkö
zelíteni. Ezt a külső őrzési rendszerben felállított őr jól látná. A külső ajtót is 
az azt jól látó őr nyitná. Az ügyeletről nyitható belső ajtót kamerával kellene 
figyelni. Mind a két ajtót állapotjelzővel és nyitást, feszegetést jelző riasztó
készülékkel kell majd felszerelni. A jelzésnek mind az ügyeletre, mind az ajtót 
kezelő őrhelyre be kell futnia, akárcsak a bástyafalba telepített kapacitív érzé
kelő (kerítésrendszer esetén az érintésjelzők és fénysorompók) riasztójelzésének.

A körletek belső biztonsági rendszere

A körletek belső biztonsági rendszerének kialakítása az elítéltek elhelyezésének 
körülményeitől függ. Az elhelyezés történhet egyszemélyes zárkában, többsze
mélyes zárkákban, egymástól elkülönített körletrészben lévő egyszemélyes és 
többszemélyes zárkákban.

Az egyszemélyes zárkák kialakítása maximálisan biztosítaná az egymás 
elleni cselekmények és a csoportosan vagy tömegesen elkövethető rendkívüli 
események megelőzését, valamint a minden ember számára fontos intimitás 
megtéremtését. A zárkát az elítélt csak a szabad levegőn tartózkodás, fürdés, 
illetve az egyéb irányított (és kívülről megfelelően biztosított) tevékenység ide
jére hagyhatná el. A munkáltatás is a zárkában történne oly módon, hogy azt 
nyitható ajtóval ellátott ráccsal egy nappali és egy éjszakai tartózkodásra szol
gáló részre osztanák. A széket, az asztalt és az ágyat a padozathoz kellene rög
zíteni, egyébként a berendezésnél az elítélt igényét is figyelembe lehetne venni. 
A fogoly magatartását, tevékenységét a zárkába telepített kamerával napközben 
folyamatosan, éjjel időszakosan szemmel tartanák.

A többszemélyes zárkában való elhelyezés az egymás elleni cselekmények 
és egyéb rendkívüli események megelőzését kevésbé biztosítja. Kisebb terület
igénye és alacsonyabb kialakítási költsége miatt -  átmeneti megoldásként -  
mégis számításba vehető, annál is inkább, mert a már meglévő intézetek zömé
ben többszemélyes zárkák vannak. De ez esetben sem lenne helyes 3—4 elítélt
nél többet tenni egy zárkába, mert az öntevékeny szervezetek működése szá
mára is kell helyiség.

Egy- és többszemélyes zárkák használata esetén külön körletrészekben 
(blokkokban) kellene az egy-, illetve a többszemélyes zárkákat kialakítani, és 
az elítéltek elhelyezését, mozgatásának rendjét differenciáltan szabályozni. 
Egyszemélyes zárkában kell elhelyezni a renitens, az intézet rendjével konokul 
szembehelyezkedő foglyokat, valamint azokat, akik magatartásuk (pl. a végre
hajtás alatt elkövetett bűncselekmények) miatt már elveszítették legális kisza
badulásuk lehetőségét. Többszemélyes zárkába azok kerülnének, akik betartják 
az intézet rendjét és akik számára még fennáll a feltételes szabadulás lehetősége.

Bármelyik alternatíva valósul meg, rendkívül fontos, hogy az elítéltek min
den tevékenysége kívülről ellenőrizhető legyen. Kamerákkal, zártláncú televízi
ós rendszerrel folyamatosan ellenőrizni kell a zárkákat, a folyosókat, a társal
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gót, a zuhanyozót, a munkatermet és minden olyan helyiséget, területet, ahol a 
fogvatartottak mozoghatnak.

Az esetleges rendkívüli események gyors megszakítása érdekében a körle
teket egymástól azonnal és hermetikusan elszigetelhető blokkokra kell osztani. 
Oldalt a zárkaajtók elé egyedileg és központilag is nyitható-zárható rácsajtókat 
kell szerelni, melyeken keresztül az elítéltek zárkabeli tevékenysége közvetlenül 
is megfigyelhető.

A fogvatartottak körleten belüli életének megszervezése

Az egyszemélyes zárkában elhelyezett elítéltek otthonosságérzetét, kényelmét 
minden lehetséges eszközzel biztosítani kell, ugyanakkor a házirend összeállí
tásánál és végrehajtásánál a maximális követelményeket kell érvényre juttatni, 
így pl. az ébresztő után minden elítéltnek fel kell kelnie és'rendbe kell hoznia 
fekvőhelyét. A zárkaajtó nyitásakor köteles a rácsajtó mögött felöltözve vára
kozni, és a létszámot ellenőrző felügyelőnél jelentkezni. Naponta kétszer, dél
előtt és délután egy-egy órát jogosult szabad levegőn tartózkodni, ezalatt — kor
látozott létszámban ugyan, de — találkozhat, beszélgethet társaival. Nyitástól 
zárásig dolgozhat, olvashat, rádiózhat, tévét nézhet a zárkában. Záráskor köte
les az átvett munkaeszközöket, szerszámokat visszaadni,' és az éjszakai tartóz
kodásra kijelölt területre visszavonulni.

A többszemélyes zárkába helyezettek számára sokkal kötöttebb napirendet 
kell előírni. Reggeli tornát, sport- vagy egyéb nevelő hatású kiscsoportos foglal
kozásokat kell tartani, s ezek vezetésére, valamint a belső élet irányítására ún. 
közösségvezetőket kell az elítéltek közül kijelölni. E foglalkozások megfigyelé
sét, ellenőrzését a felügyelet — a korábban ismertetett módon — csak kívülről 
láthatja el. Az elítélteket csak olyan létszámban szabad mozgatni, foglalkoz
tatni az egyes területeken, hogy az ún. akciócsoport' képes legyen bármilyen 
rendkívüli eseményt gyorsan és hatékonyan felszámolni..

A belső élet biztonságos megszervezésének tehát alapfeltételei: az elítéltek 
valamennyi tevékenységének kívülről végzett folyamatos irányítása, felügyelete, 
ellenőrzése; minden fegyelemsértés azonnali és hatékony megtorlása (a kényel
met szolgáló kedvezmények egy részének vagy egészének azonnali megvonása); 
a fogvatartottak mozgatásának, tevékenységének precíz, minden részletre kiter
jedő szabályozása.

Különleges biztonsági intézkedések

A biztonság érdekében a következő szabályokat javaslom életbe léptetni:
— az elítéltek elhelyezési körletébe, ha azok zárkán kívül tartózkodnak, 

csak az akciócsoport fedezete mellett szabad belépni;
— az akciócsoportnak — meghatározott létszámban és felszerelésekkel, 

valamint speciálisan kiképzett szolgálati kutyákkal — a körletek közvetlen 
közelében kell tartózkodnia;

— az életfogytiglani szabadságvesztésre ítélt fogvatartottakat teljesen el 
kell különíteni a többiektől, más elítéltek főzést, mosást, takarítást, stb. sem 
végezhetnek számukra;
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A biztonságos őrzéshez fejlett technika kívántatik

— meg kell akadályozni az életfogytiglanra itélt és esetleges látogatója 
érintkezését;

— meg kell tiltani az élelem, illetve csomag átvételét;
— a szabad levegőn tartózkodás idején kétszer, délelőtt és délután, a zárká

kat át kell vizsgálni, a foglyokat a ki- és bevonulás során meg kell motozni;
— foglalkozás maximum 10—15 fős csoportnak tartható;
— a fogvatartottat hatósági megkeresésre is csak a büntetésvégrehajtás 

országos parancsnokának engedélyével lehet kiadni;
— az elítéltet csupán akkor ajánlatos kórházba szállítani, ha gyógykezelése 

az intézetben nem oldható meg — ez esetben külön kórházi szobában kell elhe
lyezni, őrzését legalább két fővel és szolgálati kutya alkalmazásával kell bizto
sítani;

— a felállított őr — ha az elítélt megsérti a belső őrzési zóna határát — le
gyen jogosult fegyverét használni.

A fogvatartott — azt ajánlom — a hivatali idő alatt bármilyen munkanapon 
fogadhasson látogatót, de közvetlenül ne érintkezzen vele. A látogatásra szolgá
ló helyiséget vastag, erre alkalmas plexiüveggel két *ülkére kell osztáni. Itt csak 
telefonon lehessen beszélgetni. A fogoly és a látogatója szavait magnetofonon 
kell rögzíteni, viselkedésüket — a jelbeszéd megfejtése érdekében — kamera se
gítségével kell figyelni. Csomag, élelem átadását meg kell tiltani, helyette enge- 
délyézni lehet meghatározott pénzösszeg letétbe helyezését, amit aztán az el
ítélt élelem vásárlására fordíthat.
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Az elítéltek munkáltatása

A figyelemmel differenciált elhelyezésre kétféle -  egyedül, illetőleg szalagrend
szerben végezhető -  munkát kell az elítélteknek biztosítani. Az egyedül ellát
ható munkák közül a kevésbé veszélyes eszközökkel végezhetőket indokolt a 
foglyokkal csináltatni. Ilyen például a rádió, televízió, számítógép egységeinek 
készítése, összeszerelése. Ezek a munkák kis helyet igényelnek és jövedelmezők. 
Az elítéltek a rendelkezésre álló hosszú idő alatt könnyen begyakorolhatják a 
különösebb szaktudást nem igénylő munkákat, keresetükkel kiegészíthetik 
alapellátásukat. Az ilyen jellegű munkára jelenleg is van kereslet és technikai fej
lődéssel várhatóan még inkább lesz.

A szalagmunkának, pl. az ágynemű- és munkaruha-varrásnak nagy hagyo
mányai vannak a büntetésvégrehajtásnál. A munkáltatásban célszerű az ágyne
mű varrására szakosodni, mert az -  különösen akkor, ha a Szabászati munkát 
máshol végzik -  biztonságra veszélyes szerszámok használatát nem teszi szük
ségessé. A munkahelyeket úgy kell kialakítani, hogy egy-egy helyiségben, egy
idejűleg legfeljebb 10—15 elítélt dolgozzon. A munka irányítását, ellenőrzését, 
megfelelő biztosítással elítélt-szalagvezető bevonásával polgári alkalmazottak 
végezzék. A munkatermek falába csőrendszert kell építeni, és azt olyan azonnal 
ható kábító- vagy könnyfakasztó anyaggal feltölteni, amellyel rendkívüli ese
mény, vagy annak közvetlen veszélye esetén a helyiséget el lehetne árasztani. 
E berendezés és az elítélteket megfigyelő kamerák kezelése az ügyeletről tör
ténne.

Az életfogytig tartó szabadságvesztésre ítéltek jelenlegi létszáma, 
és e létszám várható alakulása

1989. december 15-én a Szegedi Fegyház és Börtön 160 életfogytiglanra ítéltet 
tartott fogva. Ezek közül 122-öt 20 évre ítéltek, 28-at 15-évre, 5-en kaptak 
plusz ítéletet a 15-évre 2 fő ítélete még nem jogerős, két halálos ítéletet kegye
lemből változtattak át életfogytiglanra, végezetül 1 külföldi állampolgárt is 
találtunk a vizsgált csoportban.

Az elítéltek létszámának várható alakulásával a nevelési osztály foglalko
zott. (Lásd Ruzsonyi Péter: feljegyzés az életfogytig tartó szabadságvesztés 
végrehajtásának tapasztalatairól, a feltételes szabadságra bocsátás szigorításának 
lehetséges irányairól c. tanulmányát! 1989. május 19.) Az általuk készített 
prognózist — amely évenként 15 fő növekedést jelez -  elfogadva megállapíthat
juk, hogy az életfogytiglanra ítéltek száma 1995-ben várhatóan 230, 2000-ben 
pedig figyelembe véve az esetleges szabadulásokat is 280-300 lesz. Ez a létszám 
egy átlagos megyei intézet befogadóképességével azonos.

Az őrzés és felügyelet létszámszükséglete

Az általam javasolt rezsim őreinek és felügyelőinek létszám-szükségletét a jelen
legi bv. gyakorlat, az elítéltek számának várható alakulása, valamint a hazai 
és külföldi szakirodalom alapján próbálom felbecsülni.
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Pl. a franciaországi Manterre börtönében 600—700 foglyot őriznek. Az 
őrzéssel, a felügyelettel, a munkáltatással kapcsolatos feladatokat és az egyéb 
teendőket 200 alkalmazott látja el; közülük 142 egyenruhás állományba tarto
zó, fegyverrel felszerelt, őrzési és felügyeleti tevékenységet ellátó beosztott. 
(Le Figaro 1989. szeptember 3.)

A hazai megyei bv. intézetek személyi állománya átlagosan 80—90 fő, 
ebből hozzávetőlegesen 50 munkatárs lát el biztonsági szolgálatot. A korábban 
vázolt biztonsági rendszer kialakításához további 25 alkalmazottra lenne szük
ség. Az így kialakuló létszám — a 75 fős biztonsági szolgálat, valamint 25—30 
egyéb feladat megoldására szerveződött munkatárs — arányaiban megegyezne 
az ismertetett franciával.

A javasolt plusz 25 főből váltásonként 4—5 fős készenléti, ún. akció- 
csoportot kell szervezni. Az ő feladatuk lenne elítéltek csoportos mozgatásának 
biztosítása, valamint a rendkívüli események gyors, hatékony felszámolása. Az 
akciócsoport tagjait speciális terrorista-elhárító kiképzéssel kell felkészíteni és 
megfelelő eszközökkel, fegyverzettel felszerelni. így, elektromos érintőbottal, 
könnyfakasztó vegyszerrel, sisakkal és szemüveggel, karhatalmi gumibottal, vé- 
dőpajzssal, gázpisztollyal, kábítólövedék kilövésére alkalmas fegyverrel és táv
csöves puskával. Az akciócsoportot végül speciálisan kiképzett szolgálati kutyá
val kell megerősíteni.

Az „életfogytiglanos” intézet kijelölése

Az életfogytig tartó szabadságvesztésüket töltő foglyokat el lehet helyezni 
továbra is a Szegedi Fegyház és Börtönben, illetve a vázolt rezsim bevezetésére 
viszonylag csekély költséggel alkalmassá tehető megyei intézetben.

A Szegedi Fegyház és Börtön területén az úgymond életfogytos elítéltet 
és a többi fogvatartottat nem lehet elkülöníteni. Jelenleg is egy bástyafalon 
belül vannak elszállásolva — az egymástól jelentősen eltérő bv. rezsimet igény
lő -  fegyház-, börtön- és elzárás büntetésüket töltők, belső átmeneti csoportba 
helyezettek, előzetes letartóztatásban lévők, gyógyító-nevelő csoportba utaltak.

Az életfogytiglanra ítéltek elhelyezésére én a Nyíregyházi Bv. Intézetet 
tartom a legalkalmasabbnak, mert: az intézet elhelyezkedése jó, területének 
növelésére is van lehetőség; építészeti struktúrája is megfelelő, több körletrész 
egymástól könnyel elkülöníthető, szintenként külön lépcsőházon át megköze
líthető; újrendszerű zárkaajtói kitűnő állapotban vannak; a munkáltatás (az 
ágyneművarrás) megoldott. A tárgyi feltételekkel legalább azonos súlyú az a 
tény, hogy az intézet korábban szigorított börtön volt, és az állomány felkészült
sége tükrözi ezt. Az őrparancsnokok tisztek, a testület utánpótlásának lehető
ségei jók.

Remélem, javaslataim alkalmasak lesznek arra, hogy hasonló vagy épp 
eltérő gondolatokat ébresztve olyan szakmai vita alapiául szolgáljanak, amely 
segítséget nyújthat egy későbbi optimális döntés előkészítéséhez.

Valinth Lajos
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