
KITEKINTÉS

Felelősség és nyugalom
Villanófényben a bajor börtönök

A közelmúltban az osztrák büntetés-végrehajtás nagytekintélyű főigazgatójával, 
Helmut Gonzával beszélgetve szóba került, hogy Európa számos országában rendkívül 
progresszíven gondolkodnak a büntetés-végrehajtásról és e téren elsősorban a skandináv 
államokat említik példaként, pedig a bajor megoldások, az ottani büntetés-végrehajtás 
egész eszmerendszere legalább olyan fejlett, ugyanakkor a „földön járnak”. Érthető 
módon ez utóbbi megjegyzés tettenérése foglalkoztatott bennünket háromnapos bajor- 
országi tartózkodásunk alatt. A meglátogatott három börtönben pedig azt kerestük, 
mi az, amit szerényebb körülmények között magunk is megvalósíthatunk. (Persze nem 
kerülték el figyelmünket azok a pazar létesítmények sem, amelyek messzemenően 
segítik a személyzetet a jogszabályokban megfogalmazott célkitűzések elérésében.)

A legszembetűnőbb a hallatlan precizitás, az egyszerű megoldások alkalmazása, a 
rendkívül jól elhatárolt feladatkörök és felelősség, valamint a nyugalom és ismét csak 
nyugalom. Kapkodásnak, idegeskedésnek, hangoskodásnak jelét se láttuk, holott a 
hasonló nagyságrendű intézetek mind nálunk, mind tőlünk nyugatra vagy keletre 
meglehetősen zajosak.

A feladatok pontos elhatárolása a minisztériumban kezdődik, ahol a hét osztály 
egyike foglalkozik a büntetés-végrehajtással.

Irányítás
A Bajor Igazságügyi Minisztérium és a büntetés-végrehajtási intézetek között nincs 

közbülső irányítási hivatal. (Ez az irányítási rendszer nemcsak területileg nagy orszá
gokban létezik, hanem például Hollandiában is.) Néhány észak-német tartományban 
viszont ismert ez a modell.

A három bv. intézet és a büntetés-végrehajtási osztály közötti kapcsolat egyik 
formája az intézetek közvetlen helyszíni ellenőrzése, amelyet évente kétszer végeznek. 
Az intézetek pénzfelhasználását ellenőrzi a PM és tizenkét évenként a Számvevőszék.

A büntetés-végrehajtási osztály vezetőjét (és minden más minisztériumi osztályve
zetőt) a miniszter javaslatára parlamenti jóváhagyással neveznek ki. Az osztályon öt 
referens dolgozik 3—6 beosztott hivatalnokkal. Általános feladatuk a büntetés-végre
hajtás megszervezése, a működés feltételeinek biztosítása.

A feladatköröket úgy osztják el, hogy a bv. osztályvezetője felelős az intézetek 
felügyeletéért és szervezéséért, az osztály irányításáért, de a súlyos rendkívüli események 
elemzése, feldolgozása is az ő közvetlen hatásköre.

A referensek egyike a személyzettel foglalkozik. Ide tartoznak a kinevezések, az 
alap- és továbbképzés, az előléptetések stb. Szoros kapcsolatuk van a straubingi 
büntetés-végrehajtási iskolával, amely az egész bajor büntetés-végrehajtás személyze
tének kiválasztásában rendkívül nagy szerepet kap. (A személyzet hivatalnokokra és
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alkalmazottakra tagolódik. Ez utóbbiak felvétele, elbocsátása, egy-egy intézet igazga
tójának a hatásköre.)

A leendő hivatalnokok másfél éves képzésben vesznek részt, ebből kb. hat hónap 
gyakorlati munka. Ezt követően- (vizsgák letétele után) kerül sor a véglegesítésükre. 
Kinevezésük a minisztérium hatásköre. Ettől kezdve — mint minden közhivatalnok

komoly védettséget élveznek. Fegyelmi ügyeikben például csak pártatlan fegyelmi 
bíróság dönthet.

A hivatalnokok kétévenként továbbképzésben vesznek részt, ahol vizsgálják képes
ségeiket, alkalmasságukat, erről nyilvántartást vezetnek. Tehát az iskola szinte része 
a minisztériumnak.

A másik referens — a hozzá tartozó hivatalnokokkal — foglalkozik a gazdasági 
kérdésekkel, így az ellátással, a foglalkoztatással, az építkezésekkel. Itt készítik el az 
intézetek költségvetésének előirányzatát, ők ellenőrzik a felhasználást. Alapvetően 
irányítási, felügyeleti tevékenységről van szó. Például a börtönépítészeti feladatokból 
a tervezésre, a kivitelezésre megfelelő állami vagy magáncégek kapnak megbízást. A 
szükséges berendezések nagy részét viszont az intézetek gyártják. (Ajtó, ablak, belső 
berendezések stb.)

A költségvetést „alulról” tervezik. Az intézetek jelzik, melyik rovatra miért és 
mennyi pénz kell. Ezt megvitatja az IM, majd a kormány (nyilván a többi tárcáéval 
együtt), így kerül a parlament elé. (Július közepén a bajor kormány már az 1993—94-es 
előirányzatot tárgyalta.)

1992-ben 460 millió márka volt a költségvetésben biztosított összeg, ennek fele 
a dolgozók bére. A tervezést megkönnyíti, hogy az intézetek év elején megkapják a 
költségvetésük nyolcvan százalékát. Ha ez nem elég, alapos indoklással pótlólagos 
igénylés lehetséges. A költségvetés tartalmazza a termelés pénzügyi támogatását is. 
Tájékoztatásuk szerint 1991-ben egy elítélt 103 DM-be került naponta.

Ennek az osztálynak a hatáskörébe tartozik a környezetvédelmi ellenőrzés a bün
tetés-végrehajtásnál és itt dolgozik a biztonsági megbízott is.

Újabb referens felel -a belső szabályozásért, az utasítások elkészítéséért, továbbá 
közreműködik a büntetés-végrehajtással kapcsolatos törvények elkészítésében. Innen 
irányítják a fogvatartottak szakmai továbbképzését, valamint az általános oktatást és 
a szabadidő kialakítását is.

Külön referens foglalkozik a fiatalkorúak és a nők részére fenntartott intézetekkel, 
figyelemmel speciális normáikra. Itt történik az Alkotmánybírósághoz írt beadványok, 
petíciók véleményezése.

Másik referens feladata az intézetek hatáskörének, illetékessége betartásának 
ellenőrzése, a vezetők ellen benyújtott panaszok vizsgálata, továbbá a parlamenthez 
írt beadványok véleményezése, illetve az intézeti tanács elé terjesztése.

I] In tézeti tanácsok
Az intézeti tanács összetételét, feladatát a bv. törvény szabályozza 1950 óta. A 

tanácsok összetétele tartományonként változik, Bajorországban például tagja két par
lamenti képviselő, közülük az egyik kormánypárti, a másik ellenzéki. Őket a parlament
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választja. További három személyre az intézet tesz javaslatot, akik vagy a várost 
képviselik, vagy valamilyen kapcsolatban állnak a börtönnel, például karitatív szervezet 
tagjai, vagy a foglalkoztatásban érdekeltek. Őket a bv. osztály vezetője nevezi ki.

A tanács tagjai az intézetet bármikor megnézhetik, ott a személyzettel, az elítéltekkel 
kötetlenül elbeszélgethetnek. Különös szerepük van az elítéltek beadványainak vizsgá
latában. Évente mintegy kétszázötvennel foglalkoznak, mert — szavaik szerint — „az 
elítéltek visszaélve jóindulatukkal, sponot űznek a beadványok szerkesztéséből”

Vendéglátóink azt sem titkolták, hogy az intézeti tanács mind a parlament, mind 
a lakosság előtt „reklámozza" a büntetés-végrehajtást. A „reklámozás” szerepét hang
súlyozták egy-egy új intézet létesítésénél is. Ekkor a lakosság tájékoztatására, „meg
nyerésére” a sajtónak is nagy szerepet szánnak.

Az intézeti tanács és az elítéltek közvetlen kapcsolatának eredménye, hogy így sok 
munkától mentesül a parlamenti bizottság, hiszen a látványos meghallgatások hatására 
az elítéltek nagy része visszavonja beadványát. Ilyenkor az igazgató és a tanács tagjai 
az elítélt jelenlétében vitatják meg az irományt. Ha az elítélt mégse vonná vissza 
beadványát és az eljut a parlamenti bizottsághoz, ott a bv. osztályvezető képviseli a 
testületet.

Az elítélt illetékes bírósághoz is fordulhat panasszal az intézet vezetője ellen.
Mint általában a fejlett büntetés-végrehajtási rendszereket, a bajor büntetés-vég

rehajtást is a nagyfokú differenciáltság jellemzi. E követelménynek persze megvannak 
a tárgyi feltételei is. Harmincnyolc intézetükben 10 406 férőhely van, ebből 9847 a 
férfiak elhelyezésére szolgál. 6828 zárkában egy személy, 3348 zárkában pedig több 
személy helyezhető el. (Több személyen két-három fő értendő.) Intézeteik között 
található kétszáz fő befogadására alkalmas, de kétezer férőhelyes is.

A fiatalkorúaknak négy intézetet tartanak fenn, ezek mindegyikében kétszáz-két
százötven személy helyezhető el. E börtönök Laufen, Neuburg, Ebrack, Aichback 
városokban találhatók.

F iatalkorúak
Külön intézetben tartják a tizenhét év alattiakat (bűncselekménytől függetlenül). 

Ugyancsak elkülönítik a huszonegy évnél idősebbeket és a visszaesőket, valamint a 
három év feletti ítélettel rendelkezőket. (Az elítélt 24 éves koráig maradhat a fia
talkorúak intézetében.)

A differenciálás már a felelősségrevonásnál kezdődik. Míg a felnőttek pénzbüntetésre 
vagy szabadságvesztésre ítélhetők, addig a fiatalkorú kötelezhető munkavégzésre, 
bocsánatkérésre, jóvátételre, pénzfizetésre. Eltiltható nyilvános helyek látogatásától, 
bezárható egy héttől négy hétig terjedő időre, alkalmazható ezen időtartamon belül 
hétvégi vagy napi elzárás.

Eközben a fiatalkorú elgondolkodhat és lehetőséget kap arra, hogy magatartásán, 
életvitelén változtasson. Csak ezután következik a szabadságvesztés, amely hat hónaptól 
tíz évig terjedhet. Jellemző, hogy száz ítéletből mindössze kb. öt-hat jár szabad
ságvesztéssel. A 14 és 18 év közöttieket tekintik fiatalkorúaknak, de ha a fiatal
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A neuburgi intézet felülnézetből

korosztályra jellemző bűncselekmény (pl. vandalizmus) elkövetőjének fejlettsége elmarad 
az átlagtól, úgy 21 éves koráig annak számíthat.

Különösen a fiatalkorúaknál jelent gondot, hogy az elítéltek ötvenöt százaléka 
külföldi, akik 78 (!) nemzetet képviselnek. Magyarok is szerepeltek a névsorban. 
(Münchenben volt 28 magyar, de a fiatalkorúak intézetében is akadt honfitársunk.)

A büntetés-végrehajtásról vallott felfogásuk, az „eszmerendszer”, minden új beru
házásnál megjelenik. (Sőt minden öregebb épület átalakításánál is.) Érdekes ilyen 
szempontból áttekinteni a 1985 és 1990 között épített neuburgi intézetet.

A kiindulópont az, hogy az elítéltek ne veszhessenek el a névtelenségben, ne 
„tűnjenek el” szem elől, a személyes érintkezés, kapcsolat szinte állandó legyen. Ennek 
megfelelően határozták meg az elhelyezhető létszámot, ami jelen esetben 204 fő. Ez 
a létszám mindenkor áttekinthető, a szabad életre felkészítés minden fázisa jól 
irányítható, továbbá minden elítélthez személyes kapcsolatok „fűzhetik” a személyzetet.

Az intézet centruma egy kerengővei körülvett nagy központi udvar. E köré van 
építve minden, ahol az elítéltek megfordulhatnak, így a szálláshelyek, munkahelyek, 
iskolák, étkező, tornaterem, közösségi helyisségek, könyvtár, stúdió, templom, betegszoba. 
A központ (udvar) felé nyitott épületeket kívülről 5,5 m magas bástyafal veszi körül. 
Ez és a különféle biztonságtechnikai eszközök teszik lehetővé,hogy az elítéltek állandó 
kíséret nélkül szabadon mozoghatnak. (A technikai berendezések színvonalának érzé
keltetésére egy példa: a lakóegységek állandó ügyeletesének mindenkor minden adat 
rendelkezésére áll az elítéltekről. Természetesen az irodájában elhelyezett számítógépen. 
A lakószobák ellenőrzését egyedül végzi: a számítógépen 10-tőI 60 perces időbeosztással
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beprogramozza az ellenőrzés kezdetét. Ha a megjelölt időn belül nem érkezik vissza 
a szolgálati helyére, a gép automatikusan riasztja az ügyeletet.)

A nagy épületegyüttesen belül, a funkcióknak megfelelően kisebb épületek találhatók.
A lakócsoponos elhelyezés szerint 4 házban 4—4 ilyen 11—12 fős csoport 

helyezhető el, egyszemélyes cellákban. Szükség esetén néhány 2—3 fős zárka is 
rendelkezésre áll. A cellák kissé „eltolva”, két szinten helyezkednek el, közös előtérrel. 
(Közös a konyha és az étkező, de itt található a felügyelő irodája is.) Egy-egy házban 
található még TV-szoba, barkácsolásra és sportolásra alkalmas kisebb terem (pld. 
asztalitenisz). Minden épülethez önálló kis udvar tartozik. Az épületeket sok virág és 
egyéb növény díszíti. Nagyobb rendezvényekhez van „színház” (ez egyben étterem is), 
valamint egy tornaterem külön kondicionálóteremmel. A sportlétesítményeket nemcsak 
az elítéltek használják, itt képezik ki a bajor sportvezetőket is. A központi részen 
található a templom, ami a „magukba szállás”, a töprengés helye. A sok tégla és fém 
mellett a templom jelentőségét külsőleg a faszerkezet és a masszív, jurakori kőoltár 
és szószék emeli. Az ide kerülő fiatalok 14 megfigyelési csoportba kerülnek. A 
pszichológus vezette team megállapítja a fiatal képességeit, és konkrét fejlesztési-nevelési 
programokat dolgoz ki, egyeztetve azt az elítélttel.

A lakó- és szabadidős részleg mellett fontos az iskola és munkatermek szerepe. 
Az iskolában a hagyományos osztálytermeken kívül számítógépterem, fizikai és kémiai 
előkészítőterem is található. Több szakműhely, lakatos, festő, villanyszerelő és kőműves 
szakmák oktatására szolgáló termek találhatók még. A konyhán henteseket és szakácsokat 
képeznek. Termelésre külön üzemcsarnokok épültek. Az épület kivitelezésében arra is

Harmonikus elrendezésű egyszemélyes zárka
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figyeltek, hogy a börtön komor hatását a színek és a növényzet ellensúlyozza. A 
színek egyben az azonosítást és a tájékozódást is szolgálják, így a biztonság részét 
képezik ugyanúgy, mint a sima felületek.

A tervezők és kivitelezők pontosan tudták, hogy a humánus végrehajtás része a 
személyzet is. Erre figyelemmel az egyes részlegek kialakításánál (szolgálati szobák, 
büfé stb.) a felhasznált nemes anyagokkal is érvényesítették, hangsúlyozták a személy
zetnek. kijáró elismerést. Mindez a bajor államnak mérhetetlenül sok pénzébe került.

Három k ategória
A felnőtteknél alapvetően az ítélet tartama és a visszaesés határozza meg az 

elhelyezést. Három kategória létezik. Az elsőbe az első bűntényesek és azok tartoznak, 
akik kevesebb mint három hónapot töltöttek börtönben. Az öt évnél hosszabb ítélettel 
rendelkezők, az életfogytiglanra ítéltek és a szigorított őrizetesek alkotják a másodikat, 
míg a kettő közöttiek a harmadikat. (Az őrizet tartama azonos a nálunk ismert korábbi 
gyakorlattal, azzal a különbséggel, hogy az időtartama akár 10 év is lehet.)

Az intézetek belső differenciáltsága is széles körű, több helyen van szakosított 
gyógykezelésre alkalmas kórház.

Az 1898—1902 között épített Straubingi Intézetbenx például a következő részlegek 
működnek: befogadási osztály, első bűntényesek osztálya, elbocsátás, biztonsági őri
zetesek osztálya, különösen veszélyes vizsgálati foglyok osztálya, fiatalkorúak és \ 
képzésre szorulók osztálya, büntetett előéletüek csoportos büntetés-végrehajtása, nyitott 
büntetés-végrehajtás, kórház és megfigyelő részleg, büntetés-végrehajtási pszichiátriai 
osztály.

Megítélésük szerint a személyzet létszáma akkor elégséges, ha egy főre 2,5 elítélt 
jut. (A fiatalkorúaknái ez az arány 1,36.) Az 1991-es bajorországi adatok is tükrözik 
ezt az elvet: 4213 volt a személyzet létszáma. Közülük 3086 az ún. általános büntetés
végrehajtási szolgálatot ellátók (felügyelők, őrök), akik egyenruhát viselnek, de rend
fokozatuk nincs. 48 jogász, 33 pszichológus, 31 orvos, 22 lelkész, 39 tanár, 91 szociális 
munkás, 141 magasabb állású, 298 középszintű igazgatási dolgozó, 339 középszintű 
üzemi dolgozó és egyéb alkalmazott alkotja az állományt.

A szabadságvesztés céljaként szerepel az igazságos elrettentés (megtorlás), a 
jogrend védelme ugyanúgy, mint a jogtisztelő állampolgárok biztonságának szem előtt 
tartása. Minden intézkedést úgy kell megtenni, hogy az védje a közösséget további 
bűncselekményektől. Ezért nagy jelentőséget tulajdonítanak a szökésnek. Ez azonban 
nem jelenti azt, hogy nem élnek a fogalmaink szerinti rövid tartamú eltávozásokkal. 
1991-ben több mint 26 ezer (!) elítélt volt szabadságon, közülük 0,89 százalék nem 

H |H B v a g y  nem önként tért vissza. 1982 és 1990 között 1,9 és 0,6 százalék között változott 
a v'sszatérést elmulasztók aránya. Ugyanakkor a szabadságvesztés céljai között szerepel 

■  J U  I  az is, hogy a végrehajtás eredményeként az elítélt képes legyen szociális felelősségtudattal 
fi ÍVJ rendelkezve bűncselekmény nélküli életet élni.lílüx írásunk mellékletében közreadjuk azt a tájékoztatót, amely az itt élő előzetesek jogait és kötelességeit 

sorolja fel részletező precízséggel.
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Ez a törvényi megfogalmazás azt jelenti, hogy a végrehajtás során mindent 
megtesznek, ami az elítéltet megóvhatja attól, hogy a jövőben büntetendő cselekményt 
kövessen el. A szociális visszarendeződésre a nevelés legfontosabb eszközeinek az 
oktatást, a szakképzést és a foglalkoztatást tartják. Ez utóbbi feltétele annak is, 
hogy az elítélt megmaradjon a munkaerőpiacon.

M unka és k ereset
Az értelmes és hasznos munkáltatásnak köszönhetően az elítélt megszokja a 

rendezett, a saját munkára épülő életet. Munkavégzés a vizsgálati foglyok kivételével 
mindenkinek kötelező. (Ennek megfelelően a fogvatartottak 60-65 százaléka dolgozik.)

Figyelembe kell venni a testi adottságokat, az elítélt képességeit, rátermettségét és 
hajlamát. A foglalkoztatás elvei nem térnek el a nálunk ismerttől. Dolgozhatnak saját 
üzemben, az intézeten belül „vállalkozási” formában és külső munkahelyeken. A béreket 
teljesítménytől függően öt kategóriába sorolják. A napi bér 1991-ben 6 és 10 DM 
között mozgott, vagy 0,82 és 1,36 DM órabér volt. Ehhez különböző pótlékok járulnak, 
például kedvezőtlen idő, nehéz körülmények, túlmunka esetén. A bérek így sem 
haladják meg a civil bérek 20-25 százalékát. (Ugyanakkor a Nyugat-Európában szokásos 
gyakorlatnak megfelelően tartási díjat nem fizetnek.) A keresmény kétharmadát saját 
szükségletre fordíthatják, egyharmadát pedig tartalékolni kell a szabadulás idejére 
mindaddig, amíg négyheti megélhetésre elegendő pénz össze nem gyűlt. Ezt követően 
az elítélt rendelkezik a teljes összeggel. A munkalehetőségek rendkívül változatosak. 
Az egyik meglátogatott intézetben például működik pékség, könyvkötészet, nyomda, 
gépkocsijavító műhely, építő-, villamos-, festő- és kárpitosüzem, lakatos, bádogos, 
cipészműhely, mosoda, szövődé. Ezek nem egyszerűen javító, karbantartó részlegek, 
hanem termelő egységek. Gyártottak itt többek között teniszütőket, síléceket, nyergeket, 
campingcikkeket, bútorokat, de még repülőgép-alkatrészeket is.

A termelést a költségvetésből finanszírozzák, de veszteséges tevékenységet csak 
különleges büntetés-végrehajtási szempontokra tekintettel engedélyeznek.

(A látott intézetekből kettő egyértelműen ide sorolható. A fiatalkorúak és az 
előzetes letartóztatottak intézeteiben hatalmas csarnokok és termelőkapacitás áll ki
használatlanul. Ennek ellensúlyozására a lakosság és a személyzet részére is végeznek 
szolgáltatásokat. Például gépkocsi-, bútorjavítás stb.)

K épzés, ok tatás
A szakmai képzést tekintik a legnagyobb lehetőségnek ahhoz, hogy az elítélt sza

badulása után megőrizze szabadságát. Egy 1987-es felmérés szerint az elítéltek kevesebb 
mint fele rendelkezik szakmai képesítéssel. A fiatalkorúaknak csak egyhetede.

A bajor bv. intézetekben 1991-ben 795 minősített képzési hely állt rendelkezésre. 
Ebből 510 felnőttkorúaknak, 285 fiatalkorúaknak. Az igényekhez igazodva szinte évente 
hoznak létre új képzési helyet vagy szüntetnek meg régit. (1990-ben például 789 ilyen 
hely volt, ebből 446 a felnőttek és 343 a fiatalkorúak számára.)

A nagyobb intézetekben saját tanulóotthonok, tanfolyamok működnek. Az alapfokú 
tanfolyamoktól a főiskolai szintű képzésig szerveznek oktatást. Mindezt igen rugalmasan
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kezelik, mert olyan feltételeket, mint nálunk (megszerzett általános iskolai végzettség, 
két év szakmai gyakorlat) sehol sem követelnek meg. Két intézetben lehet érettségizni.

Az elítéltek távoktatásban is részt vehetnek. Azoknak, akik külső foglalkoztatásban 
vesznek részt — szökéstől, újabb bűncselekmény elkövetésétől vagy más visszaéléstől 
esetükben nem kell tartani, illetve ez kellő biztonsággal kizárható —, lehetővé teszik 
az intézeten kívüli iskolai képzést is.

A szakmai és általános képzés mellett az elítéltek rendkívül sok szabadidős prog
ramban vehetnek részt. A már említettt straubingi intézetben összesen kb. száz ilyen 
lehetőség van, természetesen ezek nem egyszerre vehetők igénybe. A listát azonban 
— megjelölve az igénybevétel helyét és idejét — látványosan minden körletrészen 
kifüggesztik.

H étköznapok
A szabadidős foglalkozásokhoz szükséges anyagokat, könyveket, szerszámokat az 

intézet közvetítésével beszerezhetik az elítéltek. Az elkészült termékeket évente egyszer 
kiállítják és értékesítik. A bevételt külön szabály szerint elszámolják. Általános gyakorlat, 
hogy néhány „szolgáltatásért” fizetni kell. (Jegyet lehet váltani a filmvetítésekre, 
előfizetési díjat kell fizetni a saját rádió használatáért.) Természetesen a könyvtár 
használata ingyenes.

Minden intézetben meglehetősen precíz és részletes házirend van életben. Ezek 
tartalmazzák az öltözködési szabályokat, a levelezés, látogatás, csomagküldés rendjét, 
a szabadidő felhasználásának módját, a vásárlás, az orvosi ellátás és vallásgyakorlás 
lehetőségeit, a kérvények beadásának módját, de még a dohányzásra vonatkozó elő
írásokat is.

Igen szigorú előírásokat alkalmaznak az előzetesen letartóztatottakkal szemben. A 
bíró és az államügyész rendelkezik szinte minden lényeges kérdésben. Többek között 
a kéthetente esedékes látogatást is ők engedélyezik. Csomagot csak húsvétkor, kará
csonykor és az előzetes által választott egy alkalommal kaphatnak, kivéve az úgynevezett 
tisztasági csomagot.

Bírói engedéllyel telefonálhatnak, de a beszélgetést mindig lehallgatják. Csupán a 
védővel történő beszélgetés kivétel.

Izgalmas ellenpont az őrizetesek intézménye, ahol széles körű jogosítványokat 
élveznek az elítéltek (nem titkoltan a feszültség, az agresszivitás csökkentése érdekében), 
gyakran fogadhatnak látogatót, kaphatnak csomagot.

Összességében a széles körű differenciálás, az ennek alapját megteremtő már-már 
luxusnak tekinthető feltételek láttán, a személyzet emberközpontú szemlélete ismeretében 
a legnagyobb hatást mégis a mindehhez párosuló „katonás” tartás tette ránk.

Schneider Gyula—dr. Tori Ferenc


