
KITEKINTÉS

| Holland, dán és svéd börtönökben*

Az Eqrópa Tanács szervezésében és pénzügyi támogatásával 1990 nyarán 
dr. Horváth Tibor (Miskolci Egyetem) és dr. Csetneky László (Rendőrtiszti Fő
iskola) társaságában e sorok írója, az Országos Parancsnokság nevelési osztályá
nak munkatársa tanulmányúton járt három fejlett nyugat-európai országban. 
Holland, dán és svéd börtönöket látogattunk meg, hogy tanulmányozzuk az 
Európa Tanács büntetésvégrehajtási normáinak érvényesülését, a modern bün
tetésvégrehajtási gyakorlatot, no meg a börtönökben folyó nevelés helyi spe
cifikumait.

Tanulmányutunk tapasztalatainak összegző elemzése és hasznosítása 
nyilván hosszabb időt vesz majd igénybe. Jelen írás keretei között nem törek
szem a meglátogatott országok büntetőrendszereinek átfogó ismertetésére. 
Igyekszem kiemelni a legjellemzőbb, általánosítható sajátosságokat, és az ismét
lések elkerülése céljából a látottakat nem időrendi sorrendben, hanem bizo
nyos tematikai csoportosításban próbálom összefoglalni.

A büntetésvégrehajtás mindhárom országban börtön- és probációs rend
szer, illetve szervezet keretei között folyik. Az országos főhatóság neve is Börtön- 
és Probációügyi (Fő) Igazgatóság. A bűnelkövetőkkel való foglalkozásnak egyre 
növekvő hányada jut a probációs felügyeletre. Svédországban pl. 1987-1988- 
ban a büntetésvégrehajtási intézetekben a fogvatartottak átlagos létszáma 
3413 volt, noha 14 980 személyt fogtak be ebben az évben. Az elítéltek 
54%-át két hónapig terjedő, 41%-át két hónaptól egy évig terjedő, 5%-át pedig 
egy évnél hosszabb börtönbüntetésre ítélték. Ugyanezen időszak alatt, kb. 
6500 személyt büntettek börtön helyett probációra.

Kizárólag az arányok érzékeltetésére: Svédországban a börtönbüntetésük 
felét letöltő elkövetők szabadlábra kerülnek, s az utógondozás is a probációs 
felügyeletre hárul. A helyzet a másik két országban is hasonló. Amikor tehát 
a börtönviszonyokat és -programokat vizsgáltuk ezekben az országokban, a 
büntetésvégrehajtási rendszernek csak egyik, mégpedig csökkenő jelentőségű 
ágának működésébe nyertünk bepillantást.

A nem intézeti jellegű szankcióformák elterjedésének a büntetésfilozó
fiai okokon túl (melyeket az ENSZ bűnmegelőzési kongresszusainak, az Európa 
Tanács illetékes szerveinek dokumentumaiból jól ismerünk) anyagi indokai is 
vannak. Svédországban egy fogvatartottra átlagosan kb. 1000 korona költség- 
vetési kiadás jut naponta. Ez az összeg a probációs rendszerben csupán 50 ko-

* Az 1990/3-as Börtön ügyi Szemlében Sz. Kiss Csaba nyugat-európai tanulmány útjáról szellemes kép
riport formájában számolt be. Reméljük, színes írása felkeltette olvasóink figyelmét és örülnek, hogy 
most részletesen is tudósít tapasztalatairól, tüzetesen feltárja eló'ttünk a modern büntetésvégrehajtási 
gyakorlat általunk korántsem közismert tényeit. (A szerk.)
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róna, vagyis a börtönkiadásoknak egyhuszad része! Jórészt az alternatív intéz
kedésekkel — ezen belül különösen a probációs rendszerrel — lehet magyarázni, 
hogy európai viszonylatban is igen alacsony itt a börtönpopuláció. A 100 000 
lakosra Dániában 68, Svédországban 56, Hollandiában pedig 40 elítélt jut.

Az Országos Börtön- és Probációs Igazgatóság mindhárom helyen az igaz
ságügyi minisztérium égisze alatt, de teljes szervezeti és pénzügyi önállósággal 
működik. Dániában a központ éppúgy külön épületben dolgozik, mint nálunk 
a Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnoksága, Svédországban pedig nem is a 
fővárosban, hanem Norköpingben található. Közös vonás a nagyfokú decentra
lizáltság is. Viszonylag sok, kis méretű intézet van minden országban. A törvé
nyes előírás szerint az elítélteket lakóhelyük közelében kell fogva tartani. A 
szociális gondoskodás és a probációs felügyelet is helyhez kötött. Miután egy 
sereg laikust foglalkoztatnak, a döntések zömét nem központilag, hanem a kör
zetekben hozzák meg.

A körzeti bv-központok a helyi önkormányzatokkal is intenzívebb kap
csolatokat tudnak kialakítani, mint az országos központ vagy a nem regionális 
kötődésű, országos intézmények. Svédországban pl. 13 börtönügyi régió van, 
de a probációs tevékenységet 61 alkörzetben végzik, mintegy 6000 laikus tár
sadalmi felügyelő közreműködésével. Dániában a rendszer erőteljes decentra
lizációja, az intézetek önállóságának növelése most kerül napirendre, míg 
Svédországban az aktuálissá vált költségtakarékosság miatt bizonyos raciona
lizálásokra, körzetösszevonásokra lehet számítani, a központokban pedig vár
ható az apparátus létszámának leépítése.

A börtöntisztviselőknek egyik országban sincs fegyvere, sehol sem alkot
nak fegyveres szervezetet. A falakon vagy azok körül nincs fegyveres őrség, még 
a legszigorúbb intézetekben sem. A börtöntisztviselők zöme nem hord egyen
ruhát. Csupán a kapuőrök, meg az előzetesek börtönében — a folyosórészeket 
elválasztó ellenőrző pontokon — szolgálatot teljesítők viselnek szállodaportási 
vagy rendőruniformisra emlékeztető kék öltönyt, inget és nyakkendőt. (Svéd
országban meg a női alkalmazottak különféle farmernadrágokat). Általában 
a börtöntisztviselők polgári ruhában járnak-kelnek, egyetlen megkülönböztető 
jelük a mellükön viselt névplakett.

Az őrzés biztonságát a magas falak, a fejlett technikai eszközök, a tv-ka- 
merák és monitorok, a sugárvezérlésű, automatikus riasztóberendezések garan
tálják. A kockázatos közegben dolgozó személyzet speciális walkie-talkie-val 
van felszerelve, amely állandó kapcsolatban áll a biztonsági ügyelettel.Az elítél
tek és a személyzet létszámaránya 1 — 1, vagy még kedvezőbb. Szükség esetén, 
másodperceken belül, jelentős létszámfölény alakítható ki a kritikus pontokon, 
mivel 15—20 elítéltnél több szinte sohasem tartózkodik egy helyen.

Az épületekben maximum 15—20 embert helyeznek el, egymástól elkülö
nített, lezárható szárnyakban. Mindegyik önálló körletet képez, és a saját éle
tét éli. A beosztott felügyelők és a szakemberek (tanárok, oktatók, testnevelők, 
munkavezetők, kulturális felelősök, papok, orvosok, pszichológusok, szociális 
gondozók) lényegében kiscsoportos team-munkában dolgoznak. Tevékenységük 
legfontosabb eleme a fogvatartottakkal kialakított kötetlen, bizalmon alapuló, 
jó viszony.

47



Tipikus skandináv zárka -  íróasztallal, tévével

A skandináv országokban megszokott dolog, hogy az elítéltek és a tiszt
viselők egy idő után összetegeződnek. Egyébként az úr megszólítás kölcsönös. 
A kisközösségek helyzetét gyakran jellemzik a pszichológiai biztonság kifejezés
sel, mert mindenütt konstruktív, együttműködő, kölcsönösen elfogadó légkör 
kialakítására törekednek, amelyik meggyőzi az elítéltet arról, hogy a javát akar
ják, ezért aztán nem is akar megszökni. A fogvatartott partnernek tekinti a 
személyzetet egy olyan kommunikációs viszonyrendszerben, amely hasznos 
és respektált társadalmi mintákat közvetít felé.

Vendéglátóink több helyütt elmondták, hogy természetesen sok mindent 
megtesznek a szökések megnehezítésére, de nem céljuk olyan biztonságossá tenni 
az intézményeket, hogy az elítéltek lehetetlennek tartsák a szökést. Egy ugyan
is rontaná a hangulatot, és arra késztetné az elszánt elítélteket, hogy szökési 
kísérlet helyen túszokat ejtsenek.

Láttunk 12, sőt 5 fős szárnyakat, részlegeket is. Egy-egy szárny saját nap
pali szobával, ebédlős konyhával, közösségi helyiséggel és természetesen bármi
kor igénybe vehető zuhanyzókkal rendelkezik. Minden elítéltnek külön zárkája 
van. Közös zárka sehol sem dívik.

A személyzetet őszinte segítőkészség, empátia és szakértelem jellemzi. 
A kis egységek, az intézetek fizikai kényelme, a teamszervezet lehetővé teszik, 
hogy a biztonsági és nevelési funkciók, illetve azok hordozói ne különüljenek 
el úgy egymástól, mint nálunk. Dán vendéglátóink szerint az egységekben dol
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gozó tisztviselőknek legalább négy oldala kell hogy legyen. Érteniük kell a 
biztonsági követeleményekhez, a munkavezetői teendőkhöz, a szabadidős prog
ramok megszervezéséhez és rendelkezniük kell valamilyen oktatói képesítéssel.

A börtöntisztviselők tehát magasan képzettek. A pedagógusi végzettségen 
túl sokan rendelkeznek jogi, szociológiai diplomával, illetve szociális gondo
zói képesítéssel és gyakorlattal, habár ez nem feltétele alkalmazásuknak. Dá
niában a börtöntisztviselőket három éven át intenzíven képzik, ebből másfél 
évet különböző intézetekben kell eltölteni. A cél: a jelzett sokoldalúság. Az a 
szociális-kulturális közeg, amelybe az elítéltek bekerülnek, már ami a velük 
foglalkozó tisztségviselőket illeti, egyneműbb, toleránsabb a miénknél, ezért 
valószínűleg hatékonyabban közvetít pozitív magatartásbeli mintákat.

A személyzet szinte együtt él a fogvatartottakkal. Négy-öt napon keresz
tül általában 12 órát vannak szolgálatban, ezután veszik ki több napos pihenő
jüket. Megfordultunk olyan helyeken, ahol a börtöntisztviselők együtt étkez
nek az elítéltekkel. Az előzeteseknél pl. segítenek az ebédet felszolgálni a zár
kákban. Egyre több a börtöntisztviselők között a nő, az alkalmazottak kb. 
30%-a. Az emberekkel való foglalkozás bizonyos aspektusaihoz elismerten jobb 
az érzékük, mint a férfiaknak. Sok egyetemista, különösen joghallgató szakítja 
meg néhány évre tanulmányait, és megy el börtöntisztviselőnek. A betegségek, 
a szabadságolások miatt általában több embert alkalmaznak, mint ahány a stá
tuszok száma. A tárgyalásokra kísérések egy részét is külsősökkel, egyetemis
tákkal oldják meg. A nettó átlagkereset a nem vezető állású tisztviselőké őrében 
havi 1500—2000 dollárnak felel meg.

Nemcsak a teamek létszáma kicsi, hanem az intézetek mérete is emberi 
léptékű. A maximum 120—220 fős összlétszámot még az igazgató is át tudja 
tekinteni. A nagyobb létesítményeket elválasztják egymástól és önálló vezetés
sel bíró kisebb egységekre osztják. Hollandiában pl. az Over-Amstel komp
lexumban 700 fogvatartott él hat teljesen önálló intézetben. Mi ebből egyet 
néztünk meg, s itt 120 elítélttel foglalkoznak. Gazdaságossági okokból az 
ilyen komplexumokban bizonyos ellátási funkciók (befogadás, nyilvántartás, 
konyha, mosdó, stb.) központiak maradnak. A beruházásnál a közös infrastruk
túra nyilván jelentős megtakarítással jár.

Az intézetek anyagi körülményei magyar szemmel nézve lenyűgözően jók. 
Valamennyi általunk meglátogatott intézetet az utóbbi egy-két évtizedben épí
tették vagy ez idő tájt modernizálták. A dániai zárt börtön a múlt század köze
pén épült a panoptikon rendszer szerint, de belül teljesen átépítették. A hágai 
gyűjtő szintén régi épület, de a felismerhetetlenségig átalakították. Az alkalma
zott építészeti megoldások közt szerepelnek a nagy üvegtetőkkel vagy üvegfalak
kal kombinált világos, jókora belső terek — legalább a közlekedő részeken — 
mert enyhítik a bezártság érzetét. Ugyanezt a hatást keltik az élénk színű, 
gyakran freskókkal, festményekkel díszített falak és folyosók, meg a szobanö
vényzet és az akvárium.

Az új kis méretű létesítményeket szép természeti környezetbe helyezik. 
Az egyes szárnyakhoz tágas nappalik, konyhás étkezők, különféle közösségi 
helyiségek tartoznak. Televízió és rádió van minden cellában, a nappaliban 
pedig videó. Színházterem, könyvtár, klubszoba, kondicionáló helyiség drága 
gépekkel, tornatermek, biliárd, asztalitenisz, az udvaron kosár-, röplabda- és
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Az elítéltek gyermekeinek bölcsődéje egy dán nyitott börtönben

futballpálya, több helyütt minigolf- és teniszpálya, meg heti 2—3 alkalommal 
igénybe vehető szauna. S természetesen nyilvános telefon (sic!) Az 5—6 m2- 
es zárkák szűkek, mozogni nemigen lehet bennük. A zárkaajtók azonban nap
pal mindig nyitva vannak, és az élet a közösségi helyiségekben zajlik.

A fogvatartottakat alig korlátozzák. Miután az előzeteseknél igazodni kell 
a nyomozás szükségleteihez, náluk több a megszorítás. Őket — ha az ügyész 
elrendeli — nappal is zárkába zárva, a többiektől elszigetelve tartják. Időnként 
— ha erre szükség van — lehallgatják a telefonjukat, ellenőrzik a leveleiket, és 
látogatót is csak felügyelet mellett fogadhatnak. Az elítéltekre ezek a korláto
zások nem vonatkoznak. Ök bármikor telefonálhatnak, a munkaidő kivételé
vel tetszőleges gyakorisággal fogadhatnak látogatókat. A találkozás lebonyo
lítására ággyal ellátott külön szobát biztosít az intézet a körleten kívül.; A hoz
zátartozó jelzi a kétórás látogatás végső időpontját, majd bezárkózik az elítélt
tel, miután a külső kilincsre akasztotta a „foglalt” táblát. A nyitott börtönök
be a hozzátartozók be is költözhetnek. Az elítélt ilyenkor tágabb lakrészt kap. 
A zárkát és a közös helyiségeket a fogvatartottak maguk díszítik, rengeteg 
személyes tárgyat (pl. madarat, hangszert, stb.) bevihetnek.

Igen nagyvonalúan adnak szabadságot. Svédországban pl. 1988-ban 
3500 elítéltre 42 350 szabadnap jutott. Visszaélés csupán az esetek négy szá
zalékában történt. A letöltött idővel arányosan egyre sűrűbben fordul elő, hogy 
az elítélt 72 órát otthon tölt a hét végén és csak hét közben van börtönben.
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Szabadulásuk előtt pár hónappal sokan dolgoznak és laknak kint. Hetente né
hány alkalommal öt-hat elítélt — egy-egy felügyelő kíséretében -  jutalomból 
külsős szabadidős programban (mozi-, színház- és hangverseny-látogatáson, 
helyi kulturális vagy sporteseményen) vehet részt.

Dániában és Svédországban két háromezer listán feltüntetett elítélt várja, 
hogy megkezdhesse börtönbüntetését valahol. Igen gondos háttértanulmány 
alapján a bv-hatóság szakemberei döntik el, hogy valaki nyitott vagy zárt börtön
be, helyi vagy országos intézetbe kerül-e. A nyitott börtön követelményrend
szerét az ide irányított önként vállalja, s ha azokat megszegi, zárt börtönbe 
helyezik.

Az elítéltek formális osztályozását nem viszik túlzásba. A dán zárt börtön
ben vannak féléves büntetésüket töltő meg életfogytiglanos elítéltek egyaránt. 
Az is előfordul, hogy a fogvatartóttak e két típusa közös teambe kerül. A tea
mek építő, előrevivő légkörét állandóan szemmel tartják, a beilleszkedni nem 
tudó vagy másokat károsan befolyásoló elítéltet probléma esetén azonnal áthe
lyezik. Hollandiában az előzeteseknél ötven-hatvan emberre jut egy olyan tiszt
viselő, akinek az a fő feladata, hogy figyelemmel kísérje az elítéltcsoport össze
tételét és a szükséges áthelyezésekre javaslatokat készítsen elő és döntéseket 
dolgozzon ki.

A rendszerbe került elítélt — a szélsőséges esetektől eltekintve — bizalmat 
élvez, és ennek megfelelően bánnak vele. A befogadás néhol két-három napig 
is eltart. Ez idő alatt végigvezetik az épületen, összeismertetik valamennyi tiszt
viselővel, kézhez kapja a jogairól és kötelegességeiről szóló brosúrát, majd elő
adások és videofilmek segítségével tájékoztatják az intézet rendjéről. Pár héten 
belül az elítélt egyetértésével összeállítják a nevelési programot. Dániában és 
Svédországban arra törekszik a vezetés, hogy egy-egy tisztviselő négy-öt sze
mélyért személyesen is felelős legyen, sorsukat intenzíven kísérje figyelemmel.

Az elítélt köteles dolgozni, de ha tanulni kíván, akkor csak félmunkaidő
ben, négy órán át foglalkoztatják. A pénzjutalom igen alacsony és nem minő
sül keresetnek. A svéd órabér 9, a dán meg a holland pedig 6 korona. Az elí
téltek egy része teljesítménybérrel vagy prémiummal együtt heti ezer koronát 
is megkereshet. A tanulást vállalók Dániában ösztönzésképpen magasabb össze
get kapnak. Svédországban több helyen kísérleteznek a szabad munkaerőpiac 
kereseteinek bevezetésével.

A munkáltatás minden meglátogatott intézetben az e célra kialakított mű
helyekben helyben zajlott. A kis létesítményekben is többféle munka végez
hető, mivel a hangsúlyt nem a termelésre, a minél nagyobb anyagi haszonra, 
hanem a szakmai képzéttség fejlesztésére teszik. A munkáltatás a legtöbb he
lyen ráfizetéses. A stockholmi körzetben óránként és elítéltenként 48 korona 
a deficit. A gyűjtőfogházakban egyszerű manuális (csomagolási, szerelési) 
munkát biztosítanak az elítéltek számára a zárkákban is. Itt ki-ki annyit dolgo
zik, amennyit akar. Ugyanis nem minden előzetes foglalkoztatható közösségben.

A börtönökben láttunk asztalos-, kefekötő-, fémmegmunkáló és kovács
üzemeket, műanyaghegesztést, varrodát, játék- és dobozkészítést, zsákjavítást, 
egyszerűbb használati tárgyak összeszerelését, stb. A meglévő gépek és termelő- 
kapacitás kihasználására újabban magáncégektől kérnek versenyajánlatot a bv-
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intézetek. Az ilyen megrendelések olykor kifizetődnek, olykor nem. Termé
szetesen a bevétel egésze bekerül a központi költségvetésbe. A dán nyitott 
börtön nagyméretű mosodája külső megrendelésre is dolgozik. A fogvatartot- 
ta egy része -  akárcsak nálunk -  karbantartási, takarítási, ellátási feladatokat 
végez mindenütt.

Iskolai oktatás különböző (általános és középiskolai) szinten minden lé
tesítményben folyik. Gyakoriak a nyelvtanfolyamok, hisz az elítélteknek 
csaknem a fele a legtöbb helyen külföldi bevándorló. Sok köztük a színes 
bőrű és az arab. Számos helyen oktatnak háztartási ismereteket, gépírást, 
egyszerű könyvelést, kreszt és szerveznek tánctanfolyamot. A svédországbeli 
Österakerban pl. komputerkezelést is tanítottak a bűnelkövetők egy csoport
jának -  külön, e célra berendezett négy-öt terminállal ellátott teremben.

Mindhárom országban gondot okoz, hogy az elkövetők 50-60%-a kábí
tószeres, és így a börtönben terápiás kezelésre szorul. Ügyelni kell, hogy ne 
tudjanak narkotikumot csempészni az intézetekbe. Az Amsterdam melletti 
gyűjtőfogház bentlakóinak mintegy 20%-a AIDS-fertőzött, de minden börtönre 
jut AIDS-beteg. Egy sereg információhoz jutottunk a narkománokkal meg az 
AIDS-betegekkel kapcsolatban, de ezek ismertetése meghaladná a jelen írás 
kereteit. A drogosok kezelésére és rehabilitációjára specializálódott österakeri 
intézet egyik fő érdekessége az, hogy az elítéltek maguk kérik idekerülésüket 
és önként vállalják a speciális kötelezettségeket, pl. a naponkénti vizeletvizs
gálatot.

A pszichológiai biztonság elve és a börtönök humanizálásának koncepció
ja nehezen egyeztethető össze az elítéltek megbüntetésével, még akkor is, ha 
megszegik az előírásokat. A fő retorzió a szabadságengedélyek megtagadása és 
a nyitott börtönből a zárt börtönbe helyezés. Dániában gyakran alkalmazzák 
az ún. izolációs zárkát, amely ugyanolyan mint a többi, de az idehelyezett 
elítélt nem vehet részt közösségi programokban. Ugyanakkor se kényelmét, 
se levelezését, se látogatását nem korlátozzák. Svédországban a börtönigazga
tó maximum 45 nappal meghosszabbíthatja a fogvatartott büntetését. Storbo- 
dán gyakran élnek ezzel a jogkörrel, évente 20 többlet nap a fejenkénti átlag. 
A mi büntető zárkáinkhoz hasonló helyiségeket kizárólag az előzetes letartóz
tatottak börtöneiben láttunk.

Habár a napirend nemigen különbözik a szokásos börtönrendtől, az élet 
errefelé meglepően mentes a formalitásoktól. Nincs fegyencruha, se zárkaszem
le, a zárkákban a rendetlenség többé-kevésbé magánügy. Ébresztő általában 
fél 7-kor van, reggeli 7-kor, ebéd 12 óra 30 perckor. Ezt általában egyórás 
szieszta, azaz pihenő vagy szabad levegőn tartózkodás követi. A 17 órás vacsora 
után következnek a közösségi programok. Már csak ezért is hosszú kell hogy 
legyen a tisztviselők munkanapja. Ahol két műszakban dolgoznak, vagy ahol 
tanulnak az elítéltek, ott délelőtt is tartanak közös foglalkozásokat. A rezsim 
általános keretein belül a különféle részlegek és teamek igen eltérő módon szer
vezhetik meg az életüket — az elítéltek összetételének és érdeklődésének, a 
tisztviselő ízlésének és kísérletező hajlamának megfelelően. Hiszen az emberek
kel való foglalkozás nemcsak szakma, hanem művészet is, egyben alkotói sza
badságot igényel.
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A legtöbb helyen volt a programban valrni egyéni és újszerű. Nyilvánvaló, 
hogy az irányítás nem törekszik egy kaptafára húzni az intézményeket, és teret 
enged a tisztviselők kreativitásának. Dániában pl. az elítéltek önellátásával 
kísérleteznek; a magukat ellátó, ételeiket önállóan főző, illetve beszerző fogva- 
tartottak kosztpénzt kapnak az intézettől, melyet saját belátásuk szerint költ
hetnek el. A svédországi österakerban híres színjátszókor működik. Mindenütt 
igyekeznek bekapcsolni az elítéltek tudását és tapasztalatait a miliő szépítésébe 
és a közérzet javításába.

*

A három országban látott büntetésvégrehajtási modell az elítéltek emberi 
és polgári jogainak, valamint méltóságának tiszteletben tartásán, a börtönbünte
tés végső eszközként való alkalmazásán, a börtönéletnek a szabad élet normái
hoz való maximális közelítésén alapul. Az Európa Tanács fogvatartóttakra 
vonatkozó tucatnyi határozatának gyakorlati megvalósításában Hollandia, Dánia 
és Svédország áll az elsők között Európában. Mindezért kormányaik jelentős 
anyagi áldozatokat hoznak a büntetőpolitika céljaival és eszközeivel kapcso
latos kérdések széles társadalmi konszenzusára támaszkodva. Svédországban a 
fogvatartottak létszáma mintegy egynegyede, ugyanakkora büntetésvégrehajtás 
költségvetése a tízszerese a miénknek.

Sz. Kiss Csaba
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