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transzmissziós szerepvállalása a zárt in
tézet és a külvilág között sikeresen hoz
zájárult az elmúlt évtizedekben a büntetés
végrehajtás problémáinak a társadalmi 
nyilvánosság elé tárásában. Következmé
nye a börtönöket övező hamis előítéletek 
szertefoszlása, s ezzel együtt a társadalmi 
tolerancia érzékelhető megnövekedése.

Az intézeti tanácsok tagjai megbíza
tásukat önként, anyagi ellenszolgáltatás 
nélkül látják el, a gyakorlatban azonban 
a feladatok végzéséhez szükséges ráfordí
tásaik (pl. közlekedési költségek) megté
rítésén kívül jövedelemkieséseiket is té
rítik, sőt a tartományi IM egy körrendeleté 
alapján a két óránál kevesebb ideig tartó 
tanácskozásokért 20 DM-t, az ennél hosz- 
szabbért 40 DM-t kap minden tanácstag.

Összegzésként megállapítható, hogy a 
tartományban átlagosan fogvatartott 7000

elítélt mellett tevékenykedő mintegy 100 
fő tanácstagot foglalkoztató grémiumok 
munkája — jelentősebb anyagi ráfordítá
sok nélkül — kiegyensúlyozó hatást gya
korol a börtönök szélsőséges megnyilvá
nulásokra hajlamos belső életére. Ugyan
akkor jól szolgálja a demokratikus jogál
lam törekvését, amely hangsúlyozza a tár
sadalom ellenőrző szerepének fontosságát.

Dr. Lőrincz József

JEGYZETEK
1. Allgemeinverfiigung des Justizministeriums Ba-

den-Wiirttemberg vöm 15. Matz 1977 (Die 
Justiz 1977. S. 145.)

2. Austaltbeirate und ihre Mitglieder (Justizmin. 
Stuttgart. 1985).

Korrekciós kongresszus 
Texasban

Az Egyesült Államok legnagyobb tag
államában, Texasban idén nyáron százhu
szonkettedik alkalommal rendezték meg 
az Amerikai Korrekciós Szervezet kong
resszusát. A San Antonióban tartott ren
dezvényen közel ötezer szakember vett 
részt. A külföldi büntetés-végrehajtást 
nyolc ország küldöttsége képviselte. Előző 
nyáron, a 120. konferencián dr. Tari Fe
renc, dr. Csordás Sándor és Kiss Csaba 
többirányú szakmai kapcsolatot épített ki, 
így a mostani résztvevők (dr. Estók József, 
Ruzsonyi Péter) már könnyebb helyzetben 
voltak.

A tanácskozás vezérlő gondolata, egy
ben a kongresszus címe az volt, hogy A 
beavatkozás: megosztott felelősség. Ezt
hangsúlyozta megnyitó beszédében Helen 
G. Corrothers, az American Correctional 
Association (ACA) elnöke is, amikor arról 
beszélt, hogy a csökkenő költségvetés el
lenére szembe kell nézni a büntetés-végre
hajtás növekvő szükségleteivel. A kong

resszus jó lehetőség arra, hogy az elkép
zelések közkinccsé váljanak, hiszen ez a 
világ legnagyobb fóruma, amelyet korrek
ciós szakemberek számára rendeznek.

Honorable William P. Barr, az USA 
igazságügy-minisztere garantálta a kor
mány támogatását és ígérte, a közelgő 
választások ellenére a büntető-igazságszol
gáltatás területén dolgozók munkája iránt 
megnyilvánuló figyelem sem szorul hát
térbe.

A kongresszus szervezői 328 előadót 
hívtak meg, a témákat tizennégy megha
tározó területre bontották, további négy 
alcsoportra osztva őket. A változatos és 
gazdag tematikából csak jelzésszerűen em
lítem, hogy az előadók érintették az állo
mány és a fogvatartottak képzését, a kábí
tószeresek és alkoholisták speciális keze
lését, a kisebbségek börtönön belüli hely
zetét, a társadalmi korrekció lehetőségeit, 
a nemzetek közötti együttműködés és fo
golycsere kérdéseit, a család, valamint a
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Magyar bévés — amerikai „rabó”

szűkebb környezet jelentőségét a bűnmeg
előzésben.

A programok párhuzamosan zajlottak. 
A rendezők a résztvevőkre bízták, ki-ki 
melyik előadást választja, szakmai érdek
lődésének megfelelően.

Az Eastem Kentucky University ok
tatási egységeket alakított ki. Mi főként 
a fiatalkori bűnözéssel kapcsolatos témá
kat hallgattuk. Átfogó képet kaptunk az 
Egyesült Államokban e téren végzett mun
káról. A problémák jelentős része meg
egyezik a hazaiakkal. Az állomány kép
zése, a működéshez szükséges anyagi fel
tételek megteremtése hasonló gond nálunk 
is. Rendkívül rokonszenves a társadalom 
különböző szervezeteinek, főleg az egyhá
zaknak a bevonása e tennivalókba. Az 
Üdvhadsereg évtizedek óta kiemelkedő 
munkát végez az intézetekben.

A konferencia elméleti előadásaival 
párhuzamosan nagyszabású kiállítást ren
deztek. 1095 kiállító mutatta be legújabb 
termékeit. Főként biztonságtechnikai újí
tásokkal jelentkeztek (számítógépes adat

feldolgozás, távirányítású ajtók, biztonsági 
öltözékek, tömegoszlató gázfegyverek, bi
lincsek stb.) Az érdeklődők számtalan más 
terület újdonságait is megismerhették. A 
legnagyobb sikert a konténeres börtön
építészeti és a sportszerkiállítás, valamint 
az élelmezési kínálat aratta. Emellett szó
beli és képes információt kaptunk a rövid 
idő alatt bármilyen befogadóképességűre 
növelhető, könnyű (műanyag sátor) bör
tönök kialakításának mikéntjéről is.

A konferencia egyik legtanulságosabb 
programja volt a Bexar County Aduit 
Detention Centerben tett látogatás. Ebben 
az 1800 férőhelyes börtönben jelenleg 
2400, elsősorban előzetes letartóztatásban 
lévő fogvatartott él. A hatemeletes inté
zetet a legmodernebb technikai eszközök
kel szerelték fel, ahol a 400 ajtó nyitását 
400 videokamerával irányítják, illetve el
lenőrzik.

A modern intézetről legalább tőmon
datokban az alábbi — néha különösnek 
tetsző — tényeket érdemes megemlíteni: 
akadnak zárkák, ahol 20-an élnek kizá-
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rólag mesterséges megvilágítás és légkon
dicionálás közepette, az egyszemélyes zár
kában szintén csak mesterséges világítás 
található, a megosztott szinteken nagy „L” 
alakú közös helyiség van, ami helyszíne 
az étkezésnek, de egyúttal könyvtár, 
oktatási hely és társalgó is.

Minden többszemélyes zárkában, közös 
helyiségben tartózkodik felügyelő — a 
férfiaknál nő is — aki a napi élet vala
mennyi mozzanatát figyelemmel tudja kí
sérni. Az egyéni élettér csupán a helyiség 
alvásra kijelölt 1,20 m magasságú, pa
lánkkal leválasztott 3 m2-es része, de ez 
is tükrök segítségével teljes terjedelemben 
ellenőrizhető.

Az intézet biztonsági rendszerére jól 
illik a „szuper” kifejezés. A biztonsági 
főigazgató-helyettes persze hozzátette, 
hogy jó évet zárnak, mert „csupán” 4 
fogvatartott volt társai brutalitásának ál
dozata.

Az intézet jellege miatt — előzetesek, 
illetve 2 évnél nem hosszabb ítéletű el

ítéltek élnek itt — a személyzet 50%-a 
rendőr, 50%-a büntetés-végrehajtási alkal
mazott. A személyi állományból — ruhá
juk színe is jelzi — speciáliséin kiképzett 
kommandósok teljesítenek folyamatos 
szolgálatot.

Visszatérve a konferenciára, két sze
mélyes megállapítás: megható pillanatnak 
voltunk részesei a megnyitón, amikor a 
kötelességük teljesítése közben — a leg
utóbbi kongresszus óta 21-en — életüket 
vesztő kollégákról gyertyagyújtás mellett, 
nevük felolvasásával megemlékeztek. Meg
rendítő erővel tudatosult a résztvevőkben 
hivatásunk veszélyes volta. Persze az is 
látszott, érződött, hogy a fórum — évente 
kétszer rendezik meg — kiváló alkalom 
új szakmai kapcsolatok építésére, a legú
jabb szakmai törekvések megismerésére. 
Érdemes tehát élni e lehetőséggel, sőt 
megfontolandó a szervezetbe (ACA) való 
belépés gondolata is.

Dr. Est ók József

Bűnözés és büntetöpolitika
A regisztrált bűnelkövetés alakulása 
a Cseh és Szlovák Köztársaságban

A bűnözés meredek növekedésének va
gyunk tanúi a Cseh és Szlovák Köztár
saságban is az 1990-es évek elején. Ennek 
negatív kihatásai vannak mind a közvé
leményre, mind a jogalkalmazás szaporodó 
problémáira. A közvéleményben a bűntet
tesek egyértelműen szigorú megbüntetését 
követelő hangok egyre erősebbek, beleért
ve a halálbüntetés visszaállításának köve
telését is. De egyidejűleg csökken az ál
lampolgárok bizalma az állami szervek 
működőképességében, személyes biztonsá
guk és vagyonuk védelmének biztosításá
ban. A rendőrség, az ügyészségek és a 
bíróságok sikertelenül küzdenek a képzett, 
megfelelő létszámú munkatársak és a 
szükséges technikai-műszaki berendezések 
hiányával, amely az elintézetlen büntető
ügyek növekvő számarányához járul, mi

közben egyre reálisabbnak tűnik az igaz
ságügyi rendszer egészének komoly mű
ködési zavara. E tények nyomatékosan 
utalnak a büntetőpolitika összreformjának 
szükségességére a törvényhozás és a jog- 
alkalmazás területén.

1989-ben Csehszlovákiában a rendőr
ség összesen 167 166 bűncselekményt re
gisztrált, ezzel szemben 1990-ben 70%-os 
az emelkedés: 286 724 bűncselekmény. 
1991-ben a növekedés 1989-hez képest 
további 50% (371 155), de ha ezt a számot
1990-hez hasonlítjuk, akkor „csak” 30%- 
os az emelkedés.

A regisztrált bűnözés kb. 90%-a általá
nos jellegű bűncselekményeket (pl. vagyon 
elleni, erőszakos, nemi erkölcs elleni) fog
lal magába. A gazdasági bűncselekmények 
aránya 1991-ben 3,3%-ot tett ki szövetsé-


