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Előzetes letartóztatás1
Végrehajtási tapasztalatok •  A gyakorlat kérdései

Személyes szabadságot korlátozó kényszerintézkedések, s közülük 
a legsúlyosabb, a legnagyobb jogkorlátozással járó előzetes letartóztatás 
gyakorlati megvalósulása, végrehajtása nemigen képezte tudományos 
jellegű elemzések tárgyát. Mindig csak alkalmazásának, elrendelésének 
kérdése volt a téma, végrehajtásának kérdései háttérbe szorultak.

Az előzetes letartóztatás az állampol
gár személyi szabadságának elvonását je
lenti akkor, amikor a bíróság a bűnösségé
nek kérdéséről jogerősen még nem döntött. 
A büntetőeljárásról szóló törvény által 
meghatározott esetekben a büntetőeljá
rás folyamán az újabb bűncselekmény el
követésének megakadályozása, az eljárá
si feladatok teljesíthetőségének biztosítá
sa, az eljárás céljának elérése érdekében 
lehet alkalmazni. Ez az érdek pedig azonos 
az anyagi igazság felderítésével. A Be. 92. 
§. (1) bekezdése1 a letartóztatás okait 
három csoportba sorolja. Nevezetesen, ha 
a terhelt

a) megszökött, a hatóság elöl elrej
tőzött, illetőleg bűncselekmény súlyossága 
folytán szökésétől vagy elrejtőzésétől le
het tartani;

b) alaposan feltehető, hogy szabad
lábon hagyása esetén az eljárást meghi
úsítaná vagy megnehezítené, illetőleg ve
szélyeztetné,

c) az eljárás alatt szabadságvesztés
sel büntetendő újabb bűncselekményt kö
vetett el, illetőleg alaposan feltehető, 
hogy szabadlábon hagyása esetén a meg
kísérelt vagy előkészített bűncselekményt 
véghezvinné vagy újabb bűncselekményt 
követne el.

A büntetőeljárási törvény 1989-ben 
történt módosítása2 óta e legsúlyosabb, 
személyes szabadságot korlátozó kényszer- 
intézkedést kizárólag a bíróság döntésétől 
függően lehet alkalmazni. Bíróság helyez

het valakit előzetes letartóztatásba és ren
delhet el ideiglenes kényszergyógykezelést 
is. A személyes szabadságot korlátozó 
kényszerintézkedések közül az őrizetbe vé
telről és az elővezetésről, mint enyhébb 
súlyú kényszerintézkedésekről a nyomozó 
hatóság is dönthet, a lakhelyelhagyási ti
lalomról a vádirat benyújtásáig az ügyész, 
a vádirat benyújtása után a bíróság ha
tároz.3

A kényszerintézkedések foganatosítá
sa, illetve végrehajtása a személyi szabad
ságnak és más állampolgári jogoknak a 
korlátozásával jár, új magatartási szabá
lyokat jelent, beavatkozást az egyén au
tonómiájába, jogi helyzetébe. Természe
tesen az egyes kényszerintézkedések kü
lönböző mértékben korlátozzák az állam- 
polgári szabadságjogokat.

Az előzetesen letartóztatott helyzete 
sajátos;
— a büntetőeljárás terheltje (megilletik e 

jogok és terhelik e kötelességek),
— s egyben a fogva tartó intézet, a ren

dőrségi fogda vagy a büntetés-végre
hajtási intézet fogvatartottja (köteles 
az intézeti rend fenntartásához szük
séges kötelességeket teljesíteni, ugyan
akkor megilletik ebben a helyzetben 
speciális jogok is),

— s akivel szentben az ártatlanság vélel
mének érvényesülnie kell. 
Megjegyezhető, hogy a Be-re hagyat

kozva a hatályos Bv. Tvr.4 v isszafogottabb 
az utóbbi alapelvet illetően mint a korábbi
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volt, amely egyértelműen kimondta, hogy 
,Az előzetes letartóztatottak az elítéltek
kel egyenlő elbírálás alá nem vonhatók”.5 
Helyes lenne, ha a büntetés-végrehajtási 
jog is hangsúlyozná, illetve a szabályaiból 
megfelelő helyen kitűnne, hogy a korláto
zásokat illetően mi indokolt, milyen meg
fontolásokat tesz szükségessé'a foganato
sító intézet rendje. Az ártatlanság vélel
mének az előzetes letartóztatás végrehaj
tására vonatkozó szabályokat is át kell 
hatnia.

Nem közömbös, hogy az előzetes le
tartóztatást hol foganatosítják, hiszen a 
végrehajtás módja elősegítheti vagy gá
tolhatja a büntetőeljárás eredményességét. 
A Bv. Tvr. 116. §-a értelmében az előzetes 
letartóztatást büntetés-végrehajtási inté
zetben kell foganatosítani, de „a nyomozás 
befejezéséig az előzetes letartóztatás ren
dőrségi, az eljárás befejezéséig katonai 
fogdában is végrehajtható 6 A végre
hajtásra vonatkozó szabályozás egységes
ségét juttatja kifejezésre az a rendelkezés, 
hogy „az előzetes letartóztatás végrehaj
tásának részletes szabályait valamennyi 
végrehajtó szervre irányadó, egységes el
vek szerint kell megállapítani”.7

A végrehajtás 
m egkezdésével 

k apcsolatos nehézségek
Az előzetes letartóztatás elrendelésé

nek bírósági hatáskörbe kerülése után a 
foganatba vétel a kezdeti időben több 
helyen gondot okozott. Ezek a kezdeti 
nehézségek a feladatok adminisztrációs 
lebonyolításának szabályozatlanságára, a 
gyakorlati végrehajtás előkészítetlenségére 
voltak visszavezethetők.

E
Sok esetben elmaradt a bírósági hatá
rozat megküldése, az értesítések időben 
történő leadása. A bíróságok tanácstala
nok voltak abban, hogy ezek továbbítása 
miként történik: az ügyészség útján vagy 
közvetlenül? Előfordult, hogy a bíróság a 
meghallgatásról készült jegyzőkönyvet — 

amely az előzetes letartóztatást elrendelő

végzést is tartalmazta — az előzetesen 
letartóztatottnak kézbesítette. így a terhelt 
a bűntársak vallomásáról már a nyomozás 
kezdetén értesült. Az egyik bíróság a ha
tározatot az ügyészségnek adta át rend
szeresen kézbesítésre, valamint „az egyéb 
intézkedések megtétele végett”. Előfordult, 
hogy a bíróság az értesítést időben leadta, 
de határozatát a határidő lejárta után 
hozta csak meg. Ma már általánosnak 
tekinthető az a gyakorlat, hogy a hatá
rozatot hozó bíró az értesítést és a ha
tározatot az előállítást végzőnek adja át, 
aki azokat a letartóztatottal együtt juttatja 
el az illetékes parancsnoknak.

A jelenleg használt bírósági értesíté
sekkel kapcsolatban e helyütt meg kell 
jegyezni, hogy hiányosak, nem tartalmaz
zák a törvényes és biztonságos végrehaj
táshoz feltétlenül szükséges adatokat. így 
a korábbi ügyszámra hivatkozást, a bűn
társak nevét, az őrzés módját stb. Azt 
sem tartalmazzák pontosan, hogy meddig 
tart az előzetes letartóztatás.

Előfordult nem egy ügyben, hogy a 
fogva tartó intézet a bírói értesítés hiánya 
miatt az előzetes letartóztatás határide
jének lejártakor a terheltet szabadította. 
A bírósági értesítések késedelmes — ha
táridő lejárta utáni — megküldése gondot 
okozott több megyében is úgy a bünte
tés-végrehajtási intézeteknek, mint a ren
dőrségi fogdáknak. Az ország egy jelentős 
részében gyakran előfordul, hogy a ter
heltek nem kapják meg a lejárat előtt a 
bíróság hosszabbító határozatát. Emiatt 
jogtalannak tartják a fogvatartásukat és 
panaszaikkal, ezzel kapcsolatos kérelme
ikkel feleslegesen foglalkoztatják a ható
ságokat.

Előfordult, hogy a rendőrség nem kellő 
időben tett előterjesztést a határidő meg
hosszabbítására, ami szintén késedelmet 
okozott. Az egyik bv. intézet az utóbbi 
fél évben 4 elítéltet szabadított úgy, hogy 
azt sem tudták megállapítani: melyik bíró
ságnak kellene dönteni a hosszabbítás kér
désében. Megtörtént, hogy az előzetes le
tartóztatást nem az illetékes bíróság hosz- 
szabbította meg, ezért azt a másodfokú 
bíróság megszüntette.
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Egyes megyékben gondot okozott, hogy 
a bíróság nem tüntette fel az őrizetbe vé
tel napját. Az előzetes letartóztatás elren
delése kérdésében intézkedő bíróság nem 
tudott az előzetes letartóztatott rendőrségi 
fogdából a bv. intézetbe történt átszállí
tásáról. Ennek következtében határozatát 
(értesítés) az előterjesztést tevő és koráb
ban fogva tartó rendőrségnek küldte meg. 
A fogva tartó bv. intézetnek pedig meg 
kellett keresnie a bíróság által elküldött 
iratokat. Jogtalan fogvatartás a fogvatar
tók hibájából is volt. Pl. az előzetes letar
tóztatás megszüntetéséről érkezett végzést 
az egyik bv. intézet igazgatási szolgálata 
elfektette.

Mulasztás az elítélt javára is történt, 
amikor például a bv. intézet igazgatási 
szolgálata elmulasztotta feltüntetni az el
ítélt nyüvántartási irataiban az újabb bűn- 
cselekmény miatt elrendelt előzetes letar
tóztatást, aminek következtében az elítél
tet korábbi büntetésének letöltése után 
szabadították.

Kezdettől fogva egységes volt az állás
pont abban a kérdésben, hogy a vádirat 
benyújtásáig változatlanul az ügyésznek 
kell rendelkezni a Bv. Szabályzat” 145. §. 
(2) bekezdésében meghatározott körben, 
ami egyértelműen következik a Bv. Tvr. 
116. §. (1) bekezdésének rendelkezéséből 
is. Kezdetben a megyék 25%-ában az ügyé
szek e rendelkezési jogukkal, illetve kö
telezettségükkel nem éltek. így fordulha
tott elő, hogy a bűntársak közös zárkába 
kerültek. Hasonló hiányosságot lehetett ta
pasztalni a bíróságok részéről is.

Különösen gondot okoz a gyakorlatban 
a munkavégzésre kötelezés kérdésében va
ló rendelkezés elmaradása vagy helytelen 
alkalmazása. A Bv. Tvr. vonatkozó rendel
kezései szerint az előzetesen letartóztatott 
csak a nem jogerős ítélet meghozatala 
után kötelezhető munkavégzésre, előtte 
csak kifejezett kérelmére vehet részt a 
termelőmunkában [Bv. Tvr. 117. §. (1) 
bekezdés c) pont, 118. §. (1) bekezdés g) 
pont]. A hatályos jogszabályi előírások 
szerint a nem jogerős ítélet meghozatala 
után az előzetesen letartóztatott csak a 
munkáltatás érdekében, munkavégzésre

kötelezés esetén szállítható át a végrehaj
tási fokozatnak megfelelő bv. intézetbe 
(Bv. Tvr. 119. §. (5) bekezdés, Bv. Szak
utasítás9 115. §. (5) bekezdés, illetve 
112/1987. (IK. 9.) IM. sz. utasítás 1/2. 
pontja). A bíróság külön rendelkezése nél
kül nem lehet az előzetes letartóztatottat 
munkavégzésre kötelezettnek tekinteni és 
átszállítani (Bv. Szakutasítás 113. §. (7) 
bekezdés). Esetenként előfordult, hogy a 
bíróság már a tárgyalás előkészítése során 
hozott határozatáról kiállított értesítésen 
az előzetes letartóztatottat munkavégzésre 
kötelezte. Kivételesen voltak olyan esetek 
is, amikor a bíróság úgy rendelkezett, 
hogy az előzetesen letartóztatott ne dol
gozzon, mégis a nem jogerős ítéletben 
megállapított végrehajtási fokozatnak meg
felelő intézetbe szállították.

Szinte elvi kérdésként merült fel, hogy 
az előzetes letartóztatás kérdésében hozott 
bírósági végzést ki hirdesse ki a gyanú
sított előtt. A gyakorlat igen eltérő. Úgy 
vélem, hogy garanciális okokból az lenne 
helyes, ha a bíróság maga hirdetné ki 
határozatát a terhelt előtt, s nyomban 
nyilatkoztatná is jogorvoslati jogára. Ha 
a bíróság a vádirat benyújtása után tartja 
fenn vagy rendeli el az előzetes letartóz
tatást, a fogvatartott nem kap írásbeli 
határozatot, hanem a bírósági példányon 
írja alá, hogy a döntést tudomásul vette-e 
vagy sem — tapasztalni ilyen gyakorlatot.

Sajnálatos módon nincs előírás arra, 
hogy a vádemelésről a fogva tartó bv. 
intézetet tájékoztatni kell. Egy 1982-ben 
adott legfőbb ügyészségi iránymutatás azon
ban erre felhívta az ügyészségeket. E fel
hívás után a főügyészségek általában in
tézkedtek, hogy az értesítés ne maradjon 
el. A mai napig azonban a végrehajtó 
szerveknél problémát okoz, hogy egyes 
ügyészségek elmulasztják ennek az érte
sítésnek a megküldését.

A büntetőeljárás eredményessége ér
dekében a jogszabály az ügyész, illetve 
bíróság számára rendelkezési jogkört biz
tosít annak kimondásával, hogy az előzetes 
letartóztatást a büntetés-végrehajtási in
tézetben az ügyész, illetve a bíróság ren
delkezésének megfelelően kell végrehajtani
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(Bv. Tvt. 116. §. (1) bekezdés). Ez a 
rendelkezési jogkör részben kizárólagos, 
részben fakultatív. A kizárólagossága azt 
jelenti, hogy az ügyész, illetve a bíró más
ra nem ruházhatja át. A rendelkezési jog
kör fakultatív esetében viszont az ügyész, 
illetve a bíró a konkrét ügytől függően 
vonja magához egy-egy kérdésben a ren
delkezés jogát, egyébként a bv. intézet 
parancsnoka határoz. A rendelkezési jog
kör kizárólagos eseteit a Bv. Szabályzat 
145. §. (2) bekezdése jelöli meg. E szerint 
,Az első fokú bíróságnak a tárgyalás 
előkészítése során hozott határozatáig az 
ügyész, ezt követően a bíróság rendelkezik 
az előzetesen letartóztatott
— előállításáról,
— nyomozó hatóság részére kiadásáról,
— más büntetés-végrehajtási intézetbe — 

kivéve a sürgős kórházi beutalást — 
szállításáról,

— levelezése és látogatása ellenőrzésé
ről,

— levelezéstől, látogató fogadásától és 
attól való eltiltásáról, hogy csomagot 
kapjon,

— elkülönítéséről az ugyanabban az el
járásban letartóztatottaktól".
A bíróságok nem élnek a Bv. Tvr. 116. 

§. (1) bekezdése, illetve a Bv. Szabályzat 
145. §. (1) és (2) bekezdése szerinti ren
delkezési jogukkal, amit sok esetben az 
értesítésen is kifejezetten közölnek. Más 
szempontból elég gyakran tévesen, ellent
mondásosan töltik ki a foganatosításhoz 
a végrehajtó szerveknek egyedül rendel
kezésre álló értesítéseket, ami szintén gon
dot okoz a végrehajtás során. így tévesen 
tüntették fel a bíróságok a nem jogerősen 
elítéltek végrehajtási fokozatát, a fogva- 
tartásban eltöltött időt, a nem jogerős 
ítélet előtt már a kijelölt munka elvég
zésére kötelezték az előzetesen letartóz
tatottat vagy a Bv. Szakutasítás 113. §. 
(7) bekezdésében foglalt előírás ellenére 
egyáltalán nem közöltek ezzel kapcsolat
ban semmit a bv. intézettel. A sok hiányos

Az esetek többségében túlontúl hosszúra nyúlik az előzetes letartóztatás
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értesítés miatt a jogszabályi előírással el
lentétes gyakorlat alakult ki, amely szerint, 
ha az értesítésen nincs aláhúzva vagy 
kihúzva az, hogy az előzetesen letartóz
tatott köteles elvégezni a kijelölt munkát 
— anélkül, hogy e tekintetben külön fel
jegyzés vagy írásbeli közlés szerepelne az 
értesítésen —, ezt munkavégzésre kötele
zésnek tekintik, és az előzetesen letartóz
tatottat nem jogerős ítélet szerinti vég
rehajtási fokozatnak megfelelő bv. inté
zetbe szállítják el. A bv. intézetek a Bv. 
Szakutasítás 113. §. (8) bekezdésében fog
lalt előírás ellenére tartanak attól, hogy 
a foganatosítás alapjául rendelkezésükre 
álló egyetlen iratot, az értesítést hiány
pótlás végett visszaküldjék a bíróságnak, 
mivel elég sok esetben a mulasztást el
követő, az előírásokat megszegő bíró mél
tatlan, lekezelő magatartással reagált fi
gyelemfelhívásukra.

A z elő zetes  
b ü n tetőeljárási jogai
E jogok gyakorlását általában a bv. 

intézetekben biztosítják. Egyes esetekben 
lényeges jogok gyakorlása azonban csorbát 
szenved. A védelemhez való jog érvénye
sülésének akadálya lehet, hogy a kirendelt 
védők még a fiatalkorúak esetében sem 
tesznek eleget az ügyben szükséges eljárási 
kötelezettségüknek, amennyiben az esetek 
túlnyomó részében nemcsak a bv. inté
zetben, de még a tárgyaláson sem veszik 
fel a kapcsolatot a fogvatartottakkal, a 
terheltek jórészt nem is ismerik kirendelt 
védőiket. A felnőtt korú terheltek kiren
delt védői is igen ritkán keresik fel vé
denceiket. A nyomozati cselekményeknél 
szabályszerű értesítés ellenére elvétve je
lennek meg. Pl. az egyik megyében egy 
időpontban fogva lévő 138 előzetesen le
tartóztatott közül csak 9 főt látogatott 
meg a védője egy-egy alkalommal, akik 
közül 7 meghatalmazott védő volt. Másutt 
az intézetben fogvatartott 94 fiatalkorú 
terhelt háromnegyed részénél nem járt 
ügyvéd a vizsgálat idejéig. Volt közöttük

olyan is, aki már másfél éve volt előzetes 
letartóztatásban, de a védőjével még nem
beszélt.

A külföldi állampolgárságú előzetesen 
letartóztatottaknál is közel hasonló a hely
zet (70 fő közül 21 fő tudott beszélni a 
védőjével).

Az ügyvéd tevékenysége által valósul 
meg a fontos állampolgári jog, az állam
polgárok jogi képviselete és védelemhez 
való joga, amelynek gyakorlása lényeges 
eleme az igazságszolgáltatásnak. Tehát a 
kirendelt védők kapcsolattartása az előze
tesen letartóztatottakkal nincs összhang
ban a Be. 51—52. §-ával, a védelemhez 
való jog a kirendelt védők mulasztásai 
miatt nem mindenütt érvényesül kellően. 
Átlagosan a kirendelt védők mindössze 
10—20%-a kereste csak fel az előzetes 
letartóztatottat a bv. intézetben, nyomo
zati cselekményeknél, irattanulmányozás
nál, ügyészi kihallgatásnál pedig csak el
enyészően kis számban, kivételesen voltak 
jelen. Tapasztalható, hogy az eljárási cse
lekményeknél és a tárgyalási feladatok 
ellátásában gyakran más védő vesz részt. 
1988-tól lehetőség van arra, hogy az ügy
védek a bv. intézetben fogva tartott elő
zetesen letartóztatott védenceikkel az 
ügyükkel kapcsolatban folytatott beszél
getést magnetofonon rögzítsék.

Az irattanulmányozás a gyanúsítottak 
részére biztosított, de — nyomon követ
hetően — csak néha élnek ezzel a joguk
kal.

A fogva tartó intézetek nagy figyelmet 
fordítanak a jogorvoslati jog gyakorlá
sának biztosítására. A jelenleg használatos 
kézbesítési ív a mai igényeknek már nem 
felel meg. A mai eljárás szerint ugyanis 
csak kézbesítésről lehet szó és a panasz
jogra vonatkozó minden felvilágosítást a 
bírói határozatból kellene megtudnia a 
terheltnek. A jogorvoslati jog minél jobb 
érvényesítése érdekében a határozatok ké
sedelmes kihirdetését, illetve kézbesítését 
meg kell szüntetni. Előfordult, hogy a 
bíróságtól az ugyanabban az épületen lévő 
bv. intézetbe 5—10 nap alatt jutott el a 
bíróság határozata.
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A z in téze ti fogok  
b iztosítása

E jogok biztosítása csak egy-két helyen 
és egy-két vonatkozásban szenvedett csor
bát, amelyek nagyobb részt nem is az 
adott intézetnek róhatok fel. A bv. inté
zetekben egyre nagyobb gondot jelent a 
munkával foglalkoztatás biztosítása, leg
inkább csak a díjazással nem járó inté
zetfenntartási munkákba tudják, bevonni 
az előzetesen letartóztatottakat.

A vallásgyakorlás a bv. intézetekben 
általában biztosított, mivel az egyházak 
és a bv. intézetek rövid idő alatt jó és 
működő kapcsolatot alakítottak ki. A ne
velők eddigi tapasztalata azt mutatja, hogy 
az egyházak részéről lelki gondozában ré
szesülők nyugodtabban viselik el a hely
zetüket.

A büntetés-végrehajtás terén az utóbbi 
időben bekövetkezett szemléleti változást 
jól tükrözi az a szokatlan eset, amely a 
vizsgált időszakban az egyébként évek óta 
igen zsúfolt bv. intézetben történt: házas
ságot köthetett két előzetesen letartózta
tott, s még a nászéjszaka megfelelő el
töltésére is lehetőséget kaptak.

A panaszjogot a fogva tartó intézetek 
biztosítják. A fogvatartottak írásban és 
személyesen is előterjeszthetik panasza
ikat, kérelmeiket.

A művelődéshez való jogot az intézeti 
lehetőségek és sajátosságok szerint biztosí
tani igyekeznek. A bv. intézetekben könyv
tárak, szabadidő eltöltésére szolgáló közös 
helyiségek vannak. A bv. intézetek könyv
táraiban már vallási tárgyú könyvek is 
vannak. Az előzetesen letartóztatottak vá
sárolhatnak sajtótermékeket is, és azokat 
maguknál tarthatják. A bv. intézetekben 
hetente 2—3 alkalommal filmvetítésen ve
hetnek részt a fogvatartottak.

Gondot okoz a kapcsolattartást érintő 
ügyészi rendelkezési jogosultság gyakorlá
sa, amikor jogerős szabadságvesztést vesz
nek foganatba. Azok a korlátozások nem 
kerülnek alkalmazásra a jogerős szabad
ságvesztés-büntetés végrehajtása alatt, 
amelyeket az ügyész a korábban másik

ügyben előzetes letartóztatásban volt gya
núsítottal szemben elrendelhetett. így az 
elítélt látogatót fogadhat és levelezhet, 
ami adott esetben a büntetőeljárás ered
ményességét nagymértékben veszélyeztet
heti. Előfordult pl., hogy többszörös 
visszaeső gyanúsított az őt meglátogató 
büntetlen előéletű élettársát a bűncselek
mény elkövetésének „magára vállalására” 
bírta rá azzal, hogy vele szemben lénye
gesen enyhébb büntetés kiszabása várható. 
Ennél a problémánál javasolták, hogy a 
Bv. Szabályzat 145. §. (2) bekezdésében 
írt rendelkezési jogosultságot ki kellene 
terjeszteni azokra az esetekre is, amikor 
a terhelt előzetes letartóztatása csak azért 
marad el, mert más ügyben jogerős sza
badságvesztését tölti. Ehhez a Bv. Sza
bályzat 50—53. §-ait kellene kiegészíteni 
azzal, hogy akikkel szemben újabb bün
tetőeljárás indult, az újabb ügyben eljáró 
ügyész, ületőleg a bíróság a 145. §. (2) 
bekezdésében foglaltak szerint rendelkez
het. Volt olyan bv. intézet, ahol minden 
egyes előzetesen letartóztatott csak rács 
mellett állva beszélhetett hozzátartozójá
val. E helytelen gyakorlatot ügyészi jel
zésre megszüntették.

A polgári ügyben történő előállításra 
vonatkozó szabályok téves értelmezését is 
lehetett néhol tapasztalni. Egy-két bv. in
tézetben hiányosságok voltak a kártérí
tésre kötelezés dokumentálásában, de az 
ilyen határozat elleni jogorvoslat biztosí
tása terén is. Esetenként előfordult jog
szabálysértés az előzetesen letartóztatott 
fegyelmezése során, ellene nem alkalmaz
ható fenyítéssel sújtották.

A Bv. Tvr. 118. §. (1) bekezdés b) 
pontja szerint az előzetesen letartóztatott 
saját ruháját viselheti. Az erre vonatkozó 
részletes szabályokat a Bv. Szakutasítás 
397. §. (1) és (2) bekezdése határozza 
meg azzal a kiegészítéssel, hogy az előze
tesen letartóztatott munkába állítás esetén 
is viselheti a zárkában saját polgári ru
háját. A nem jogerősen elítéltek számára 
egyik intézetben felajánlották a választási 
lehetőséget, hogy akár a saját, akár az 
intézeti formaruhát használhatja. A másik 
intézetben olyan gyakorlat alakult ki, hogy
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abban az esetben, ha dolgozik az előze
tesen letartóztatott, és jogerős büntetését 
töltő személlyel helyezik el, akkor nem 
viselheti — biztonsági okból — a saját 
ruháját, hanem azt letétként kezelik. Láto
gató fogadása vagy tárgyalás esetén azon
ban ilyenkor is rendelkezésére bocsátják.

A Bv Szakutasítás 397. §. (3) bekezdése 
szerint az előzetesen letartóztatottat pol
gári ruházatban kell előállítani (ha nincs 
polgári ruházata — ideiglenesen — se
gélyruhát kell részére kiadni). Ennek el
lenére előfordult, hogy előzetesen letar
tóztatottat az egyik börtönből a másod
fokú tárgyalásra formaruhában állították 
elő.

Az előzetesen letartóztatottaknak mun
kavégzés esetén a jogerősen elítéltekkel 
együtt történő elhelyezése alkalmával a 
mozgásuk korlátozottsága vagy nem elő
írásszerű, nem felel meg az előzetes le
tartóztatás végrehajtására vonatkozó jog
szabályi rendelkezéseknek, vagy a velük 
így elhelyezett jogerősen elítéltek mozgási 
lehetőségre vonatkozó jogait sérti. Még 
mindig előfordul az elkülönítésre vonat
kozó szabályok esetenkénti megsértése.

Volt olyan intézet, ahol a befogadás 
után nem tájékoztatták az előírt időn 
belül az előzetesen letartóztatottakat az 
intézet rendjéről, magatartási szabályok
ról, jogaikról, kötelességeikről. Előfordult, 
hogy — a Bv. Szakutasítás 119. §. (1) 
bekezdésének előírása ellenére olyan ha
tározatokat, amelyek ellen fellebbezésnek 
van helye, nem az igazgatási szolgálat 
beosztottja kézbesítette, hanem az igaz
gatási szolgálathoz beosztott elítélt írnok.

A jogok biztosítása mellett a jogi hely
zet másik oldalára, a kötelezettségek tel
jesítésének megkövetelésére is figyelmet 
kell fordítani. E téren említést érdemlő 
törvénysértés nem volt megállapítható. Vi
szont a magatartási szabályok betartása, 
betartatása tekintetében mindkét oldalról 
nézve bizonyos mértékű fellazulás tapasz
talható.

Szükséges lenne felülvizsgálni az elő
zetesen letartóztatottak tartási költségei
nek viselésével kapcsolatos szabályozást. 
A Bv. Tvr. 117. §. (1) bekezdés e) pontja

szerint ,Az előzetesen letartóztatott kö
teles... a tartására fordított összeget a 
munkadíjból megfizetni". A Bv. Tvr. 118. 
§. (1) bekezdés f) pontja szerint az előze
tesen letartóztatott „anyagi és egészség- 
ügyi ellátásban részesül...”. A Bv. Szak
utasítás 323. §. (3) bekezdése a következő 
előírást tartalmazza: ,A  nem dolgozó elő
zetesen letartóztatottat tartási költség, f i 
zetési kötelezettség nem terheli (Bv. Tvr. 
117. §. (1) bekezdés e) pont), a dolgozó 
előzetesen letartóztatottat — a munkába 
állítás napjától — az elítéltekre vonat
kozó rendelkezések szerint kell a tartási 
költséggel terhelni". Ennélfogva, aki ön
ként nem hajlandó díjazott munkát vé
gezni, a tartási költségek tekintetében elő
nyösebb helyzetbe kerül, mint az, aki tár
sadalmi szempontból hasznos tevékenysé
get akar végezni és munkára jelentkezik.

A fogan atosítás rendje
Az előzetes letartóztatás végrehajtása 

során az előzetesen letartóztatottakat el 
kell különíteni az elítéltektől. Tapasztal
ható volt, hogy egy-egy intézetben a fenti 
rendelkezések ellenére a nem jogerősen 
elítélt előzetesen letartóztatottak jogerő
sen elítéltekkel együtt vannak elhelyezve. 
Ennek ugyan munkavégzésre kötelezés és 
az elítéltekkel együttes munkavégzés ese
tén (Bv. Tvr. 119. §. (4) bekezdés, Bv. 
Szakutasítás 114. §. (4) bekezdés) nem 
volna akadálya, viszont ahol az elítéltek 
fokozata (börtön és fogház) ezt tette sza
bályossá, a zárkaajtó nyitottságát tekintik 
fő szabálynak. A Bv. Szabályzat 150. §. 
(1) bekezdés és a Bv. Szakutasítás 114. 
§. (4) bekezdés rendelkezéseinek (elítél
tekkel együttes elhelyezés esetén a zárkák 
ajtaját zárva kell tartani) hatályosulása 
érdekében a bv. intézetben a nem jogerő
sen elítélteket mindig el kell különíteni a 
jogerősen elítéltektől, a zárkaajtó zárva 
tartása miatt nem helyezhetők el közösen 
együttes munkavégzés esetén sem.

A fiatalkorú elítélteket a nem jogerős 
ítélet meghozatala után, függetlenül attól, 
hogy a bíróság kötelezte őket munkavég
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zésre, a Fiatalkorúak Börtönében és Fog
házában kell elhelyezni. Ennek ellenére a 
súlyos bűncselekmény miatt nem jogerő
sen elítélt fiatalkorú férfiak huzamosabb 
ideje „ideiglenesen” a Váci Bv. Intézetben 
kerülnek elhelyezésre, ami nincs összhang
ban a Btk. 111. §. (1) bekezdésével, amely 
kimondja, hogy „a fiatalkorú szabadság- 
vesztését a fiatalkorúak büntetés-végre
hajtási intézetében kell végrehajtani". 
Ugyanez állapítható meg a fiatalkorú nem 
jogerősen elítélt nőknek a Pálhalmai Bör
tönben és Fogházban történt több mint 
10 éve tartó „ideiglenes” elhelyezésével 
kapcsolatban is.

A z e lőzetes  
le ta rtó zta tá s  
m egszakítása

Ha az előzetes letartóztatás megszakí
tásáról (Bv. Szabályzat 141. §.) és jogerős 
szabadságvesztés-büntetés foganatba véte
léről érkezik értesítés, a fogva tartó intézet 
a tájékoztatást minden esetben az előzetes 
letartóztatást elrendelő bíróságnak küldi 
meg, tehát annak a bíróságnak, amely a 
továbbiakban az ügyben már nem is jár 
el. Ezt az értesítést a letartóztató bírák 
általában nem továbbítják. Ennélfogva az 
ügyészségnek sem a foganatba vételről, 
sem pedig a szabadságvesztés-büntetés le
jártának időpontjáról nincs tudomása, így 
természetesen a szükséges intézkedéseket 
sem tudja megtenni. A bv. intézetek je
lenleg távbeszélőn keresik meg a jogerős 
szabadságvesztés-büntetés letöltése előtti 
időben azt a bíróságot, illetve bírót, aki 
a szabadságvesztés-büntetés foganatba vé
tele előtt az előzetes letartóztatást elren
delte, azért, hogy nyilatkozzon: az elítélt 
szabadítható-e vagy sem, illetőleg az elő
zetes letartóztatás elrendelése vagy meg
hosszabbítása iránt intézkednek-e. Álta
lánosságban az állapítható meg, hogy a 
bírák közük az intézetekkel: az elítélt 
szabadítható, az előzetes letartóztatás el
rendelésére vagy meghosszabbítására nem 
kerül sor. Elvétve fordult csak elő, hogy

a bíróság a szabadságvesztés-büntetés tar
tama alatt, annak lejárta előtt újból el
rendelte az előzetes letartóztatást.

Az előzetes letartóztatás megszakítása 
és szabadságvesztés-büntetés töltésének 
megkezdése esetén a fogvatartottat másik, 
letöltő jellegű intézetbe kell átszállítani. 
A bv. intézet tehát erről csak azt a bí
róságot tudja értesíteni, amely az előzetes 
letartóztatást elrendelte, illetve meghosz- 
szabbította, csak az ő ügyszámát ismeri, 
az áll rendelkezésére. Neki azonban nincs 
szüksége erre az információra, sokkal in
kább szüksége lenne a nyomozás feletti 
felügyeletet gyakorló ügyésznek, akinek 
személyéről viszont a bv. intézetnek nincs 
tudomása. Ennek következményeként elő
fordult, hogy a félbeszakítás után az elítélt 
a büntetést letöltötte, de az eredeti elő
zetes letartóztatás meghosszabbításáról, il
letve fenntartásáról nem intézkedtek.

A hatályos Bv. Szakutasítás előírása 
értelmében azt kell értesíteni, aki az elő
zetes letartóztatást elrendelte. Ennek most 
már különösebb értelme nincs, mert az 
előzetes letartóztatást elrendelő bíró nem 
tud mit kezdeni az ilyen értesítéssel.

A Bv. Szabályzat 141. §-ában írt ren
delkezéstől kivételesen akkor lehet elte
kinteni, ha

a)  a jogerős szabadságvesztést fogház 
fokozatban kellene végrehajtani, s az a 
cselekmény, amiért az előzetes letartóz
tatást elrendelték, rendkívül súlyos meg
ítélésű,

b) a megszakítás az eljárás sikerét 
veszélyeztetné, vagy

c) az ügyész elrendelte a terhelt fo 
kozott őrzését.

Az utóbbi állásfoglalásra azért volt 
szükség, mert több olyan konkrét úgy for
dult elő, amikor a minősített emberölésért 
előzetes letartóztatásban lévő terhelttel 
szemben jelentéktelen fogházbüntetést 
kellett volna végrehajtani (ami a legeny
hébb fokozat és az ebben lévőnek szabad 
mozgási lehetősége van az intézetben).

Könnyítené és gyorsítaná a probléma 
megoldását, ha a mindenkori fogva tartó 
intézet tudná, hogy a fogvatartott előzetes 
letartóztatása kérdésében melyik bíróság-
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MŰHELYSAROK

nagy különbözőség főként az agresszivitás skálákban mutatkozott. Ekkor kezdtem 
kutatni az agresszió fogalma után. Tudom, hogy az ember viszonyaiban mindenkinek 
szüksége van „élettérre”, aminek a kikövetelése szükségképpen konfliktushelyzeteket 
teremt. Ennek egyik megoldási lehetősége ez a támadó, destruktív magatartás, ami a 
kriminalitás esetében hibás és sikertelen.

Nem tévedés! Az agresszió mindannyiunk eszköze szocializálódásunk folyamán, de 
ha az dominánssá válik, vagy ha nem a társadalmilag elfogadott normák szerint tudja 
az ember megnemesítve kiélni, akkor cselekedeteit a szociálisan megoldatlan agresz- 
szfv telítettség fogja meghatározni. Az elítéltek differenciálásánál Popper Péter ezeket 
az embereket nevezi krónikus bűnelkövetőknek. (Náluk a kriminalitás már életformává 
vált, személyiségükben kimutatható az antiszociális torzulás.)

A másik csoport a krízis (eseti) bűnelkövetőké. Ők azok, akik társadalmilag jól 
adaptáltak, személyiségfejlődésükben nem mutathatók ki antiszociális tendenciák. Élet- 
útjukban a bűncselekmény kisiklásként értékelhető, amit a pillanatnyi válságos állapot 
váltott ki.

A meghatározásokból következően tehát az elítéltek antiszocialitását kellett vizs
gálnom, hiszen ez az, ami a személyiséget a kriminalitás szempontjából veszélyeztetetté 
teszi.

Az individuálpszichológia a kriminalitást neveléslélektani szemlélet alapján közelíti 
meg. E szerint a kriminalitás: a felfokozott kisebbrendűségi érzés agresszív-antiszo
ciális kompenzációs kísérlete. Kriminalitás szempontjából azoknak a környezeti ár
talmaknak (brutalitás, érzelmi ridegség, a gyermek elnyomottsága és megszégyenítő 
helyzete stb.) van elsődleges jelentősége, amelyek oly módon fokozzák a kisebbrendűségi 
érzést, hogy emellett agresszív reakciót váltanak ki, antiszociális irányba terelve a 
kompenzációs törekvéseket.

Szükségesnek tartom leszögezni, hogy a fenti elmélet elfogadásával nem tagadom 
az öröklődés jelentőségét, sőt Denis Szabó értelmezésével4 értek egyet, aki az öröklődés 
fogalmát a bio-genetikus és a szocio-kulturális örökség egységeként értelmezi. Igaz, 
hogy az individuálpszichológia a nevelést hangsúlyozza, de meggyőződésem, hogy ennek 
elfogadásával nem kerültem magammal ellentmondásba, mert éppen a börtönbe kerülés 
szelekciója volt az, ami ezt kizárta. Amikor a kimutatott antiszociális helyzetből 
következtetek a vizsgált személy kriminalitására, akkor nála feltételezhető a bio-genetikus 
örökség erre hajlamosító tényezője is. Akinél viszont ez az örökség „úrrá tudott lenni” 
a kedvezőtlen életkörülményeken, az vagy nem került börtönbe (és így nem vizsgál
hattam), vagy ha be is került, akkor a krízis bűnelkövetőkre jellemző személyiségképet 
mutatta.

Ezzel a példával nem teljes a logikai okfejtésem, de ennek tudatában is csak 
ismételni tudom meggyőződésemet, miszerint a börtönbe került vizsgált személyekre 
általában igaz, hogy ha az előéletükben kimutathatók az antiszociális tendenciák, akkor 
ők kriminális személyiségek.

Mindezekre alapozva állítottam fel hipotézisemet, nevezetesen: vajon az adaptációs 
kérdőív agresszió skáláiban (2. Agresszivitás, 3. Autoagresszivitás, 4. Tiszteletlenség) 
megjelenő magas értékek a kriminalitást mutatják-e?

Ehhez olyan szocializációs kérdőívet állítottam össze, amelynek kérdései a respektált 
személyre koncentráltak, ugyanis (ismét Poppert idézve) a követelmény nélküli szeretet,
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illetve a brutális, rideg bánásmód következtében nem alakul ki respektábilis személy, 
vagy ha a respektábilis személy nem a társadalmilag elfogadott normákat közvetíti, 
akkor ez (ezek) a helyzet(ek) antiszociális személyiségzavarhoz vezethet(nek). (Meg
jegyzésként ehhez a témához tartozik a gyermeki ragaszkodás tartalmát jól érzékeltető 
gondolat: ...A respektábilis személy és a gyermek kapcsolatát kettős érzelmi kötöttség 
határozza meg: Egyrészt a szeretet, amely a gyermek kiszolgáltatott helyzete miatt 
létfontosságú, másrészt pedig a félelem, hogy ez a szeretet elveszthető, mert nem 
feltétel nélküli. Tehát ha a szülő szere te te nem követelményekhez kötött, akkor a 
gyermekből hiányozni fog a szeretet elvesztésétől való félelem és már nem is lesz 
neki fontos ez a kapcsolat, a szülőt nem fogja respektábilis személynek tekinteni.)

A két kérdőívet párhuzamosan használtam és azt figyeltem, hogy ha a szocializációs 
kérdőívből az antiszocialitás derül ki, akkor ez az adaptációs kérdőív agressziós 
skáláiban is kimagasló értékként jelenik-e meg. Csak utalásszerűén sorolom fel az 
egybeeséseket: osztályismétlés, a szülői szeretet ellentmondásossága, az elvárások se- 
matikussága, a brutális büntetési formák gyakorisága, a személyre szóló jutalmak 
elmaradása és a büntetett előéletűek előfordulása a családban.

A kis számú vizsgálat sejtetni engedi azt a felvetést, hogy a börtönadaptációs 
kérdőív képes differenciálni az elítéltállományt krónikus és krízis elítéltekre.

Jó  esé ly
Ennek bizonyítására nagy létszámú vizsgálatra lenne szükség, aminek megvalósulására 

jó esélynek látszik az intézetünkben 1 éve bevezetett újítás, amely az elítéltek 
befogadását szabályozza. Arról van szó, hogy a nevelők lehetőséget kaptak arra, hogy 
tevőlegesen részt vehessenek a befogadás mechanizmusában. Intézetünkbe érkezésekor 
az elítélt a befogadóbrigádba kerül és a nevelőknek lehetőségük van arra, hogy 
közelebbről megismerjék. Az elítélt önkéntességen alapulva kitölti a kérdőívet, az erre 
adott válaszok sokat segítenek abban, hogy a megismerést célzó beszélgetés fonalát 
irányítsák. Lehetőség van arra is, hogy tevékenykedés közben figyeljük meg az elítéltet, 
akár a részükre elkülönített szállásépületen belül, akár munkavégzés közben. A nevelő 
ezután javaslatot tesz a befogadó bizottságnak, hogy milyen őrzési kategóriával, milyen 
munkakörbe javasolja munkába állítani az elítéltet. A befogadás — megismerés — 
munkába állítás általában 1 hét alatt lezajlik, de ez az idő meghosszabbítható, ha a 
nevelő úgy ítéli meg, hogy javaslatának megfogalmazásához több időre van szüksége.

Mióta e gyakorlat szerint történik a befogadás, azóta feltűnően túlsúlyba kerültek 
az enyhébb őrzési kategóriák, ami vélhetően a nevelő pedagógiai optimizmusából 
következik. Most már elmondhatjuk, hogy nálunk gyakorlat lett a szocializációs kérdőív 
használata, a közeljövőben pedig arra készülünk, hogy az adaptációs kérdőívvel is ezt 
tegyük. Lehetőségünk lesz arra, hogy figyelemmel kísérjük az elítélt magatartását és 
azt összevessük az adaptációs kérdőív skáláiban megjelent értékekkel. Ez jó lehetőség 
arra, hogy kontrollálhassuk a kérdőív prognosztizáló képességét.

Ezen túlmenően, ha bebizonyosodik az adaptációs kérdőív differenciáló képessége 
is, akkor el tudjuk különíteni a krízis bűnelkövetőket, és őket egységes csoportként 
kezelhetnénk. Ők lennének azok, akiknél már azzal is eredményt érhetnénk el, ha a 
nevelői foglalkozásokon a nevelő és az elítélt közösen értékelné azt a kisiklását, amely
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a bűncselekmény bekövetkezéséhez vezetett. Meggyőződésem, hogy ebben a témában 
mindenkivel „szót lehetne érteni”, igazodva az érintett személy intelligenciaszintjéhez. 
Ez a terápiás jellegű beszélgetés rádöbbenthetné az elítéltet, hogy mi lehetett kisiklásának 
az oka, ennek tudatában átértékelhetné eddigi életmódját. Ők azok, akiket meg 
kellene óvnunk a börtön depriváló és „fertőző” hatásaitól!

Külön csoport a disszimulánsok, akik éppen azért akarnak bennünket félrevezetni, 
mert ők is tudják, hogy van „takargatni valójuk”. Szakember segítségével róluk 
kideríthető, hogy besorolhatók-e a krízis vagy a krónikus elkövetők közé, vagy éppen 
olyan, betegségszintet elérő személyiségzavarosokkal van dolgunk (neurotikus, szociopata, 
értelmi fogyatékos stb.), akik speciális kezelést igényelnek.

Végül külön csoportként kezelhetnénk a bizonyítottan krónikus bűnelkövetőket. Egy 
biztonságra törekvő mechanizmusban — aminek ugyanakkor nevelési feladata van! — 
sokszor tisztázatlan kérdésként vetődik fel, hogy mit kezdjünk az elítélt agresszivitásával. 
De ha ismerjük ennek kialakulását az egyes elítéltek esetében (és annak felismerésében 
is tudjuk őt aktivizálni), akkor meggyőződésem, hogy segíteni tudunk neki abban, 
miként tanulja meg megnemesítve kiélni, levezetni ezt a feszültséget. Mindenkinek 
elemi joga, hogy el tudja helyezni magát az emberi kapcsolatokban (ami ütközéseket, 
szembenállásokat feltételez). Ha az egyén ezekből a harcokból gyakran kerül ki 
vesztesként, ez kisebbrendűségi érzést erősít meg benne, és így tehetetlenségében 
agresszióra kényszerül.

Megítélésem szerint ezeknél az együttműködésre kész elítélteknél annyit vállalhat 
a nevelőközösség, hogy parciális 5 (részleges) kezeléssel megpróbálja korrigálni sze
mélyiségük egy-egy negatív attitűdjét. De hogy kinél milyen hibás magatartást kellene 
kijavítani, annak meghatározásában esetenként pszichológiai gyógymóddal elérhető 
segítség kellene, egyszerűbb eseteknél azonban ennek megállapítására nagymértékben 
iránymutatást jelentene az adaptációs kérdőív skáláiban megjelenő értékek ismerete.

Az általam vázolt differenciálások következtében (ami az elítéltekkel kapcsolatos 
adminisztráció differenciálását is jelentené!), időnk lenne olyan egyéni, illetve kiscso
portos foglalkozások tartására, ahol terápiás ráhatást érhetnénk el. Az ilyen kezelő 
ráhatás lehetőségét példával szeretném érzékeltetni. Elmondja az elítélt, hogy az 
élettársa elhagyta őt, és magával vitte a kicsi gyermeküket is. Hiába ír neki, nem 
válaszol, pedig csak annyit kért tőle, hogy küldjön egy fényképet a gyerekről, mert 
legalább így szeretné látni. Ezután kifejti, hogy szerinte ezt a volt élettársa bosszúból 
teszi, viszonzásul azért, mert ő még a gyermek megszületése előtt elhagyta az asszonyt. 
Kiderül, hogy amikor a gyermeknek „nevet kellett adni”, akkor az anya mindent 
megtett, hogy arra az időre kibéküljenek (de erre a szándékra az elítélt már csak 
utólag jött rá). A gyermek megszületését követően egy hónap múlva az elítélt bevonult 
a börtönbe, és ezzel tulajdonképpen megtörtént az űjabb szakítás. Most pedig az 
elítéltnek az a terve, hogy ha kiszabadul, akkor visszaszerzi a gyereket, és ezzel a 
mostani bosszúállást visszaadja az asszonynak! Kézenfekvő a nevelő kérdése: „Mit 
gondol, ennek az egész civakodásnak ki fogja meginni a levét?" Válasz: „Én biztosan 
nem!" „Nem is magára gondoltam!" ,Az asszony?!" „Nem is őrá". ,A  gyerekre??" 
— és itt egy pillanatra elgondolkozott, azt hiszem (és remélem), a megdöbbenéstől, 
mert erre nem is gondolt. És mindez az ő szájából hangzott el! A továbbiakban a 
megoldási lehetőséget is belőle kell „kikényszerítenem"’, mert csak így érezheti azt a 
magáénak.
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Ez az egy példa — és ennek a papírlapon megjelenő szürkesége — nem eléggé 
tudja érzékeltetni az ilyen beszélgetések atmoszféráját, amelyekből nem szoktak hiá
nyozni az elítélt könnyei sem, hiszen azok a múltjával, talajtalanságával, tehetetlenségével 
való szembenézés feszültségének levezetését könnyítik meg.

Az ilyen jellegű beszélgetések azért is hatékonyak lehetnek, mert olyan űrt pótolnak 
az elítélt gondolatvilágában, amitől azt hiszem, egész gyermekkorában szenvedett. A 
szülők, nevelőszülők nemtörődömsége és következetlensége nem adott arra módot, hogy 
bizalmas együttlétek keretében értékeljék a gyermek viselkedését, segítve ezzel eliga
zodását a világban.

K övetk ezetesség
A krónikus bűnelkövetők emberi kapcsolatokban elszenvedett sikertelenségének 

következménye, ugyanakkor „mozgatórugója” is az agresszivitás. (Ezt nálamnál szebben 
írta le Szilágyi István elítélt, a mottóban idézett soraival.) Az agresszivitás azért is 
vonzó számukra, mert ez azonnali megoldás és éppen ők azok, akik türelmetlenek és 
bizalmatlanok a holnappal (embertársaikkal) szemben, mindent most akarnak megoldani 
és nem számít, hogy ez a gyorsaság mibe kerül. Meggyőződésem, hogy ennek a legjobb 
ellenszere a következetesség. Tisztában kell lennünk kapcsolatunk asszimetriájával, 
azzal, hogy például amíg a kérelmi lapja nekünk csak egy a sok közül, addig annak 
elintézése az ő legfontosabb ügye! Mindennapos kéréseik, gondjaik következetes inté
zésekor dől el, hogy meg tudjuk-e szerezni a bizalmukat, amire aztán alapozhatjuk 
követelményeinket. Ezekkel olyan új élményekhez kell juttatnunk az elítéltet, ami 
mindig a jövőre irányul. Olyan reális célokat tűzhetünk eléjük, ami elérhető, majd a 
fokozatosság alkalmazásával egyre inkább kitolhatjuk az elérhetőség időbeli határát. 
A türelmünkkel, kiszámíthatóságunkkal el kell érnünk azt, hogy az elítélt rádöbbenjen: 
cselekedeteinek következményeiért elsősorban ő a felelős, ő az, akinek irányítania kell 
a saját sorsát. Mindez olyan „létbiztonságot” teremthet benne, amire majd építheti 
a szabadulását követő tudatos reszocializálódását.
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